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 دراسة االعتبارات واملؤثرات كجزء من املرحلة األولية 

                                   م املعماري.التصمي لعملية

 

بعد االنتهاء من دراسة واعتماد البرنامج  و بعد جمع كافة املعلومات الضرورية للمشروع وتنظيم إدارتها وتحليلها،    مقدمة:

على    يتوجب-تسبق عملية التصميم    التي - التفكير  بمرحلة    وقبل البدءالوظيفي والعالقات الوظيفية واملساحات الالزمة،  

تلك    لتأثيرات  واستجابته  جملٍة من االعتبارات والعوامل املتعددة التي تؤثر على نوعية التصميم وكفاءته  دراسةاملصمم  

 ... العوامل

ل  التصميمية:    االعتبارات -1
ّ
التصميمية  يشك االعتبارات  ببعض  املصمم لداالهتمام  باألهداف    ى  ترتبط  فكرية  رؤية 

 يمكن إيجاز هذه االعتبارات بما يأتي:   و ... املتوخاة من املشروع

؛ ويتطلب ذلك من املصّمم جمع  ادية واملعنوية ملستخدمي املشروعبيئة مبنية أو حيز مادي يفي باالحتياجات امل   تشكيل -أ

 أو عبر لقاءات مباشرة...  نستخدمي امل هؤالءمع عن طريق تواصله  املعلومات املتعلقة بتلك االحتياجات
ً
 الكترونيا

الن  االستفادة-ب التراثية  املعمارية  واملعالجات  الحلول  بتطبيق  للمدينة  املعماري  التراث  املقترح  من  التصميم  في  اجحة 

 ؛ وهذا األمر مرهون بدراسة مفردات ومعالجات هذا التراث وتحليلها بشكٍل معمق... للمشروع

؛ وتتم  مارة الخضراء، العمارة الذكية(مبادئ وأفكار الع  )تطبيق  االستفادة من التقنيات الحديثة في تصميم املشروع -ت

 هذه االستفادة بجمع املعلومات حول هذه التقنيات وفهم آلية عملها ومتطلباتها... 

التصميم  العوامل-2 على  التصميمية(:   املؤثرة  ومتن  )املؤثرات  كبيرة  مجموعة  العوامل  يوجد  من  على  وعة  تؤثر  التي 

املصّمم   املعماري، ويجب على  املشروع  أو  تصميم  متفرقة  تأثيراتها  لفهم  العوامل  أن يصّنف هذه  بالتصميم  البدء  قبل 

أثناء عملية التصميم ذاتها...   العوامل املؤثرة على تصميم املشروع املعماري  تمجتمعة  في  أو املؤثرات التصميمية  صَنف 

 ألربعة اآلتية:املجموعات ا

 وتشمل بدورها أربع أنواع من العوامل املكانية، وهي:  املادية والفيزيائية: العوامل-أ 

•   
ً
طابعا منها  كل  يفرض  حيث  جبلي(  ساحلي، صحراوي،  موقع   ( الجغرافية  املوقع  خصائص  جغرافية:  عوامل 

 يتوافق مع ظروف املوقع...
ً
 معماريا

عوامل مناخية: تتمثل بدرجات الحرارة، اإلشعاع الشمس ي، الرياح السائدة، الرطوبة، األمطار... وهي تنعكس على   •

التصميم من خالل املعالجات اآلتية: تجميع عناصر املشروع بشكٍل مفتوح على الخارج في ظروف املناخ املعتدل  

الحار، توجيه أقسام املشروع بصورٍة تؤمن التشميس  أو مفتوح باتجاه الداخل على أفنية وأحواش في حال املناخ  
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من   باالستفادة  املناسبة  التهوية  وتحقق   
ً
الزائد صيفا الشمس ي  التسخين  من  الغربية  الواجهات  وحماية  الكافي 

معالجة   الشمسية،  األشعة  واتجاه  شدة  بحسب  ومعالجتها  النوافذ  فتحات  مواقع  اختيار  املرغوبة،  الرياح 

ما يتناسب مع كمية الهطوالت املطرية شتاء، تحديد ارتفاع الفراغات املعمارية والحجم الكلي  األسطح النهائية ب

 ملبنى املشروع بما يحقق التهوية وتجدد الهواء الداخلي...

عوامل طبوغرافية: تتمثل بالتضاريس ومظاهر سطح األرض من مرتفعات ومنخفضات ومنحدرات، حيث تؤثر   •

فقي للمشروع الذي يمتد بحرية في األراض ي املستوية أو يتدرج على مناسيب في  هذه التضاريس على املسقط األ 

 األراض ي الوعرة...

عوامل جيولوجية: تشمل نوع التربة التي تؤثر على الحل االنشائي للمشروع، وجود مقومات جيولوجية في املوقع  •

 (.مياه كبريتية، مغاور وكهوف... )ينابيعتؤثر على وظيفة وتصميم املشروع 

 وتشمل العاملين اآلتيين:  العوامل االجتماعية: -1

الفصل    - تفرض  قد  التي  خليط...(  سيدات،  أطفال،  شباب،   ( للمشروع  املستخدمة  االجتماعية  الشرائح  طبيعة 

 الوظيفي والخصوصية االجتماعية.

مباشرة للمشروع مع السكان  درجة االتصال املطلوبة بين املشروع ومحيطه االجتماعي ) تأمين عالقة مباشرة أو غير  -

 القاطنين في الجوار(. 

   العوامل الحضارية والثقافية:  -2

تأثير التراث املعماري للمدينة من خالل محاكاته بأسلوب معاصر سواء في الفكرة التصميمية للمشروع أو في دراسة   -

 واجهاته أو في معالجاته املناخية...

والتق  - والعادات  للمجتمع  الثقافي  وعلى  املستوى  للمشروع  املعماري  البرنامج  على  تؤثر  قد  والتي  فيه  السائدة  اليد 

 تصميمه. 

   العوامل االقتصادية: -4

وتؤثر على مستوى    تكلفة املشروع والجدوى االقتصادية التي تؤثر على مساحة املشروع ومساحات عناصره املختلفة،  -

 نوعية األثاث والتجهيزات... و التشطيبات الداخلية والخارجية وعلى نوعية التقنيات املستخدمة في املشروع 

البعد االستثماري أو التنموي املطلوب من املشروع )عدد فرص العمل الجديدة ( وهذا األمر مرهون بوظائف املشروع    -

 ومساحته اإلجمالية وحجمه الكلي...

القرارات  أخي اتخاذ  في  يساعده  سوف  املتعددة  تأثيراتها  ومناقشة  السابقة  العوامل  بدراسة  املصمم  التزام  إن   ،
ً
را

العوامل   جميع  مع  يتوافق  ناجح  معماري  مشروٍع  على  املطاف  نهاية  في  الحصول  تكفل  التي  الصحيحة  التصميمية 

 ويستجيب لتأثيراتها بدون أي ثغرات أو عيوب تذكر... 
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