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املراحل الرئيسية النتاج التصميم



مرحلة التحليل
ماهي مرحلة التحليل ؟

صورات هي أوىل مراحل العملية التصميمية و متثل الفعاليات اليت جيريها املصمم منذ استالم املشروع و حلني إعطاء الت
.العامة عن اجملاالت املفتوحة للحلول التصميمية 

( وسيلة االنتقال اىل مرحلة البدائل و احللول التصميمية ) وسيلة و ليست هدفا : التحليل 
ما الهدف من هذه املرحلة ؟ 

.حتديد اإلمكانيات املتوفرة حللها و فهم املشكلة التصميمية بدقة خلق قاعدة معلوماتية ميكن من خاللها 
املشكلة و احلل مرحلة التحليل هي مرحلة 

(اخل ...., املوقع , األهداف ) املشكلة التصميمية جوانب ختص 
(اخل ......, النماذج السابقة , املعايري املعتمدة ) احلل التصميمي جوانب ختص 

. فقط على املشكلة مرحلة التحليل في منهج التفكري احلدسي تركز 



مرحلة التحليل 
ماهي الناتج األساسي في مرحلة التحليل ؟

.اليت جيب أن حيققها احلل املعماري حتديد املعايري 
مباذا يتميز أسلوب التفكري التصميمي ؟

تعاد عن البفي جوانب املشكلة و إمكانيات حلها و ذلك التوسع و التعمق يتميز أسلوب التفكري التصميمي في التشعب و 
. ة  اليت حيملها املصصم و اليت قد تؤثر على أسلوب معاجلته للمشكلالتخلص من التصورات السابقة و هدفه التاكدات 

مراحل التحليل 
.اخلصوصيات و االستنتاجات اىل العموميات و األوليات تقسم اىل ثالث مراحل لتحقيق الربط من 

التحليل العام 
(  التهيئة لتحليل اخلاص ) اكتشاف العناصر املهمة 

التحليل اخلاص 



التحليل العام
ملاذا تعترب من أهم مراحل العملية التصميمية ؟

.النها ستحدد ضمنا التوجهات العامة السلوب معاجلة املشكلة التصميمية 
ماذا يدخل في هذه املرحلة ؟

(اخل ..... , كل ما خيطر ببال الطالب , خربات السابق ) يدخل في هذه املرحلة كل ما متوقع حتليله 
مباذا متتاز هذه املرحلة ؟

بل حماولة طرق كل االحتماالت في النظر للمشكلة التصميمية اىل انبعدم إقرار على اجتاه معني أو أسلوب معني متتاز 
. يتحقق تصور واضح حنو معامل املشكلة و مكوناتها

هل بداية عملية التحليل عامة أو متخصصة ؟
. حسب نوع املشكلة التصميمية و املصممقد تكون عامة أو متخصصة البداية 

.و هكذا... املتطلبات الفضائية مث الفعاليات املرتبطة بها مث النتقال اىل أهداف املشروع االبتداء بتحليل
.معايري تقييم املشروع االبتداء بتحليل 



التحليل العام
مباذا تتميز مرحلة التحليل العام ؟

تتميز بتعدد سبل جمع املعلومات و تواصل العمل 
:فهي تشمل 

التفكري التأملي 
مراجعة املصادر املتوفرة 

زيارات املوقع
مناقشات مع خمتصصني و املعماريني

ماذا يعمل ؟ و ملاذا ؟ و كيف ؟  : توضع دائما 

ميةالتحليل العام و حتديد معامل املشكلة التصمي



توجيه التفكري التصميمي خالل مرحلة التحليل العام
( انتاج خطة التصميم ) 

ماهي نقطة االنطالق في مرحلة التحليل ؟
.يم  و ظرفها لوصول اىل تصورات عن اهم املعايري اليت يتوجب أن حيققها التصمالتأمل في طبيعة املشكلة التصميمية 

ملاذا حنتاج لتحديد نقطة البداية ؟
.ألن خطة انتاج التصميم تعتمد عليها 

كيف حندد نقطة البداية و هيكلها و جتزئتها ؟
ري اليت التفكري في املعاي( ) ماهو الشيء الذي يقيم عليه التصميم في حالة انتاجه ؟ ) معرفة نقطة النهاية أفضل السبل هي 

(اخل ..... سوف يقيم على أساسها التصميم هل هي رمزية او وظيفية او التنفيذية او املوقعية 



توجيه التفكري التصميمي خالل مرحلة التحليل العام
( انتاج خطة التصميم ) 

ماهي فائدة هذا التوجه؟
(التفكري بصورة أوسع من أفكاره و رغباته اخلاصة ) التخلص من الذاتية للمصمم 

حتديد نوع املعايري اليت سيقيم عليها املشروع
حتديد األهمية النسبية لكل معيار 

خطة التصميم و أهمية انتاجها



توجيه التفكري التصميمي خالل مرحلة التحليل العام
( انتاج خطة التصميم ) 

مباذا يساعد حتديد املعاير اليت سوف يقيم على أساسها التصميم و جمال أهميتها ؟

( .معينة الرتكيز على حتليالت() الرتكيز على معايري معينة ) توجيه عملية التحليل بصورة متناسبة مع ما جيب ان حيلل 

ملطلوبة للجهة حتقيق احلالة الذاتية ا)توجيه الناتج التصميمي بصورة متجانسة مع األهمية النسبة ملن يهم التصميم مستقبال ؟ 
(املقيمة او املنتفعة و ليس املصمم



عاير املعايالناتج التصميمي و االهمية النسبية للماملعايري اليت يقيم بها الناتج التصميمي



اجلهة املستفيدة 
ماهي هدف حتليل خصائص اجلهة املستفيدة ؟

.التعرف على دور البناية في حتقيق اهداف اجلهة املستفيدة 
ماذا يتضمن حتليل خصائص اجلهة املستفيدة ؟

.حتديد اهداف اجلهة املستفيدة و الفعاليات املرتبطة بها 
حتديد من يقوم بهذه الفعاليات ؟ 

عرب أي تسلسل الزمين ؟
كيف ميكن البدء بتحليل اجلهة املستفيدة ؟

من خالل حتديد أهدافها الوظيفية 
حتديد األهداف  

عزل األهداف مع بعضها البعض 
.تعريف األهداف الكتشاف ارتباطها بالفعاليات االزمة لتحقيقها 



اجلهة املستفيدة 
ماهي الفائدة األساس لتحليل االهداف؟

.التعرف فهم الوظيفة و حتديد ارتباط الفعالية بالفضاء 
ماذا بعد حتديد األهداف الوظيفية للجهة املستفيدة في املشروع ؟

.حماولة عزل الفعاليات الرئيسية املرتبطة او املكونة لكل هذه األهداف 

: الفعالية 
و بهذا فهي تتداخلجزء حمدد من السلوك البشري هي مفهوم يعرب عن 

.ليشكل السلوك تيار مستمر من الفعاليات البشرية, مع بعضها البعض عرب الزمن 
. فهم التيار السلوك بصورة اكثر تفصيلية التجزئة هذه عادة ما تهدف اىل 

حتليل خصائص اجلهة املستفيدة



اجلهة املستفيدة 
.الفعاليات احملددة اليت ميكن استنتاجها او إخراجها من التيار السلوك تعتمد على درجة التجزئة لهذا السلوك 

خمس فعاليات...... خمس أجزاء 
الف فعالية ......... الف جزء 

جماالت البحوث املعماري جدا  تستثمر في التجزئة العالية 
بشكل اكرب اجملال التصميمي تستثمر في التجزئة القليلة 

وذلك لسهولة ربطها باملتطلبات الفضائية 

معينةالتجزئة التفصيلية للفعالية حسب خصائص



اجلهة املستفيدة 
التجزئة في النهاية حيتاج اىل التجميع مهما بلغت دقتها

التجزئة العالية قد تكون مفيدة في بعض اجملاالت كبداية ؟
في تنتج فعاليات خمتلفة الن جتميعها بدرجات خمتلفة 

.كل درجة التجممع

جتزءة الفعالية و عالقته باجملال التصميمي و البحوث املعماري



اجلهة املستفيدة 
كيف ميكن حتقيق هذه التجزئة ؟

ميكن حتقيقها على ضوء معايري خمتلفة اعتمدت لتصنيف 
:الفعاليات و قد مشلت 

ماهي طبيعة الشيء املنجز ؟
من يقوم به ؟
مىت يقوم به ؟
اين يقوم به ؟

معايري تصنيف الفعاليت اخلاصة باهداف اجلهة املستفيدة


