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Iraq is witnessing an increasing population growth and an influx of migration from the 

countryside to the city. With the lack of urban lands, vertical housing has become the final 

solution to this problem. However, until recently, Iraqis have rejected vertical housing, and 

perhaps the most important reasons are social reasons. Through previous studies, it was found 

that the problem of social interaction is one of the most prominent problems in vertical housing. 

Thus, residents of vertical residential buildings achieved lower rates of social interaction than 

residents of single apartment buildings. The research uses a descriptive analysis method based 

on the vocabulary of the theoretical framework extracted from previous studies. Bismaya New 

City Project was chosen for the practical research because it was implemented after 2013 and 

because of the need for a number of design and planning mechanisms and strategies that 

contribute to its development and thus improve the level of social interaction in the city. The 

study indicated a difference in the ratios of the indicators of the theoretical framework, and the 

largest percentage was for the unrealized vocabulary. Therefore, the focus should be on 

planning and design factors that will increase the chances of an encounter between residents 

and complete horizontal social spaces with vertically connected social axes. 

   

ة ي ح ا ت ف م ل ا ت  ا م ل ك ل صا  ا خ ل م  ل

السكن  ،التفاعل االجتماعي
 العالية،المباني السكنية  العمودي،

 التطوير. المفتوحة،الفضاءات 

 

 
ومع قلة االراضي الحضرية اصبح السكن  ،يشهد العراق نمًوا سكانًيا متزايًدا وتدفًقا للهجرة من الريف إلى المدينة

العمودي هو الحل النهائي لهذه المشكلة, لكن العراقيون الى وقت قريب يرفضون السكن العمودي ولعل اهم االسباب 
فمن خالل الدراسات السابقة  تبين ان مشكلة التفاعل االجتماعي واحدة من ابرز المشاكل في  ،هي اسباب اجتماعية

حيث وجد أن المقيمين في المباني السكنية العمودية حققوا معدالت تفاعل اجتماعي أقل من سكان  ،السكن العمودي
من اجل  ،)تقييم مجمع بسماية السكني لتحسين التفاعل االجتماعي لذلك يهدف البحث الى ،المباني السكنية المفردة

التحليل الوصفي اعتمادّا على مفردات االطار واعتمد البحث اسلوب  ،انشاء مباني سكنية عمودية مترابطة اجتماعيا(
تنفيذها ل ،وتم اختيار مشروع مدينة بسماية الجديدة للدراسة العملية ،النظري التي تم استخالصها من الدراسات السابقة

وحاجتها الى عدد من األليات والستراتيجيات التصميمة والتخطيطية التي تساهم في تطويرها  2013ما بعد عام 
في نسب مؤشرات  أشارت نتائج البحث إلى وجود اختالف ،المدينةهذه الي تحسين مستوى التفاعل االجتماعي في وبالت

اإلطار النظري وأن النسبة األكبر كانت للمفردات غير المحققة، ولزيادة التفاعل االجتماعي في حالة الدراسة المختارة، 
من أجل تحقيق مستويات  العموديتطوير اإلسكان شأنها يجب التركيز على عوامل التخطيط والتصميم التي من 

  زيادة فرص اللقاء بين السكان.و متزايدة من التفاعل 
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 :المقدمة .1

اثارت هذه االبراج  ابراج،ن التصنيف السكني تحول من طابق واحد منفصل وشبه منفصل الى وحدات مكدسة واحدة فوق االخرى لتشكيل ا
من علماء االجتماع والمهندسيييييين المعماريين والحضيييييريين كمركز للمشييييياكل االجتماعي مثل العزلة وتراجع مسيييييتويات العالية انتقادات كثيرة 

 . (p:4),furest),p:197), 2006,Huang,2018ناالتفاعل االجتماعي بين السك

لبشير لفإن البشير مخلوقات اجتماعية للااية ولديهم حاجة قوية لالنتماء فالتفاعل االجتماعي متطلب اسياسيي  ،(1954وفًقا لماسيلو )و  
 .(Maslow,(1954 وقلة التفاعل االجتماعي في اإلسكان قد يؤدي إلى سلسلة من المشكالت التي لها تأثير سلبي على حياة الناس اليومية

وعرفت االدبيات التفاعل االجتماعي على انه عملية نتواصل من خاللها ونتفاعل مع بعضنا البعض تقدم فوائد ال حصر لها وهو أمر  
حاسم من حيث الحفاظ على صحة بدنية وعقلية جيدة، حيث  تتأثر الرفاهية والصحة الجسدية لكل إنسان إلى حد كبير بالتفاعل االجتماعي، 

فضاًل عن ذلك يتأثر نمو األطفال كثيًرا بالتفاعل االجتماعي،  ،(Dessy, Paturusi,and Dewi,2019,p:18)عمرباض النظر عن ال
سيكون  (Gifford, 2007,p:5) حيث يبدأ األطفال في تطوير مهاراتهم االجتماعية وتطورهم المعرفي من خالل التفاعل مع أسرهم وأقرانهم

ن الثقة واحترام الذات أسهل في التفاعل معهم بداًل من الطفل االنطوائي الذي يفتقر إلى التفاعل األطفال الذين يتمتعون بمستوى عاٍل م
 .(Bin Abu Bakar & King, 2018, p:3) االجتماعي

)تقييم مجمع بسماية السكني  يهدف البحث الىو  ،االجتماعي في البيئات العاليةلذلك تناول البحث امكانية تحسين مستوى التفاعل  
انشاء مباني سكنية عمودية مترابطة اجتماعيا( ولتحقيق هدف البحث نصت فرضية  ،بالمقارنة مع االدبيات لتحسين التفاعل االجتماعي

البحث على )تتحقق عملية تحسين التفاعل االجتماعي من خالل تطبيق عناصر تصميمية تساعد على مواجهة الفصل االجتماعي وتطبيق 
 ۔ة  من شأنها ان تساهم في  زيادة التفاعل االجتماعيمؤشرات تخطيطية وتصميمي

 األدبيات السابقة  .2

1.2 THE PROVISION OF VERTICAL SOCIAL POCKETS FOR BETTER SOCIAL INTERACTION IN 
HIGH-RISE LIVING (Bee& Im, 2016, p:170) 

االجتماعية االفقية بمحاور اجتماعية متصلة عموديا تناولت الدراسة تحسين التفاعل االجتماعي من خالل استكمال المساحات 
باستخدام المساحات االنتقالية الحالية في السكن العمودي، حيث اظهرت الدراسة أن "األقل هو األكثر عندما يتعلق األمر بقدرة الفضاء 

ديدة بتكوين المزيد من المجتمعات سيسمح الحفاظ على المساحات الصايرة ولكن ع االجتماعي المعين على تعزيز تفاعل هادف ودائم
يمكن أن تحدث في أي مكان توجد به مساحات زائدة ومرئية في المبنى، مثل  االجتماعيالصايرة. ال يلزم تخصيص المساحات للتفاعل 

 ردهة المصعد، والتي ال ُتستخدم حالًيا على أنها مجرد مساحة انتقالية.

حيث تحتل ردهة المصعد موقًعا رئيسًيا يقع في  طابق،ات اجتماعية على مستوى كل تقترح الدراسة تحول ردهة المصعد الى مساح 
 صديقة للتفاعل ومنها: صايرة لجعلهاطرحت الدراسة عدة اقتراحات حول كيفية تصميم مساحات  غالبا،منتصف المبنى 

الشركات. لقد تم استخدامها على نطاق واسع في الفنادق ومكاتب  الواقع،في  ،ثوريةتأثيث المصعد: ردهات المصاعد المفروشة ليست 
مقاعد أو كراسي موازية لردهة المصعد أو  تالمصعد: تثبي ردهةبالمواد،  ببالضوء، التالع بالجدران، التالعمن خالل معالجات  نويمك

هم الخاصة لتناسب احتياجاتهم. إلى جانب كونها ويمكن أيًضا استخدام األثاث المحمول حتى يتمكن السكان من إنشاء مساحت. مواجهتها
المصعد أيًضا أن يأخذ إشارات من تصميم المقهى. يمكن استخدام الكراسي والمقاعد والطاوالت  لردهةمستوحاة من غرفة المعيشة، يمكن 
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مصعد على أن تصبح أكثر من ( رسوم توضيحية لقدرة ردهة ال1الشكل) ،فاعات الستيعاب مختلف المستخدمينمن مختلف األنواع واالرت
 مجرد مساحة انتقال.

 

 يوضح قدرة ردهات المصاعد على أن تصبح أكثر من مجرد مساحة انتقالية (1)الشكل

 

2.2  Social Interaction and Third Space Relationship in Vertical Housing in Malaysia  (Gifford, 
2007) 

وجدت الدراسة أن المباني الشاهقة أقل إرضاًء من أشكال السكن األخرى بالنسبة لمعظم الناس، وأضافت أنها ليست مثالية لألطفال  
وأن السييلوا المسيياعد أقل من أشييكال السييكن األخرى، يعاني األطفال الذين يعيشييون في المباني الشيياهقة من معاناة  االجتماعية،والعالقات 

في التعلم أكبر من األطفال الذين يعيشييون في مبان منخفضيية االرتفاع ويوفرون لهم مسيياحة اجتماعية مناسييبة. ولضييمان نفسييية وصييعوبات 
تقترح الدراسييييية تصيييييميًما ثالثي األبعاد للفضييييياء يتم  يه تجهيز المباني السيييييكنية متعددة  ،تزويدهم بالمسييييياحة المجتمعية واالجتماعية الكا ية

يقع مسيييييتوى المسييييياحة المشيييييتركة عادًة في الطابق األرضيييييي أو في المسيييييتوى  ،حد من المسييييياحات العامة والمرافقالطوابق عادًة بمسيييييتوى وا
هيكلة المسييييياحات المجتمعية واالجتماعية من  ( (sky court( بداًل من المسيييييتوى الفردي يعيدsky court األوسيييييط من المبنى. ثم يأتي )

خالل تقسيييمها إلى أعداد من المسييتويات المكدسيية في الفاصييل الزمني لعدة مسييتويات سييكنية يمكن تعريفه من حيث التشييكل المكاني وكيف 
حتملة أللواح األرضيييية المتكررة يمكنهم تقليل الكثافات المتصيييورة لمبنى شييياهق، أو تطوير عالي الكثافة، عن طريق كسييير الكتلة والرتابة الم

طوابق أو أكثر للسيييييييييماح  3غالًبا ما تقع في محيط المباني وتتكون عادة من  ( sky courtمن خالل تجاور الكتلة والفراغ ,وأضييييييييياف أن) 
حة لألنشييييطة مما يؤدي إلى تحسييييين البيئة الداخلية، سييييكاي كورت هي مسييييا -بمزيد من الضييييوء والتهوية للتالال بشييييكل أعمق في الهيكل 

 الترفيهية، باإلضافة إلى تقديم الفوائد البيئية واالجتماعية والنفسية.

3.2  Space Configuration of Vertical Housing for Optimal Social Interaction Support  (Wie & Dewi, 
2019) 

تناقش الدراسيية  كيفية حدوث التفاعل االجتماعي في كل نوع من انواع السييكن العمودي في إندونيسيييا,و تم اسييتكشيياف الروابط الرأسييية 
وف كأداة لتعزيز التفاعالت االجتماعية بين األماكن العامة المتعددة الموجودة في المبنى، من خالل توفير روابط مرئية باإلضييييافة إلى الظر 

للناس بتجاوز الفصيييييييييييييييل االجتماعي النموذجي. حيث إن األماكن العامة تلعب دوًرا مهًما في نظامنا االجتماعي من خالل  التي تسييييييييييييييمح
اسة مساعدتنا على فهم مكانتنا وسلوكنا المتوقع داخل المجتمع. ستعطينا المشاركة والتفاعل إحساًسا باألمن والشعور باالنتماء. وحددت الدر 

( block(,نوع اليييييييييييييييي )2شكل) ،.block, tower and courtyardن المبنى األكثر استخداًما في المباني العمودية: ثالثة أشكال أساسية م
عادًة على نواة مركزية واحدة وعدد قليل  tower)) يتكون ممن ممرات ممكن ان تكون مفردة التحميل او مزدوجة التحميل بينما يحتوي البرج

إذا تم تصييييميم األبراج بشييييكل صييييحيح،  يمكن أن تزيد من مسييييتوى الوصييييول إلى الطاقة الشييييمسييييية من الوحدات السييييكنية في كل مسييييتوى. 
جوانب مفتوحة للبناء تشييمل مسيياحة مفتوحة في الموقع. تعمل المسيياحة المفتوحة كمسيياحة  courtyardوالتهوية بينما يوفر نوع مبنى الفناء 

تستخدم المباني الشبيهة بالبرج المساحات الخضراء التي تفصل هياكل المباني عن  ،مشتركة لتوفير بيئة ذات جودة عالية للمناظر الطبيعية
 سييياق المدينة المحيط, ومع ذلك، فإن هذا النوع من البناء عادة ال يقدم التسييهيالت التي يريدها الناس. على عكم المسيياحة المشييتركة التي
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نوع الفناء بشكل شائع لزيادة اإلحساس بالمجتمع من المنطقة المشتركة التي تم  تم إنشاؤها على المباني من نوع الفناء ُتستخدم المباني من
 إنشاؤها في األفنية عادة يتعين على السكان استخدام الفناء كمسار للوصول إلى وحداتهم من الطريق الرئيسي، مما يجعل الفناء يعمل كبهو

لي، لذلك ال يتفاعل المبنى مع الطريق الرئيسييييييي مثل المباني األخرى التي يعطي الجانب السييييييلبي لهذا النوع من المباني مشييييييكلة تركيز داخ
تتواصييييييل من خالل اسييييييتخدام األبواب ونوافذ المتاجر وغيرها من األنشييييييطة. ويحاول إيجاد كيفية إنشيييييياء فضيييييياء لدعم التفاعل االجتماعي. 

واجهة الفصييييل االجتماعي في المجتمعات الحضييييرية وتوصييييلت الدراسيييية الى ان هناا العديد من عناصيييير التصييييميم يمكن أن تسيييياعد في م
. public access, programs, periscopes, and hybridizationن والتهجي تشمل هذه العناصر الوصول العام، والبرامج، والمناظير

هي الحالة التي  البرامج. (3) شكل هو الحالة التي يتم فيها فتح الطابق األرضي حيث يختار الناس التواجد في ردهة عامة. الوصول العام
على سبيل المثال، تحل القاعة محل النشاط الترفيهي الفردي مثل  ،يتم فيها إعادة تفسير بعض وظائف روتينهم اليومي إلى أنشطة مشتركة

أفنية المنظار هي الحالة التي عملت فيها  المناظير ،التلفزيون الفردي، أو يحل حوض السيييييييييباحة الكبير محل معدات التمرين الشيييييييييخصيييييييييية
كوسيييييائط لربط األماكن العامة. تعريف المنظار نفسيييييه هو جهاز يحتوي على عناصييييير عاكسييييية للسيييييماح للمراقب برؤية األشيييييياء التي تكون 

هو الحالة التي تنتشر فيها االنشطة بين الطوابق السكنية  التهجين .بخالف ذلك بعيدة عن األنظار من موقع مزاح من خط البصر المباشر
يؤدي إلى إنشييياء روابط وتقارب بين السيييكان, التوزيع المشيييترا يزيد من احتمالية لقاء السيييكان ببعضيييهم البعض، على غرار التفاعل في  مما

 يهدف هذا التصميم إلى إعطاء المزيد من الفرص لألفراد للتفاعل مع بعضهم البعض كما يفعلون في المستوى االرضي.  ،شارع أفقي

 
 المباني البرجية وذات الفناء( يوضح  2شكل)

 

 يوضح الوصول العام مثل الطابق األرضي المفتوح (3شكل)
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 المستخلص اإلطار النظري   .3

 من الدراسات السابقةالمستخلص ( اإلطار النظري 1يوضح الجدول )

 الترميز مؤشرات المفردة الثانوية المفردة رئيسية

تحسين التفاعل 
االجتماعي من خالل 

 التصميمتحسين 
X1 

 تحسين ردهات المصاعد
X1-1 

 1(X1-1) تأثيث المصعد

 2(X1-1) والمواد بالاللوانالتالعب 

 3(X1-1) التالعب باألضاءة

 4(X1-1) تثبيت مقاعد أو كراسي موازية لردهة المصعد أو مواجهتها

استخدام األثاث المحمول حتى يتمكن السكان من إنشاء مساحتهم 
 الخاصة لتناسب احتياجاتهم 

(X1-1)5 

 عوامل تخطيطية
X1-2 

 1(X1-2) االستعمال المختلط

 2(X1-2) توفير خيارات سكنية متعددة لخلق تنوع في السكان 

 3(X1-2) توقيع مركزي للخدمات

 عوامل تصميمية
X1-3 

مساحة  زيادة 
الفضاءات 
المفتوحة 
واالنشطة 
 الترفيهية

 1(X1-3) مناطق مشي

 2(X1-3) اماكن للعب

 حدائق
 

(X1-3)3 
 

عناصر التصميم  التي يمكن أن 
تساعد في مواجهة الفصل 

 االجتماعي
X1-4 

 1(X1-4) فتح الطابق األرضي  الوصول العام

 2(X1-4) السكنيةانتشار االنشطة بين الطوابق  التهجين

  
  
ربط االماكن  

العامة من خالل 
 المناظير

المنظار عبر مساحة مشتركة: األماكن 
 العامة والمرافق العامة

(X1-4)3 

المنظار عبر مساحة مفتوحة: ساحات فناء 
 كبيرة في الطابق األرضي 

(X1-4)4 

المنظار من األعلى: جسور السماء على 
 السطح

(X1-4)5 

 
  
  
  
  
  
  

 األنشطة المجتمعية
  

 6(X1-4) تجاري: محالت صايرة

 7(X1-4) التعليم: رعاية األطفال 

الخدمات: مواقف سيارات، 
 طعام

(X1-4)8 

المساحات المفتوحة: الحدائق، 
الممرات  ،الجسور السماوية

، والمالعب ومناطق الجلوس
 مسبح ،الركض مسار

(X1-4)9 
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 المنهجية   .4

( المسيييييييتخرج من الدراسيييييييات المقدمة 1الجدول ) النظري،باالعتماد على مفردات اإلطار  التحليلي،يعتمد البحث على المنهج الوصيييييييفي 
 ,ونموذج القياس( العام،العتمادها في تحليل دراسيييية الحالة، وسيييييتم تنفيذ عملية التحليل وفًقا لذلك. في الشييييكلين )نموذج وصييييف المشييييروع 

(، حيث تتم اإلشييييييارة إلى 1قائمة المراجعة الختبار مدى تحقيق القيم الممكنة لكل عنصيييييير من العناصيييييير الواردة في الجدول ) الباحثيمأل 
 (.0(، والقيمة غير المحققة يشار إليها بالرمز )0.5(، ويتم اإلشارة إلى القيمة المحققة جزئًيا بالرمز )1القيمة المحققة بالرمز )

 

 Bismayah new city project - Case Study وع مدينة بسماية الجديدةمشر–الحالة الدراسية   .5

 نموذج استمارة جمع المعلومات (2جدول)

 (   Bismayah new city project)مجمع بسماية السكني  اسم المشروع تعريف المشروع
 

 الجهة المصممة
  

 الكورية للهندسة واإلنشاءات  هانوا شركة
  

 السنة
  

 إلى اآلن )البناء مستمر( 2013بالتنفيذ منذ تم البدء 
  

 الموقع
  

 كم جنوب شرق باداد(10العراق )-باداد
  

تقع  ،مشييروع مدينة بسييماية الجديدة هو أول وأكبر مشييروع تطوير في تاريا العراق وتنفذه شييركة هانوا الكورية للهندسيية واإلنشيياءات وصف المشروع
كيلومترات من الحدود مع باداد، على الطريق الدولي الذي يربط باداد  (10مدينة بسيييييييماية جنوب شيييييييرقي باداد، على بعد حوالي )

( نسيييييييمة، ويبلي إجمالي عدد الوحدات السيييييييكنية 600,000هكتارًا، يسيييييييكنها حوالي ) (1830)على  مسييييييياحة  (4بالكوت الشيييييييكل )
( 8يتكون مشييييييييروع بسييييييييماي من ) المرافق العامة ومحطات معالجة مياه الصييييييييرف الصييييييييحيوحدة، باسييييييييتثناء مباني  (100,000)

( طوابق، 10قطاعات وينقسيييييييييييييم كل قطاع إلى عدة أحياء تحتوي على عدد معين من الوحدات السيييييييييييييكنية في عمارات مكونة من )
  (. 5كما هو مبين في الشكل ) (Kootstra, 2020)( شقة12ويحتوي كل دور على )

 
 
 
 
 
 
  

 

( تقسيييييييم مدينة بسييييييماية الجديدة، كاألخضيييييير للمسيييييياحات المفتوحة واألخضيييييير واألزرق للمناطق التعليمية والرمادي 6يوضييييييح الشييييييكل )
( يوضح مساحة كل قسم. كما 3السكنية واألحمر لألسواق واألصفر لمركز ديني وتجاري وترفيهي للمركز وسط المدينة وجدول )للمجمعات 

 (.7يظهر مخطط موقع مدينة بسماية في الشكل )

( خريطة موقع  مدينة بسماية نسبة 4شكل )ال
 (Jawad, 2020)الى العاصمة بغداد

 ( يوضح قطاعات مدينة بسماية5الشكل )
 (Jawad, 2020) 
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 العراقي( الموقع الرسمي لهيئة االستثمار//(https://investpromo.gov.iq/ar يظهر اقسام مدينة بسماية (6الشكل )

 

 (Jawad, 2020,p:80 )مخطط موقع مدينة بسماية (7الشكل )

 (Alazzawi, 2016,p:414 ( ( يوضح مساحة كل قسم في مجمع بسماية السكني3جدول )

(المساحة )نسبة مئوية (المساحة )هكتار   األقسام 

 القسم السكني 732 40%

 القسم التعليمي 113 6.2%

 االماكن العامة 113 7.3%

 القسم التجاري 90 4,9%

 مراكز االعمال 180 9.8%

 المساحات المفتوحة)متنزهات وحدائق( 333 18,2%

 البنى التحتية 250 13.7%

 المجموع 1830 100%
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 استمارة قياس مفردات االطار النظري وقيم التحقق للمشروع (4جدول)
المفردة 
 الرئيسية

 القيم الممكنة المؤشرات المفردة الثانوية

X1 

X1-1 

(X1-1)1  شخًصا. 18يحتوي كل مبنى على مصعدين تستوعب 
 ولم يتم تأثيث الردهة المقابلة للمصعد وليم هنالك تالعب بالضاءة.

  0 
(X1-1)2  0.5  
(X1-1)3   0 
(X1-1)4   0 
(X1-1)5   0 

X1-2 

(X1-2)1  المختلفة للمشروع تم تمثيل مؤشر االستخدام المختلط في األقسام
وترفيهية(  ،التجارية ،والصحية، والذي يحتوي على االقسام )التعليمية

تم توقيع معظمها في وسط المشروع، كما تم توفير خيارات سكنية 
 م( 140-م  120-100مختلفة من حيث المساحة  )

 0.5  
(X1-2)2  0.5  
(X1-2)3 1   

X1-3 

(X1-3)1  وتشمل )أزقة وشوارع  ، م 3330تشكل المساحات المفتوحة مساحة
( A) وميادين عامة(، وتبلي نسبة التاطية اإلنشائية لألرض في القطاع

والنسبة المطلوبة 84.04% أي أن النسبة المتبقية  (%15.96)
(%30)  [.8] 

 0.5  
(X1-3)2  0.5  
(X1-3)3 

 0.5  

X1-4 

(X1-4)1  حددت األدبيات السابقة االتصال العام على أنه الوضع الذي يتم  يه
فتح الطابق األرضي حيث يختار الناس أن يكونوا في ردهة عامة 
 داخل الطابق األرضي ولم يتحقق هذا المؤشر في المشروع المحدد

   

(X1-4)2  اقتصرت األنشطة على وسط المدينة وفي الطابق السفلي من المباني
 تكن موزعة بين طوابق مبنى سكني واحدولم 

  0 
  0 

(X1-4)3  ُتعرّ ف األدبيات المنظورات على أنها الحالة التي كانت فيها أفنية
تم تمثيل وجهات النظر  ،المناظير بمثابة وسائط لربط األماكن العامة

 في المشروع من خالل توجيه فتحات النوافذ نحو المساحات المفتوحة

 0.5  
(X1-4)4  0.5  
(X1-4)5   0 
(X1-4)6  تضمنت مدينة بسماية أنشطة تجارية تتمثل في األسواق الصايرة

ومركز الخدمة. كما تضمنت مرافق تعليمية )رعاية أطفال، روضة 
أطفال، مدرسة(. أما عن الخدمات فتمثلت في مواقف سيارات، حيث 

تم تخصيص موقفين لكل شقة، حيث يوجد موقفان للسيارات في 
لوسط، وموقف سيارات واحد لكل بسماية، وموقف سيارات مركزي في ا

قطاع، وموقف سيارات واحد لكل قطاع. عدد مواقف السيارات في 
A1-  يوجد أيضا مطاعم وحدائق ومناطق جلوس 1175بلوا .

 وشوارع

1   
(X1-4)7 1   
(X1-4)8  0.5  
(X1-4)9   0 

 نتائج الدراسة العملية .6

( المستخرج من تعليم القيمة المحققة بالرمز 1-1الجديدة لمؤشرات اإلطار النظري الجدول ) بعد التحقق من انجاز مشروع مدينة بسماية
(، ثم إظهار النتائج في شكل جداول إكسل من خالل التحقق من 0( و الرمز غير المحقق )0.5( والقيمة المحققة إلى حد معين بالرمز )1)

 (.8٪ من مؤشرات اإلطار النظري,كما مبين في الشكل )41توصيات، وتم تحقيق القيم الممكنة للوصول إلى االستنتاجات ثم طرح أهم ال
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 نتائج مفردات اإلطار النظري المتحققة في الحالة الدراسة. (8شكل)

 االستنتاجات والتوصيات .7

كانت للمفردات  أشارت نتائج البحث إلى وجود اختالف طفيف في نسب مؤشرات اإلطار النظري في حالة الدراسة، وأن النسبة األكبر
يوصيييييييي البحث بالتركيز على موضيييييييوع التفاعل االجتماعي لما له من أهمية كبيرة في حياة اإلنسيييييييان، ويمكن زيادة مسيييييييتوى  ،غير المحققة

التفاعل االجتماعي بالتركيز على عوامل التصييميم والتخطيط التي من شييأنها تطوير اإلسييكان الرأسييي من أجل تحقيق مسييتويات متزايدة من 
، وتصميم قاعات للتجمع ضمن كل بلوا سكني ,تفاعل بين السكان، ويوصي البحث بزيادة نسبة المساحات المفتوحة واألنشطة الترفيهيةال

 وخلق فضاء خارجي يستوعب انشطة مختلفة ولفئات عمرية متنوعة. فضال عن االهتمام بردهات المصاعد والمساحة المقابلة لها
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