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The architect is the heart of the investment process. Consulting is a science and an art
that only those who possess high taste, experience, and knowledge of the integrated
elements that lead to the success of investment complexes. The research problem is the
lack of comprehensive studies on integrating enabling strategies for residential investment
projects. The research objective is to present a clear vision of integration in enabling
residential investment complexes with utilitarian, aesthetic, and symbolic indicators.
Accordingly, the hypothesis is that the strategy of allowing the housing unit and the
housing complex is integrated for the success of enabling investment housing complexes.
Achieving this required the construction of a theoretical framework consisting of two
terms (the strategy of enabling the housing unit and the strategy of enabling the housing
complex), which were employed in the practical study. For the residents, the study reached
many conclusions and recommendations, including the success of the strategies for the
two projects and the weakness of some vocabulary, including the symbolic, aesthetic, and
utilitarian needs.

الكلمات المفتاحية

الملخص

استراتيجيات تمكين المجمعات
 الحاجات،السكنية االستثمارية

وفن ال يستطيع تقديمها اال من أمتلك
ٌ علم
ٌ يعد المعماري بمثابة قلب العملية االستثمارية وان االستشارة المعمارية
الذوق العالي والخبرة ومعرفة العناصر المتكاملة التي تؤدي الى نجاح المجمعات االستثمارية ومن هنا تحددت المشكلة

النفعية والرمزية والجمالية

 وتحدد، عدم شمولية الدراسات السابقة ع ن التكامل في استراتيجيات التمكين في مشاريع االستثمار السكني:البحثية
 في طرح تصور واضح عن التكامل في استراتيجيات تمكين المجمعات السكنية االستثمارية بمؤشراتها:هدف البحث
 تتكامل استراتيجية تمكين الوحدة السكنية والمجمع السكني: ووفقا لذلك برزت فرضية البحث.النفعية والجمالية والرمزية
، وتطلب تحقيق ذلك بناء اطار نظري يتألف من مفردتين.لنجاح استراتيجية تمكين المجمعات السكنية االستثمارية

 تم توظيف اإلطار التظري في الدراسة. واستراتيجية تمكين المجمع السكني، استراتيجية تمكين الوحدة السكنية:هما
 توصلت الدراسة الى جملة من االستنتاجات والتوصيات ومنها.)العملية وتم انتخاب مشروعي (بسماية وبوابة العراق
. الجمالية والنفعية،نجاح االستراتيجيات للمشروعين وضعف في بعض المفردات ومنها الحاجة الرمزية
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 .1المقدمة
شه هههد عام  2021تحوالً كبير في مشه ههاريع االسه ههتثمار السه ههكني بتقديم قروم كبيرة الحجم للمواطنين والمسه ههتثمرين ،وكانت الحاجة الى تحليل
المجمعات االس ههتثمارية لغرم تمكينها في غياب منهجية معرفية لتص ههميم مجمعات ناجحة ،ومن هنا تبلورت فكرت البحث من در د ارس ههة

االس ه ههتثمار الس ه ههكني والعناص ه ههر المتكاملة التي تؤدي الى تمكين المجمعات ،وبالرالم من محدودية االدبيات الس ه ههابقة ووجود عدد من الباحثين

بوجهات نظر مختلفة تناولوا جزئية من الموضه ه ه ه ه ه ههو لقياس مؤش ه ه ه ه ه ه هرات نجاح المجمعات المنفذة في العراق ،لهذا أعتمد البحث تحديد مفهوم

التمكين واالستثمار السكني ونقد الدراسات وبناء اطار نظري والتي تم توظيفها في تطبيق الدراسة العملية.
 .2منهجية البحث

أتخذ البحث منهج وصههفي تحليلي و طوات منهجية في التقصههي عن مفهوم التمكين واالسههتراتيجيات الممكنة للوصههور الى اسههتراتيجية تمكين

المجمعات السه ه ههكنية االسه ه ههتثمارية ومن م بناء مفردات بناء إطار نظري من در تحليل بعض الد ارسه ه ههات ،وانتخاب مشه ه ههاريع عراقية حديثة

وتطبيق المفردات على هذه المش ههاريع المنتخبة والتي تم وص ههفها وتحليلها وفق لفرض ههية البحث ومن م اس ههتخران النتائج على ض ههوء اس ههتمارة
القياس المعتمدة على نتائج استبانة الساكنين ومن م االستنتاجات الخاصة باالطار النظري والعملي والتوصيات.

 .3المحور االول :مفهوم التمكين
اصههل التمكين في اللغة العربية (مصههدر -مكن) سههعى الى تمكينن من النجاح ويأتي مكن (فعل) مكن ،تمكينا فهو ممكن ،والمفعور ممكن،
مكن لن في الشيء اي جعل لن علين سلطانا وقدرة ،مكن فدنا من الشيء أي امكنن منن ( )Al-Razi, 1995, p. 630والتمكين في اللغة
االنجليزية ( :)Enablingهو جعل الش ههي ممكناً ،او الس ههماح بعمل وانجاز ش ههيء ما ( .)webster,1992, p. 309ورد التمكين في الكثير
ر
م
اكم رفي ا نْر ر
يها ْم ْعاير ْ
م ْو ْج ْعنلْنا ْل يك نم ف ْ
(وْلْق ند ْمكمن ي ن
من الس ههور القرةنية ولن عدة معاني ومنها ،التمكين بمعنى االس ههكان واالس ههتيطان :قار تعالى ْ
ْقلريد ْما تْ نش ه ه يك يرو ْن) ( )The Holy Quran, Al-Aqhaf, 10وهنا التمكين في االرم هو االسه ههكان واالسه ههتيطان أي جعلنا مكانكم االرم

(.)Al-Tabatabai, 1997, p. 19

 1 .3التأصيل التاريخي لمفهوم التمكين
هناك من يرى ظهوره في ستينات القرن الماضي مع نشوء حركات السود في الواليات المتحدة ،او أنن يعود الى النصف الثاني من السبعينات
عند ازدياد نش ه ه ههاا الحركات النس ه ه ههوية االمريكية وقد ظهر في الثمانينات لدعم دور الفقراء ،اال أنن في بداية التس ه ه ههعينات ارتبط مفهوم التمكين

بمفاهيم جديدة مثد (حقوق االنسههان والدمسههاواة ) ( .)Fakih, Shadia, 2016, p. 39-42ومما سههبق يمكن القور إن التمكين هو زيادة
قوة وص ه ههدحيات االفراد ليس ه ههتطيعوا اتخاذ االجراءات وجعل أش ه ههيائهم من الممكن أنجازها لتحس ه ههين حياتهم والتمكين جاء على لتحقيق العدالة
لتمكين المرأة والفقراء ،و يعطي المزيد من القوة لإلنسان ليكون مسؤور عن عملن ويكون واقعن كما يجب أن يكون.

 2. 3استراتيجية التمكين االداري
وتعني تمكين العاملين من االشههتراك في مناقشههة قنههايا انتاجهم كالمشههاركة في تخطيط االنتان او تنفيذ برامج التنمية والتغير والتحديث على

مسه ه ههتواهم او تقييم االداء وتحسه ه ههين الجودة في العمل ،او تنمية المهارات الوظيفية او اكتسه ه ههاب السه ه ههلطة التخاذ الق اررات التي تؤ ر فيهم وفي
عملهم ويعطي الموظفين حرية التصرف ومسؤولية اكبر بما يقوم بن وأبداء الراي (.)Al-Douri, Saleh, 2009, p. 27-30
 3.3استراتيجية التمكين المجتمعي المستدام
يعرف التمكين المجتمعي المس ه ه ههتدام على أنن اشه ه ه هراك افراد المجتمع في العملية التص ه ه ههميمية والتخطيطية وفي عملية اتخاذ الق اررات لتص ه ه ههميم
مدينتهم ضمن البنود الحكومية (.)Al-Azzawi, 2016, p. 534
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 4. 3استراتيجية التمكين االستثماري
وتعني تمكين القطا الخاص من الد ور للس ه ههوق (المس ه ههتثمرين في القطا الخاص ،المقاولين ،ش ه ههركات البناء الص ه ههغيرة) وهدفن زيادة أنتان
المساكن في العراق عن طريق تفعيل المؤسسات التمويلية في القطاعين العام والخاص (.)Housing Policy, 2010, p. 16
 5.3استراتيجية التمكين االسكاني
يعني تيسهير السهكن وجعلن في متناور من يحتاجن ،وذلك بتوفير متطلباتن وتهيئة مسهتلزماتن وتذليل محدداتن في ضهوء تكامل االدوار وتوزيع
المسؤوليات ( )Angel,2000, p. 27-33وفيها نوعين للمواطن وللقطا الخاص ،وتتنمن استراتيجية التمكين للمواطن طريقتين:


مش ه ههاريع أعداد الموقع وتوفير البنية التحتية :وتكون من قبل القطا العام وتنفذ الوحدات الس ه ههكنية بواس ه ههطة المس ه ههتخدمين ،وهنا تنخفض



مشههاريع التأهيل :وهي ال تنفذ وحدات ،بل تقوم في الصههيانة للوحدات القائمة والتي مسههتواها النوعي تحت المعيار السههكني المعتمد ،وهذا

(الكلفة والجودة ووقت االنجاز) ويزداد دور المستخدم ).(Payne,1989, p. 54

النمط سيرفع الرصيد السكني ولذلك يعد احدى بدائل التمكين (.)Al-Kinani et al., 2014, p. 3-4
اما استراتيجية التمكين االسكاني للقطا الخاص وتعني الشراكة مع القطا الخاص وفيها طريقتين:
o
مشههاريع نامية :تنفذ عناصههر الموقع والبنية التحتية والنواة االسههاسههية للوحدات السههكنية التي يمكن للمسههتخدم تنميتها الحقاً
تبعاً لزيادة حجم االسرة وتحسن وضعن االقتصادي ،ومن صائصها انخفام الكلفة ووقت وجودة المشرو .
 oمشاريع مكتملة :تنفذ جميع عناصر المشرو من موقع وبنية تحتية ووحدات سكنية دفعة واحدة وال يكون للمستخدم دور
في التنفيذ ،ومن صائص هذا البديل ارتفا (كلفة ووقت انجاز المشرو والجودة) (.)UN,1993,p.503,504


وتقسم تلك المشاريع الى استثمار عام و اص ومختلط وكالتالي:

االس ه ههتثمار العام :هو س ه ههياس ه ههة القطا العام المدعوم والموجن الى فئات الد ل الواطئ والمتوس ه ههط ،ويقع على عاتق الدولة طة أس ه ههكان
عامة توفر كل المستلزمات النرورية لتنفيذها ،وهي بذلك تتحمل أعباء ضخمة (.)Al-Baaj, Chalabi, 2014, p. 89



االستثمار المختلط (الشراكة بين القطا العام والخاص) :وهو سياسة الشراكة بين القطا العام والخاص وتمت االشارة الين أعده.



االس ه ه ههتثمار الخاص (الوطني -االجنبي) :أن أكثر الدور تش ه ه ههجع القطا الخاص على االس ه ه ههتثمار الس ه ه ههكني لمعالجة أزمة الس ه ه ههكن وأبقت
الحكومات بعيدة عن التد ل بشكل مباشر في قط ا االسكان بواسطة توسيع الملكية التي ستشارك في التنمية السكنية وتمتاز الشركات
االجنبية بالخبرة والكفاءة والتكنولوجية وادارة متطورة واالستفادة من مزايا االنتان الكبير .ان هدف هذه االستثمار تحقيق االرباح للشركات
وما تحملن من مظاهر العولمة العمرانية لتحقيق االبهار والمنافسة (.)The previous source, p. 91

 6. 3استراتيجية تمكين المجمعات السكنية االستثمارية
 1. 6. 3العمارة وحاجات االنسان  :تبنى المجمعات السكنية لإلنسان فهو المستخدم والممور لها ،وتصمم بواسطة معماريين لصالح

أناس سه ههيسه ههتوطنون فيها ،فدبد من العماري د ارسه ههة حاجات االنسه ههان وحالتن المالية السه ههتيفاء متطلبات االنسه ههان على مسه ههتوى الجزء والكل،
الوحدة والمجمع السه ههكني ،لتمكين المجمعات السه ههكنية .ويشه ههير الجادرجي إلى د ة اصه ههناف من الحاجة البد ان تتوفر في العمل المعماري،
وهي حاجات عامة ومتأصلة أي مرتبطة بطبيعة تكوين اإلنسان ،وهي كما يأتي:

 -1الحاجة النفعية  :وهي تؤمن البقاء العادي ،ومؤطر بمتطلبات بيولوجية ،منها وظائف الجلوس والنوم والحماية والعوامل الطبيعية

والمنا ية وهي وظائف في حالة تطور بقدر ما يتطلب التنظيم الثقافي واالجتماعي.

 -2الحاجة الرمزية :تحدد هذه الحاجة وع ي الفرد لموقعن بين ا شه ه ه ه ه ه ههياء ،وبهذا تتحدد هويتن وتدر عليها وتدعمها وتنظمها ،وتؤلف

وعي الفرد بحاضره.

 -3الحاجة الجمالية  :جوهر وظيفة هذه الحاجة ،اطفاء الملل الذي يحص ه ه ه ههل بس ه ه ه ههبب التعامل المتكرر والرتيب مع المص ه ه ه ههنعات التي

تطفي الحاجتين االوليتين ،ويتم تجاوز هذه الرتابة عن طريق اسه ه ههتحداا شه ه ههكليات متنوعة المعالم ،ولكن هذا التنو ال يكون فوضه ه ههوياً ،وانما
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ينبغي ان يخنع نماا وقواعد ( )Al-Jadirji, 2000, p. 35وبين المعموري د ية المعماري الروماني ( )Vitruviusالمتنمنة المنفعة
وهي تحقيق الغرم المقصود من المنشأ اذ ال يرتبط هذا الغرم بوجود المنشأ بل ارتباطن بالمستخدم والبيئة اما المتانة فتمثل تحقيق الثبات

والدوام للمنشأ ،والجمار هو الجانب الشعوري الذي يخلقن النتان المعماري (.)Al-Mamouri, 2011, p. 6

 2. 6. 3الهوية والخصووووصوووية :أن التعبير عن الهوية في الفن والعمارة وتحقيق الخصه ههوصه ههية هما حالة نفسه ههية متأصه ههلة في تكوين

الفكر ،وعند عجز الفكر عن تحقيق الخصه ه ه ه ه ه ههوصه ه ه ه ه ه ههية تصه ه ه ه ه ه ههبح المحصه ه ه ه ه ه ههدت ال إنسه ه ه ه ه ه ههانية اذ يؤدي هذا اال فاق الى توليد عمارة ملو ة

( ،)Chadirji, 1995, p. 123ومن النه ه ه ههروري ان يلبي العمل المعماري متطلبات المجتمع وحاجاتن ،ويعبر عن صه ه ه ههوصه ه ه ههياتن وهويتن
الذاتية ،وعلى مد جسور التواصل بين ت ار نا وحاضرنا (.)Al-Mamouri, 2011, p. 61

والسعادة في العمارة هي توفير سكن امن يقي االسرة من المؤ رات يتسم بتعاشقن مع القيم الروحية من (الهوية والمعتقد) وتمثل
الهوية والمعتقد السه ه ه ه ه ه ههور اله

للسه ه ه ه ه ه ههعادة فاذا ما دمر السه ه ه ه ه ه ههور فقدت العمارة هدفها في السه ه ه ه ه ه ههعادة ()Al-Mamouri, 2011, p. 4-6

ويبين الجادرجي نوعين من مقومات الهوية وتتنه ه ه ه ه ه ههمن مقومات طبيعية ويقصه ه ه ه ه ه ههد بها الطبيعة بكل موجوداتها وما تتعرم لها من ظروف
ومقومات حنارية وتشمل المجتمع وكيفية تصور الفرد لهذه الظاهرة (مرتبطة بشكل النتان و الرمزية) ((Al-Jadirji, 2000, p. 36
و في (الشيء) متشابهات يتشابن بها مع اليره ،ومختلفات يختلف عن اقرانن ،وان المتشابهات هي التي تحدد هوية الشيء بتكرارها
ضه ههمن مكونات اجزائن ،وفي الوقت نفسه ههن فهو يختلف عن اقرانن بوجود المختلفات فين ،فتحدد في هذه الحالة صه ههوصه ههيتن التي تختلف عن
صههوصههيات ا رى والهوية ال تعتمد على المختلفات في تكوينها بل تس هقطها لتبقى المتشههابهات المتكررة في عدد من الخصههوصههيات فتكون

هي النواة لتش ههكيل الهوية وبالحفاى على المتش ههابهات يحافه على الهوية واس ههقاا المتش ههابهات تتحور الى أ رى ( Al-Badrany, Al-Ali,

 .)2008, p. 8-1الخص ههوص ههية من الحاجات التي ينبغي توفرها الى المجتمعات وان التطور ينبغي ان يكون في المبادئ التي يبنى عليها
المجتمع ال أن تد ل عليها من المغتربات والمستحد ات (.)Al Yusuf, Al-Hasani, 2018, p. 104
 3. 6. 3الكفاءة االنشائية :أن صفات المبنى الكفوء من الناحية االنشائية حيث الثبات واالستقرار ،القوة والصدبة ،مدئمة االنشاء

لوظيفة المبنى ،االقتصههاد ،الجمار ،االقتصههاد ،والتوافق مع االمكانات المحلية في المعدات والعمالة والتكنولوجية و النظام االنشههائي المثالي.

تكمن أهمية االنشه ه ه ه ههاء في العمارة في تحقيق الصه ه ه ه ههورة واالتزان ،وأن الفكرة االنشه ه ه ه ههائية في جميع المنش ه ه ه ه ه ت هي تجميع االوزان وتركيزها في

االس ههاس ههات ( ،)Kharbit, 2016, p. 5-13ويجب تحقيق الكفاءة االنش ههائية في العملية البنائية التي تتن ههمن جانبين :مادي ،حيث المواد
البنائية والنظم المنش ه ه ه ههئية .الجانب ا

ر ،هو تقني ،حيث وس ه ه ه ههائل االنتان والمتن ه ه ه ههمنة عدد االنتان من مكائن او عدد( (Chalabi, Al-

.)Baaj, 2014, p. 51
 4. 6. 3المجمعات السوووكنية :السه ههكن هو من السه ههكينة والطمأنينة واالسه ههتقرار كما ورد في معجم الوسه ههيط ،ويعرفن المعماري (حسه ههن

فتحي) هو المكان او الملجأ الذي يحتمي فين االنسههان ضههد التأ ير الخارجي دون أن يفقد اتصههالن بالعناصههر الخارجية واالسههكان هو التوفير

المنظم للوحدات السكنية مع دماتها واالسكان من السكون وهو االيواء والمأوى ( .)Al-Issawi, 2006, p. 2-6السكن عبارة عن تفسير
للوطن فمن السههكن لن ال وطن لن والسههكن معناه بداية االسههتقرار للمواطن ولي

فاقد لدسه ههتقرار وفاقد الشه ههي ال يعطين ،ويمثل االسه ههكان المفصه ههل االور نعا

كل االسههتقرار وان فاقد السههكن ال يمكنن ان يقدم لوطنن نن

االقتصه ههاد في حقل البناء كون حقل البناء يحرك  80قطاعا

ا ار ( )Al-Tai, 2015, p. 202-206واتفقت معظم المفاهيم أن المجمعات السكنية هي مغلقة بسور او محاطة بجدران و البد أن تكون
لها مجموعة من المدا ل والبوابات وتتسم بالخصوصية والسدمة واالمن (.)Council of Housing Ministers, 2016, p. 8
 .4المحور الثاني  :االطار النظري

4.1. Shaheen, Al-Mashhadani, Environmental, Social, Aesthetic Integration in the Design of
Residential Compounds for a Multi-Family Style, 2009
بينت الد ارسههة ندرة الد ارسههات لموضههو التكامل البيئي ،الجمالي ،واالجتماعي في اي تصههميم و صههوصهها المجمعات السههكنية .تطرقت
الد ارس ههة لجزء من موض ههو د ارسه هتي ض ههمنياً بتناور جوانب تص ههميم المجمع الس ههكني وهي عملية معقدة تد ل فيها عدة جوانب بيئية وجمالية
واجتماعية وأن فقدان التكامل بينهما سيؤدي الى إشكاليات (.)Shaheen, Al-Mashhadani, 2009, p. 93
98
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مفردات تحليل الدراسة

جدول ( )1تحليل دراسة  .Shaheen, Al-Mashhadani, 2009المصدر :الباحث

الحاجة
النفعية

استراتيجية
تمكين المجمع
السكني
االستثماري

الهوية المعمارية

تمكين الوحدة

الهوية المعمارية

الرمزية
الحاجة
الجمالية
النفعية

تهوية وانارة
كفاءة
طبيعية
بيئية
التحكم الصوتي
كفاءة
ضمان الخصوصية
مجتمعية
ضمان االمن
العمارة العراقية
االنسجام اللوني
التكامل المعماري
نسبة المفردات والمقياس
في المبنى والوحدة
الخدمات

المؤشرات والوصف العام
االنفتاح نحو الدا ل
التوجن الصحيح للمجمع السكني
استخدام مواد عازلة وأبواب وشبابيك محكمة
عدم الشرفية وموقع الباب صحيح وعدم وجود نوافذ على الجار
االمان باستخدام سلم الحريق ووضع باب لن للطابق الثاني
الوحدة السكنية تنتمي الى العمارة العراقية
الوحدة واالنسجام اللوني بين الواجهات
الوحدة بين التفاصيل والمواد المستخدمة
مساحة الفتحات متناسبة مع االرتفا وعدم الشعور بنخامة الواجهة
المصاعد والتبريد والماء والصرف الصحي والكهرباء والنفايات

4.2. NU-Habahtat, 2016, New Erben Plan
اقترحت االمم المتحدة منهجاً بعنوان (الخطة الحنرية الجديدة) والتي تمكن جميع السكان من االجيار الحاضرة والمستقبلة من السكن

في مدن مستوطنات بشرية عادلة وامنة وصحية ،وبينت أعادة النظر في تخطيط المدن وتصميمها وتمويلها وادارتها نهاء الفقر والحد من

الدمساواة ومساهمة الحكومات ،واعتماد ا لنهج التشاركي والشراكات الوطنية والمحلية وتعزيز االليات المؤسسية والسياسية والقانونية والمالية
وتتيح للجميع المشاركة والتنو الثقافي وأقامن مساحات عامة امنة ومفتوحة و نراء وتتسم في الجودة بما في ذلك الشوار واالرصفة وممرات
الدراجات والساحات والمتنزهات ومصممة وتشجع االندمان االجتماعي واالستفادة من التراا (.)NU-Habahtat, 2016, p. 4-12
جدول  2تحليل دراسة  .NU-Habahtat, 2016المصدر :الباحث

مفردات تحليل الدراسة
استراتيجية
تمكين
المجمعات
السكنية
االستثمارية

الهوية
المعمارية

كفاءة
تصميمية

الحاجة النفعية

الحاجة الرمزية
الحاجة الجمالية

كفاءة
إنشائية

التصميم الجيد
التنفيذ
التشغيل
تمكين مجتمعي
مشاركة السكان

كفاءة
مجتمعية
العمارة المحلية
التكامل العمراني

المؤشرات والوصف العام
رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية لتعزيز الصحة
جودة الطرق والشوار والخدمات
مباني تقاوم الظروف الجوية وذات جودة عالية
سياسة اإلدارة
االندمان المجتمعي وأحترام التنو
اعتماد النهج التشاركي للسكان
االستفادة من التراا الطبيعي الثقافي
تصميم شبكات الطرق واالماكن العامة

4.3. Al-Haidari, Al-Jalabi, Design- Planning Integration in Residential Compounds, 2017
اهتمت الد ارسه ههة بموضه ههو التكامل في المجمعات بين التخطيط والتصه ههميم وبينت وجود نقص معرفي بين اس ه ه التخطيط و التصه ههميم

ووض ههعت قاعدة معرفية الى ما يجب ان يكون علين تكامل المجمعات الس ههكنية .تطرقت الد ارس ههة لتمكين المجمعات ،فوص ههفت جمار المدينة
االسدمية بمحاور الحركة الرئيسية ووجود بؤرة مهيمنة (الجامع) واستم اررية الواجهات واحترامها للمقياس.
مفردات تحليل الدراسة

استراتيجية
تمكين
المجمعات
السكنية
االستثمارية

الهوية
المعمارية

جدول ( )3تحليل دراسة  .Al-Haidari, Chalabi, 2017المصدر :الباحث

الحاجة
النفعية

الحاجة
الرمزية
الحاجة
الجمالية

كفاءة
تصميمية

التصميم الجيد

كفاءة مجتمعية

ضمان الخصوصية

كفاءة الخدمات

بنى تحتية اجتماعية

على مستوى الوحدة (الجزء)
على مستوى المجمع (الكل)
االستم اررية واالحاطة (االحتواء)

99

المؤشرات والوصف العام
عزر حركة المشاة عن طريق السيارات وال وجود للتقاطعات الخطرة طرق
المشاة واضحة وقصيرة ومباشرة نحو الهدف وامنة
المناطق الخاصة (السكنية) هادئة ومعزولة عن المناطق العامة (االسواق
وااللعاب والتجمعات)
تعليمية ،ترفيهية ،صحية ،تسويقية ،فناء مفتوح مدعب ومناطق
نراء
الوحدة السكنية تشير الى العمارة العراقية (مثل الشناشيل)
المجمع السكني يشير الى العمارة االسدمية (االقواس ،النواة المركزية)
أبنية مستمرة على جانبي الطريق واالرتداد النظامي عرم وواجهات
الوحدات والمواد والتفاصيل والشبابيك واالشجار وانتظام الجميع
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4.4. Abbas, Shallal, Residents’ Satisfaction in the Residential Environment, 2017
تناولت الدراسة رضا الساكنين وافترضت تحقيقها من در البيئة الفيزياوية واالجتماعية وتوصلت الى أن رضا الساكنين يتعلق بواجهة
الوحدة السكنية وتوفير الخدمات وتحقيق مؤشرات البيئة االجتماعية ( .)Abbas, Shallal, 2017, p. 37واوضحت الدراسة المؤشرات
()Abbas, Shallal, 2017, p. 40
مفردات تحليل الدراسة

استراتيجية
تمكين
المجمعات
السكنية
االستثمارية

الهوية
المعمارية

الحاجة
النفعية

الحاجة
الحاجة

جدول ( )4تحليل دراسة  .Abbas, Shallal, 2017المصدر :الباحث
المؤشرات والوصف العام
سهولة الوصور (الى الموقع و جميع الخدمات والمرافق)
كفاءة
التصميم الجيد
تصميمية
جودة الطرق والشوار
االستقرار الهيكلي للمباني
التنفيذ
كفاءة
إنشائية
سياسة اإلدارة
التشغيل
الخدمات التجارية والتعليمية والترفيهية والطبية والمواصدت والمطاعم
البنى االجتماعية
كفاءة
الخدمات
الماء والمجاري واالنارة وجمع القمامة
البنى الفنية
الهدوء العام بين المناطق السكنية والعامة
الخصوصية
كفاءة
الخصائص الديموالرافية للسكان واالندمان المجتمعي
مجتمعية
تمكين مجتمعي
مشاركة السكان في التطلعات المستقبلية لهم
احترام الهوية والثقافة والتكيف مع السياق
الرمزية
الرضا عن الواجهات
االنسجام اللوني
الجمالية

 .5المحور الثالث :الدراسة العملية

 1.5صياغة الفرضية :نصت الفرضية الرئيسة على انن تتكامل استراتيجية تمكين الوحدة السكنية والمجمع السكني بمؤشراتها النفعية

والرمزية والجمالية لنجاح استراتيجية تمكين المجمعات السكنية االستثمارية .يمكن ا تبار قياس المفردات الرئيسة للفرضية اعده في جداور
االطار النظري والمبينة تفصيلياً في الملحق ( )2, 1مع قياس المشاريع المنتخبة للتطبيق.
 2. 5أسلوب القياس (أسلوب اختبار الفرضية واستخراج النتائج)







اسوووتمارة االسوووت يان :يرى الباحث أن نجاح المجمعات الس ههكنية االس ههتثمارية يتم عن طريق التقييم البش ههري للس ههاكنين المنتفعين لمعرفة

أراءهم واحتياجاتهم ،وتحويل أجابتهم الى استمارة القياس ( )Check Listتمأل من قبل الباحث اعتمادا على اجوبة الساكنين.
استمارات القياس :تنههم قياس كل مفردة للمقارنة بين مفردات االطار وتنههم ( )69مؤشههر وأسههلوب القياس (تحليل اسههتمارة االسههتبانة
وقياس مفرد لكل حاجة في الهوية ،م قياس اجمالي للحاجات الثد ة) وتم اقتراح اوزان ترجيحية لبيان تأ ير كل متغير ويمثل صه ههفر=
تأ ير ضعيف لإلجابة (ال أتفق)  =1 ،تأ ير متوسط (بنوعاً ما) =2 ،تأ ير قوي (أتفق) ،ولكل مشرو على حده م مقارنة المشاريع.
 3. 5طريقة جمع المعلومات
هيئة االستثمار الوطنية وصور ومعلومات من دائرة المهندس المقيم والشركات.
اجراء مقابلة رسمية مع الكادر التنفيذي للمشاريع وأجراء مقابدت الير رسمية بالتحدا المباشر مع الساكنين.
المشاهدات وكتابة المدحظات وتحليلها وربطها مع أ ذ الصور الشخصية بأجراء مسح ميداني للمجمعات.
 4. 5أسباب اختيار المشاريع المنتخبة




أن تكون من المشاريع الرائدة والحديثة لمعرفة التكامل بين استراتيجيات والتمكين والمتغيرات الحاصلة بالقناعات للساكنين.

أن تكون مشاريع ذات جذب سكاني لكثرة االقبار عليها وتمتلك تسويق قوي لكشف دوافع السكن فيها مع توفر الشروحات وامكانية الزيارة
الميدانية وانتخاب (مشرو مدينة بسماية السكني مجمع ( )Aويرمز لن ( ،)Aمشرو بوابة العراق السكني االستثماري (.)B

 5. 5حجم العينة وأسلوب توزيع استمارة االستبانة
بعد أنجاز الصيغة النهائية الستمارة االستبانة والمتنمنة ( )69سؤار ،تم توزيع االستمارة على عينة من الساكنين وتمت االجابة عليها
الكترونيا ،وتتنمن أيناً معلومات عن عينة مجتمع الدراسة ،وتم االعتماد على أسلوب العينة العشوائية البسيطة ،ويوضح الجدور ( )5عدد
الوحدات السكنية وعدد االستمارات ونسبتها.
100
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العينة
A
B

جدول ( )5عدد الوحدات السكنية واستمارات االستبانة الموزعة ونس تها .المصدر :الباحث
عدد االستمارات
عدد الوحدات السكنية في القطاع
عدد الوحدات السكنية في المجمع
130
1200
14240
44
400
4750

نس تها
% 9.2
% 9

 6. 5العمليات التحليلية

سيتم في هذا المحور وصف العينة المنتخبة ( )Aو ( ،)Bم تحليل العينات وفق مفردات االطار النظري المنتخبة ،وسيتم قياس تحقق

القيم الممكنة ( اجمالي المفردات واستخران النتائج) اما تفاصيل القياس في (ملحق  1و)2
 1. 6. 5وصف العينة ( :)Aمدينة بسماية السكنية االستثمارية (مجمع )A
جدول ( )6معلومات المجمع السكني االول .المصدر :تحليل الباحث وفق الزيارة الميدانية وهيئة االستثمار والمهندس المقيم
جنوب شرق بغداد -على الطريق الدولي الرابط بين بغداد والكوت بجانب
موقع المشروع
مدينة بسماية الجديدة
أسم المشروع
اقواس بوابة بغداد في المدائن ق ل حي الوحدة
 10كم عن منطقة المدائن 25 ،كم عن مركز مدينة بغداد
بعد المشروع
الهيئة الوطنية لالستثمار
رب العمل
شركة هانوا للهندسة واالنشاءات
التصميم واالنشاء
دائرة المباني
جهة االشراف
االستشاري
عمودي
نوع السكن
المركز الوطني لالستشارات
2
 1830هكتار ( )18,300,000م
مساحة المشروع
 7,75مليار دوالر
م لغ المشروع
( )600,000ستمائة الف نسمة
عدد السكان
( )100الف وحدة
عدد الوحدات السكنية
A
رمز المشروع
2012/5/30
تاريخ المباشرة
ن ذة عن المشروع :بعد تثبيت الخطة الخمسية ( )2014-2010والمتنمن الحاجة لمليوني وحدة سكنية ،قامت هيئة االستثمار بتقديم مقترح لمجل الوزراء لبناء
مليون وحده بأسههلوب اسههتثماري اص ،وأصههدر المجل القرار ( 2010 /)125بتنفيذ المشههرو (البرنامج الوطني لإلسههكان) وفي  2012/5/30وقعت الهيئة عقد
مع الشههركة بعد ان تقدمت ( )150شههركة نشههاء مدينة بسههماية وا تيرت (شههركة هانوا للهندسههة االسههتشههارات) لتصههميم وتنفيذ المشههرو (طريقة التصههميم والتنفيذ).
وشه ههكلت الهيئة لجنة برئاسه ههة رئيسه ههها ومختصه ههين من وزارت االعمار واالسه ههكان والبلديات والتعليم العالي (جامعة بغداد والتكنولوجية) التي حددت المتطلبات الفنية
للمش ههرو لوض ههع تص ههاميم االبنية والبنى التحتية واس ههتكملت وض ههع التص ههميم االس ههاس ههي ( )Master Planوفق جدور زمني يمتد الى ( )7س ههنوات من تاريو توقيع
العقد ،ويهدف المش ههرو لدعم المجتمع وكان تص ههور س ههعر المتر المربع للش ههقة ( )500دوالر منه هاف الين كلفة البنى التحتية ليص ههل ( )730دوالر وتحملت الدولة
( )100دوالر ليصه ه ه ه ه ه ههل للمواطن بس ه ه ه ه ه ههعر ( )630دوالر لل (م )2من الش ه ه ه ه ه ههقة ،اي الدولة تحملت مليار دوالر لدعم المجتمع ( Report of the National
)Investment Authority/Adapted
التصوووميم االسووواس :تحتوي مدينة بسه ههماية على ( )8أحياء متكاملة الخدمات مختلفة االعداد بين ( (B=15.240, D=9.480كل حي مقسه ههم الى قطاعات ،وكل
قطا يحتوي على ( )1800 - 1440وحدة ،كما موضههحة في الملحق شههكل( )1و ( )2و( .)3بلغ عدد الوحدات السههكنية في حي ( )14,280( )Aوحدة سههكنية،
وبلغ عددها في قطا ( )1440( ( A1,A4 ,54 , A6وحدة اما ( )1680( )A2,A3وحدة اما (  1800 )A8,A9وحدة و( )1560( )A7وحدة س ه ه ه ه ه ههكنية،
ويختلف نمط تجميع المباني السكنية وعددها من قطا الى قطا ا ر مثد بلوك  A-1ينم  12بناية تتجمع لتكون  A-1اما  13( A7بناية ) وهكذا وتحتوي
كل بناية على ( )10طوابق ،وكل طابق ( )12وحدة ،بمجمو ( )120وحدة في كل بناية.
تصوووميم الم نى السوووكني :صه ههمم المبنى السه ههكني على شه ههكل حرف ( )Uبأربع مدا ل (امامي و لفي) وأ نان من الجوانب ويحتوي على ( )2مصه ههعد و( )3سه ههدلم
(ا نان من السه ههدلم في الجوانب واال ر في الوسه ههط مقابل المصه ههاعد) ويحتوي المد ل الرئيسه ههي المسه ههقف على درن ومنحدر لذوي االحتياجات الخاصه ههة وصه ههمم
المبنى بنمطين (شه ه ه ه هرقي) و(الربي) وكل نمط يكون في قطا متكامل معزور عن اال ر وتن ه ه ه ههم االركان الخارجية للمبنى لكل طابق وحدات بعدد ( )2بمس ه ه ه ههاحة
( )140م  ،2واالركان الدا لية وحدات عدد ( )2بمس ه ههاحة (  )100م 2وبينهما ( )8ش ه ههقق بمس ه ههاحة ( )100م 2وتتوز ش ه ههبابيك ومفرالات واالبواب على الممرات،
(لكل وحدة باب وش ه ه ه ههباك على ممر الس ه ه ه ههاكنين ومفرالات عدد  2وفي نهاية الممر االفقي يوجد فن ه ه ه ههاء للخدمات الكهربائية وفوهة أطفاء حريق عدد ( )2في كل
طابق .كما موضحة في الملحق شكل( )4و (.)5
2
تصوووميم الوحدة السوووكنية :صه ههممت بعدد الرف نوم ( )4-3و بمسه ههاحات ( )140,120,100م بنمطين ش ه هرقي والربي ،ومسه ههاحات الوحدات (با ركان الخارجية
140م 2والدا لية 120م 2والباقي 100م )2و نس ه ه ه ه ه ههبة ( )100م 2عالية أكثر من  %66بمجمو  80وحدة في كل بناية ،اما ()120م 2و()140م 2بحدود %34
بمجمو  20وحدة لكل بناية من مجمو  120وحدة في البناية ذات ( )10طوابق ،أي مجمو ( )100م 2في المدينة تجاوز ( ) 66الف.
تنفيذ المشووووروع :تنفيذ المش ه ههرو بواس ه ههطة كوادر أجنبية وعراقية ،ويتميز بوجود نفق دمي تحت االرم بطور  20كم يحتوي على طوا الكهرباء واالتص ه ههاالت
المغلفة بجدران كونكريتية عازلة ،ويتميز أيناً بوجود مجمع الشركة المدصق للمجمع بمساحة ( )300هكتار ،وينم ( )14معمل ويعتبر من أضخم مجمع عمل
في العالم ،وتحتوي البناية الواحدة على ( )265ركيزة ،وبعد أكمالها تركب الجدران الخارجية والسهقوف ومن م تربط القواطع الدا لية لكل مبنى باسهتخدام (Pre-
 ) castويقص ههد بها أنتان هياكل وجدران وس ههقوف وارض ههيات بص ههب الخرس ههانة في المعمل ،ومن م نقلها الى موقع التش ههييد ليتم تجميعها وتركيبها في الموقع وهذا
النو اعلى كفاءة وسرعة وهي مثالية لتشييد المجمعات.
معوقات المشروع :لكبر حجم ومبلغ ومساحة المشرو كانت هنالك معوقات ومشاكل كثيرة ومن أبرزها التالي:
مالية  :تم تجاوزها بمساندة قروم المصارف للهيئة لتسليم مستحقات الشركة وبمساعدة الحكومة.
قانونية :بإزالة التجاوزات وتعويض المتنررين لغرم استمدك أرم المشرو .
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فنية :بشأن التصاميم والمخططات تم تجازوها بواسطة مختصين من وزارت االعمار والتعليم العالي (جامعة بغداد والتكنولوجية) التي حددت المتطلبات الفنية.
سياسية  :حاولت بعض الجهات السياسية الطعن والتشكيك في المشرو ادت لخوف المواطنين من الشراء حيث كان تجاوز المسجلين ( )70,000وانخفض الى ما
يقارب ( ،)10,000وكذلك ظروف االرهاب وانخفام أسعار النفط.
جائحة كورونا  :انسحاب جزء من الكوادر والعمالة االجنبية ومازالت تأ يرها حتى اعداد البحث والذى على ا رها يمر المشرو بحالة فتور.
حالة المشووووووووروع :لغاية ش ه ه ه ه هههر  8من عام  2021تم تس ه ه ه ه ههليم مجمع ( )Aبقطاعاتن التس ه ه ه ه ههعة وجزء من ( )Bوبقطاعاتن ( )1,2و 9بنايات من ( )B3ومجموعها
( )18.960وحدة سكنية ،والوحدات السكنية قيد االنجاز بمراحل متقدمة تجاوزت ( )16الف وحدة ،والتي تقع في ( )Bو( )Cووحدات أ رى في مرحلة الهياكل اما
( ) Dفي مرحلة االس ه وجزء من المجمعات تمت تهيئة المواقع وانشههاء الخدمات وتهيئة المواد المطروحة وبلغت نسههبة االنجاز الفعلي لمدينة بسههماية ( %)35وان
التوجن الحكومي بإكمار العدد الفعلي الى ( )35الف وحدة سه ه ه ههكنية واكمار نواقصه ه ه ههها (الباحث) الحه الملحق وتوضه ه ه ههح االشه ه ه ههكار ( )9، 8 ، 7 ، 6ادارة الدوائر
الخدمية والمركز التجاري والصحي والمدارس ومجسم المشرو الموجود في البرن التسويقي لمجمع بسماية.

 2. 6. 5وصف العينة ( :)Bمجمع بوابة العراق االستثماري السكني
جدول ( )7معلومات المجمع السكني الثاني .المصدر :تحليل الباحث وفق الزيارات الميدانية للمشروع وهيئة استثمار بغداد
أسم المشروع
ورمز المشروع
الجهة المانحة لإلجازة

بوابة العراق السكني
B
هيئة استثمار بغداد

بعد المشروع

الشركة المستثمرة

بوابة بغداد لدستثمارات العقارية

مساحة المشروع

الشركة المنفذة

المصمم واالستشاري
نوع السكن

االمكو ()ALMCO
أتحاد المستشارينCCG
عمودي 49/بناية سكنية

موقع المشروع

م لغ المشروع
تاريخ التعاقد والمباشرة

االنجاز المتوقع

بغداد/جانب الكرخ ،مقابل متنزه الزوراء ،ويقع على شار دمشق من
الجنوب وعلى شار  14تموز مقابل المحطة العالمية من الشمار
تقريباً  1,5كم عن معرم بغداد 400 ،م عن متنزه الزوراء 600،م عن
المحطة العالمية و 15كم عن مطار بغداد
 120دونم
 160مليون دوالر
2017- 2013
( 2024سلمت  6بنايات للمستفيدين و 4جاهزة لدستدم)

()28,500
عدد السكان
وحدة سكنية
4750
عدد الوحدات السكنية
ن ذة عن المشروع :مجمع سكني استثماري متكامل الخدمات يقع في وسط بغداد مقابل أكبر حديقة في العراق (متنزه الزوراء) وقرب معرم بغداد والمحطة العالمية،
ولساكنين أطدلن مميزة على بنايات العاصمة ،يحتوي المشرو على بنايات برجية بعدد ( )49بناية ويتوقع أنجازه في نهاية .2024
التصميم االساس :يحتوي المشرو على  49بناية سكنية منها (بناية) بعدد ( ) 25طابق و(بنايتان) ذات ( )22طابق و( )11بناية ( )17طابق والعدد االكبر ()35
بناية ذات ( )18طابق ،ويحتوي المش ه ه ههرو على بنى تحتية فنية واجتماعية متكاملة كمس ه ه ههتش ه ه ههفى ومدارس وممش ه ه ههى تجاري (بولفار) وجامع ونادي ترفيهيي اجتماعي
ومس ههرح وس ههينما ومدعب وحدائق وص ههاالت رياض ههية ومس ههاحات نه هراء ولوحه أن الوحدات الس ههكنية مزودة بمنظومات (تكييف مركزية وأنابيب الاز مركزي واطفاء
الحريق والتخلص من النفايات بواسههطة فوهة في كل طابق) باإلضههافة الى منظومة كأمرات (صههوت وصههورة) لمراقبة السههاكنين لل ازئرين ومؤ اًر تم توقيع عقد مع و ازرة
الكهرباء الستثناء المجمع من القطع المبرمج وحالياً توجد مولدات للتناوب مع الكهرباء الوطني.
تصووميم الم نى السووكني :ص ههمم المبنى الس ههكني بش ههكل مركزي برجي تحتوي نواة مركزية تن ههم المص ههاعد والخدمات وتتوز الوحدات على ممر حركة ،وتمتاز الش ههقق
بتعددية النماذن والمسههاحات ( 167الى  )252م ،2ويتكون الطابق االرضههي من ( )2وحدة كبيرة تنههم ( )2مد ل من دا ل و ارن البناية ذات ( )4الرف نوم ،بينما
الطوابق المتكررة ( ) 6-5وحدات أصه ه ههغر ذات ( )3الرف نوم بمد ل واحد وتم أجراء تعديدت على التصه ه ههميم االسه ه ههاس القديم (الحه الشه ه ههكل  )13 ، 12 ،11في
الملحق ،والفرق بينهما في عدد المصاعد والطوابق والوحدات للطوابق المتكررة وأضافن شرفات للواجهات وكالتالي:
النموذج القديم :ينم ( )4بنايات سكنية تم تسليمها للساكنين تحتوي ( )2مصعد وسلم وشرفاتها من الجانب فقط وتحتوي على ( )5وحات سكنية للطوابق المتكررة،
وتم الغاء تنفيذ الفندق والمركز التجاري لزيادة عدد الوحدات ،وكما موضحة في صور الملحق .3
النموذج الجديد :ينم ( )45بناية وتحتوي ( )3مصاعد و( )2سلم للطوارئ وذات شرفات امامية وجانبية و لفية وهي على نوعين من التصاميم:
 :)The Royal Tower( البرن الملكي ( )14برن وتنم ( )5وحدات سكنية للطوابق المتكررة اكبر من  200م.2
 :)The Empire Tower( البرن االمبراطوري ( )31برن وتنم ( )6وحدات كبيرة للطوابق المتكررة واقل من  200م 2وهي ()198,170م 2وعموماً جميع
الطوابق االرضية تنم ( ) 2وحدة سكنية مع الرف الخدمات والتي تشمل ( زانات مياه عدد  ، 2الخدمات الميكانيكية والكهربائية ،النفايات ،اطفاء الحريق)
وتحتوي المباني المطلة على الممشى التجاري مد لين اما المباني اال رى مد ل واحد مع وجود مد ل ارجي لغرفة الكهرباء.
تصميم الوحدة السكنية :صههممت بمسههاحات كبيرة لمراعاة معدر حجم االسهرة في العراق ( )6أشههخاص فتحتوي على ( )4-3الرف نوم ،وتراعي الطابع الشهرقي بعزر
(االسههتقبار عن الغرف) وقد تحتوي على حمام للنههيوف ومقابلها الرفة السههيل ومخزن او اال نان معاً وحسههب المسههاحة ،ومطبو والمجموعة الصههحية للغرفة الرئيسههية
اما الثانوية فتشترك بحمام واحد ،تحتوي على شرفات واسعة وذات أطدلن جميلة على مركز بغداد او الممشى.
معوقات المشروع :عند أجراء الزيارات الميدانية للمشرو تبين ادناه معوقات ومشاكل المشرو وكالتالي:
تسليم الموقع :لغاية اعداد الباحث للدراسة مازالت مشكلة أستدم الموقع حيث يقع في مطار المثنى (سابقاً) ،وتوجد في دا لن مواقع عسكرية تم أ دء جزء كبير منها
مؤ اًر ،والتريث حالياً في مركز االطراف الصناعية والذي يعيق تنفيذ البنايات المرقمة ( ،)20,19,18وقبل مدة قصيرة تم أ دء في فون حماية مجل النواب الذي
اعاق تنفيذ المدرسة وكذلك مستشفى المثنى العسكري الذي بسبن تأ ر تنفيذ البنايات المرقمة (.)27,26
جائحة كورونا  :سببت رون جزء من الكوادر االجنبية وقللت من الكوادر العراقية بسب إجراءات الحظر وحصور اصابات بين الكوادر.
حالة المشروع :لغاية منتصهف عام  2021تم تسهليم ( )8بنايات وبواقع ( )600وحدة والمرقمة ( ،)8-1وتوجد ( )8بنايات أ رى وعلى وشهك االنتهاء ،و( )23بناية
في مرحلة الهيكل وجزء منها في االنهاءات و( )10بنايات في مرحلة حفر االس ه ه ومثدً البنايات المرقمة ( )12,11في مرحلة االنهاءات والتبريد والزجان ،والبنايات
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المرقمة ( 13الى  )16في مرحلة الهيكل والبنايات المرقمة ( ) 26و( 29الى  )35هيكل كامل و( )38-36في مرحلة االسه ه ه ه ه ه ه  ،اما ( )49-39قيد الحفر واما
البنايات حور الممشى التجاري متوقع انجازها في  2023اما الخلفيات نهاية ( ،2024الحه الشكل .)14

 7 . 5استمارات القياس :استراتيجيات تمكين المجمعات السكنية االستثمارية (تمكين الوحدة والمجمع)
 1. 7 .5استراتيجية تمكين الوحدة السكنية االستثمارية :وتوضح في جدور ( )8وحسب نتائج االستبانة (الحه ملحق)1
جدول ( )8نتائج قياس استراتيجيات تمكين المجمعات السكنية االستثماري
المفردة الرئيسية
استراتيجية تمكين المجمع السكني
االستثماري

الهوية
المعمارية
للوحدة

استراتيجية تمكين المجمع السكني
االستثماري

الهوية
المعمارية
للمجمع

1Z

المفردة الثانوية

الحاجة النفعية

استراتيجيات تمكين المجمعات
السكنية االستثمارية Z

2

%71

25

الحاجة الرمزية

4

الحاجة الجمالية

نسبة تكامل تمكين الوحدة السكنية

Z2

القيم الممكنة

A

الحاجة النفعية

الحاجة الرمزية

الحاجة الجمالية

نسبة تكامل استراتيجيات تمكين المجمعات
السكنية االستثمارية

%80

%87

B

31
4

%43

%64

4

نسبة تكامل تمكين الوحدة السكنية

%80

%78

A

%77

30

%60

38

%56

 69مفردة

B

أعلى قيمة

%67

%87
%84
%69
%63
%73
%68
%76

B
B
B
B
B
B
B

يدحه من الجدور أعده ان مشرو بسماية قد حقق نسب متفاوتة كانت اعلها (النفعية م الجمالية م الرمزية) وكانت على التوالي

( ،% )71, 80, 80اما على المستوى االجمالي للهوية المعمارية وحاجاتها الثد ة قد حققت ( ،%)77اما مشرو بوابة العراق فقد حقق
( % )78, 87, 87للحاجات (الجمالية ،الرمزية ،النفعية) على التوالي واالجمالي كانت ( %)84على مستوى الوحدة السكنية .وفي جدور
الملحق ( )1يوضح البحث نتائج االستبانة على مستوى المجمع لمفردات الهوية المعمارية وحاجاتها الثد ة.

 2 .7 .5استراتيجية تمكين المجمع السكني االستثماري

يدحه من الجدور السابق والملحق ( )2ان مشرو بسماية قد حقق نسب متفاوتة كانت اعلها (النفعية م الجمالية م الرمزية) وكانت
على التوالي ( ،% )43 , 60 , 64اما على المستوى االجمالي للهوية قد حققت ( ،%)56اما مشرو بوابة العراق فقد حقق (,69 ,73
 %)63للحاجات (الجمالية ،النفعية ،الرمزية) على التوالي واالجمالي كانت ( %)68على مستوى المجمع السكني.
استراتيجية تمكين المجمع السكني للمجمع Z2
0.77
0.56

0.6

استراتيجيات تمكين المجمعات السكنية االستثمارية للوحدةZ1

0.8

0.71
0.43

نسبة تكامل

الحاجة الجمالية

الحاجة الرمزية

0.64

0.8

الحاجة النفعية

شكل ( )1نتائج تحقق مفردات الهوية المعمارية في بلوك ( )Aضمن مجمع بسماية السكني

ويتبين من الشكل ( )1ان هنالك تفاوت كبير فيما بين نسب التحقق ،إذ تفوقت الحاجة النفعية فكانت ( %)80للوحدة والمجمع (،%)64
ويرجع سبب أ فاق المجمع لعدم رضا الساكنين عن بعض الخدمات ومنها (التجارية واالجتماعية والروحية) بحدود ( %)28-25واالنشطة
الصحية والترفيهية والمسطحات الخنراء ( %)57-50والكفاءة المجتمعية ( %)30والكفاءة االنشائية واالقتصادية في تنفيذ وتشغيل
المشرو واستخدام مواد محلية اذ بلغت بحدود ( %)57-51وضعف شبكات االتصاالت ومنظومة الحريق ( ،%)55اما النعف في
الوحدة كانت (مرونة التغيير) ( .%)30بينما تفوقت الحاجة الرمزية للوحدة اذ بلغت ( %)71عن المجمع اذ بلغت ( ،%)43وسبب اال فاق
لتدني نسب المدا ل والحدود ( %)20و استخدام مواد محلية ( %)45والنواة المركزية واالشكار العراقية واالسدمية ( .%)57-51تفوقت
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الحاجة الجمالية للوحدة اذ بلغت ( %)80عن المجمع اذ بلغت ( ،%)60وسبب اال فاق يرجع لتدني نسب عدم الرضا عن المعالم المهيمنة
والنافورات ونقاا الداللة ( ،%)39واستخدام التقنيات الحديثة في الواجهات ( .%)45أما على المستوى االجمالي يتبين ان هنالك تفوق فيما
بين نسبة تكامل الوحدة السكنية اذ بلغت ( %)77عن نسبة تكامل للمجمع السكني والتي بلغت ( %)56ويرجع سبب التفوق الى الرضا
عن حاجات الهوية المعمارية الثد ة.

68%

84.00%

73%

87%

87%

78%

69%

63%

100%
50%
0%

الحاجة الجمالية

نسبة تكامل تمكين
الوحدة السكنية
استراتيجية تمكين المجمع السكنيZ2

الحاجة النفعية

الحاجة الرمزية

استراتيجية تمكين المجمع السكنيZ1

شكل ( )2نتائج تحقق مفردات الهوية المعمارية في مجمع بوابة العراق السكني االستثماري

ويتبين من الشكل ( )2ان هنالك تفاوت كبير فيما بين نسب التحقق وكالتالي ،تفوقت الحاجة النفعية فكانت ( %)78للوحدة السكنية والمجمع
السكني ( ،%)69ويرجع سبب أ فاق المجمع الى عدم رضا الساكنين عن بعض دمات البنى التحتية االجتماعية والفنية ومنها (الروحية)
( ،%)14والترفيهية ( ،%)28والتجارية والصحية ( .% )41-37اما االتصاالت واالنشطة التجارية والحكومية ( %)59والكفاءة المجتمعية
(مشاركة السكان ،التنو المجتمعي) فبلغت ( .%)41اما النعف في الوحدة السكنية كانت في مرونة التغيير فحققت ( %)43والكفاءة
االقتصادية ( .%)55تفوقت الحاجة الرمزية للوحدة السكنية اذ بلغت ( %)87عن المجمع السكني اذ بلغت ( ،% )63وسبب اال فاق
يرجع لتدني نسب عدم الرضا عن االشكار واالنماا العراقية واالسدمية ( % )28واستخدام مواد محلية ( .%)55تفوقت الحاجة الجمالية
للوحدة السكنية اذ بلغت ( %)87عن المجمع السكني اذ بلغت ( ،%)73وسبب اال فاق يرجع لتدني نسب عدم الرضا عن المعالم المهيمنة
والنافورات ونقاا الداللة ( .%)46وعلى المستوى االجمالي يتبين ان هنالك تفوق فيما بين نسبة تكامل الوحدة السكنية اذ بلغت (%)84
عن نسبة تكامل للمجمع السكني والتي بلغت ( %)68ويرجع سبب التفوق الى الرضا عن حاجات الهوية المعمارية الثد ة (النفعية والرمزية
والجمالية) في الوحدة السكنية أكثر من المجمع السكني لنف الحاجات .وعند مدحظة الجدور ( )8يتبين ان هنالك تباين فيما بين معدر
تحقق (الوحدة السكنية والمجمع السكني) لكل من مجمعي بسماية وبوابة العراق والشكل ( )3يوضح هذا التفاوت.
نسب تمكين مشروع بسمايه

نسب تمكين مشروع بوابة العراق

1
0.84

0.76
0.67

0.73

0.68
0.56

0.6

0.69

0.63

0.87
0.77

0.8

0.87
0.71

0.64

0.8 0.78

0.8
0.6

0.43

0.4
0.2
0

تمكين
المجمعات
االستثمارية

نسبة تكامل
المجمع Z2

الحاجة
الجمالية
للمجمع Z2

الحاجة
الرمزية
للمجمع Z2

الحاجة النفعية نسبة تكامل
الوحدة
للمجمع Z2

الحاجة
الجمالية
للوحدة Z1

الحاجة
الرمزية
للوحدة Z1

شكل ( )3نتائج تحقق مفردات الهوية المعمارية في مجمع بسماية وبوابة العراق االستثماري
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ويعرم الشكلين ( )5( ،)4الفرق بين المفردات الثانوية المكونة لحاجات الثد ة بين المشروعين
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شكل ( )4نتائج تحقق مفردات الحاجات الثالثة للهوية في المشروعين على مستوى الوحدة السكنية
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شكل ( )5نتائج تحقق مفردات الحاجات الثالثة للهوية في المشروعين على مستوى المجمع

يدحه من االشكار أعده والجدور ( )8والمدحق التفصيلية ( )2 ،1أن هنالك تفوق نسبي في (استراتيجيات تمكين المجمعات السكنية
االستثمارية) لمجمع بوابة العراق والبالغ نسبتها ( %)76عن مجمع بسماية ( %) 67وكاالتي:

 -1استراتيجية تمكين الوحدة السكنية االستثمارية  :Z1تنمنت مفردات الهوية على مستوى الوحدة السكنية وحقق مشرو بوابة العراق نسبة
تكامل ( %)84اما بسماية فحقق ( %)77وتراوحت حاجات الهوية وكاالتي:

أ -الحاجة النفعية :يدحه تفوق مشه ه ههرو بسه ه ههماية عن مشه ه ههرو بوابة العراق بمقدار ( ،%)2اذ حقق مشه ه ههرو بسه ه ههماية  ،%80اال ان

مشه ه ههرو البوابة حقق  ،%78ويعود هذا التفوق الى ارتفا الكفاءة االقتصه ه ههادية لمشه ه ههرو بسه ه ههماية بمقدار  % 80في حين ان البوابة

كانت  ،%55وكذلك تفوق مش ه ه ههرو بس ه ه ههماية في الكفاءة (البيئية والمجتمعية) فكانت في بس ه ه ههماية (  %)85,88والبوابة (%)84,84
على التوالي .اما البوابة تفوق في الكفاءة (التصه ه ههميمية واالنشه ه ههائية والخدمات) وكانت ( %)94,82,69وانخفنه ه ههت في بسه ه ههماية الى

(. %)89,76,59اما على مستوى التفاصيل فحققت أعلى درجة في (الماء والصرف الصحي ،الغاز ،مد ل محكم) بنسبة (%)100
اما بسماية ( ،%)90وتساوت في المشروعين (التدفئة والتبريد ،الحماية من االشعة) ب ه (.%)95

اما اقل نسه ه ه ه ه ه ههبة حققت في بسه ه ه ه ه ه ههماية وبوابة العراق هي ( %)43,38على التوالي وكانت الى (مرونة التغيير وإمكانية التوسه ه ه ه ه ه ههع

المستقبلي) ،اما باقي القيم فتراوحت بين نسب القيم السابقة.

ب -الحاجة الرمزية :يتبين ان هنالك فرق بمقدار ( %)16اذ بلغ في بس ه ه ه ه ه ههماية ( %)71والبوابة ( ،%)87ويرجع س ه ه ه ه ه ههبب التفوق الى
نتائج (الرمزية الدا لية ،الشكل الخارجي) اذ كانت ( % )91 ، 82على التوالي ،اما في بسماية ( %)75 ، 67على التوالي.

105

Iraqi Journal of Architecture and Planning, Vol. 21 (2022), Issue 2, Pages 95-115

ت -الحاجة الجمالية :لوحه ان هنالك فرق ( ،%)7اذ كانت في بسماية ( %)80والبوابة ( ،%)87في حين أنها تباينت في تفاصيلها
لكل من (الوحدة بين التفاصيل والمواد ،االنسجام اللوني للجدران واالرضيات ،تناسب مساحة الفتحات مع االرتفا  ،االطدلة الجيدة)

وحققت على التوالي ( %)86، 91 ،91 ،96على عك

مشرو بسماية وحققت (.%(85 ،80 ،75 ،80

 -2استراتيجية تمكين المجمع السكني االستثماري  :Z2تنمنت مفردات الهوية على مستوى المجمع وحقق مشرو بوابة العراق نسبة تكامل
( %)68اما بسماية فحقق ( %)56وتراوحت حاجات الهوية وكاالتي:

أ -الحاجة النفعية :بلغت الحاجة النفعية لمشرو البوابة ( %)69اما في بسماية ( %)64وبفارق ( ،%)5اما بالنسبة لمفرداتها فتبين
تساوي الكفاءة التصميمية للمشروعين اذ بلغت ( .%)80في حين ان الكفاءة (االنشائية واالقتصادية والخدمات) لمشرو البوابة تفوقت

وبلغت ( %)67,73,89على التوالي بالمقارنة مع بسماية والتي بلغت ( %) 67 ، 73 , 57اما للكفاءة (البيئية والمجتمعية) لمشرو

بسماية فتفوقت وبلغت ( %) 74 ، 58على التوالي مقارنة مع البوابة وكانت ( .%)66،37وعلى مستوى التفاصيل فلوحه أن مشرو

بوابة العراق قد حقق أعلى درجة ( %)100لكل من (شبكات الصرف الصحي ،المياه ،االمان ،االمنية ،سهولة الوصور ،جمع

النفايات) ،اما في بسماية فحققت على التوالي (.%)65 ،66 ،75 ،85 ،85 ،85 ،90
ب -الحاجة الرمزية :بالنظر الى نتائج االشكار يدحه ان مشرو بسماية حقق ( %)63اما البوابة ( ،%)43في حين انها تباينت في
مفرداتها (اشكار وانماا عراقية ،مواد محلية ،نواة او شار مركزي ،المدا ل والحدود) ونتائجها على التوالي لبسماية اذ بلغت (،75
 ،%)20 ،51 ،45وبلغت نتائج مشرو البوابة ( %)91 ،78 ،55 ،28ويتبين ان المشروعين لم يكونا عند مستوى الطموح.

ت -الحاجة الجمالية :الحاجة الجمالية لمشرو بوابة العراق ( %)73اما مشرو بسماية ( %)60فكان اال فاق في (المعالم المهيمنة)
والتي حققت في المشروعين على التوالي ( ،%)39 ،46اما تقنيات الواجهة فحققت ( ،%)45 ،73ولوحه اعلى درجة في الوحدة
واالنسجام اللوني للواجهات وبلغت في مشرو البوابة ( ،%)100اما بسماية ( .%)85ان النتائج تؤكد على قبور الفرضية والتي
مفادها ،تتكامل استراتيجية تمكين الوحدة السكنية والمجمع السكني بمؤشراتها (النفعية والرمزية والجمالية) لنجاح استراتيجية تمكين
المجمعات.

 .6المحور الرابع :االستنتاجات والتوصيات
 1 .6االستنتاجات المرتبطة بجانب الدراسة النظرية
 1. 1 .6أث تت الدراسووة الى ان تمكين المجمعات السووكنية االسووتثمارية تشوومل اسووتراتيجيتان :تمكين الوحدة السههكنية وتمكين المجمع
السكني وينمان حاجات الهوية ،فمفهوم المجمعات يتطلب المزاوجة بين الهوية والتكنولوجية ،وتقسم حاجات الهوية الى التالي:


الحاجة النفعية :تلبي حاجات المس ه ه ههتخدم ورض ه ه ههاءه ،بتحقيق كفاءة معمارية وإنش ه ه ههائية واقتص ه ه ههادية وبيئية و دمية ومجتمعية على
مستوى الوحدة السكنية والمجمع السكني ككل.



الحاجة الرمزية :تلبي متطلبات معنوية انتمائية للمسه ه ه ه ه ه ههتخدم بتحقيق تعبيرية وتعددية المعاني و لق االبدا على مسه ه ه ه ه ه ههتوى الوحدة



الحاجة الجمالية :معاني جمالية وبص ه هرية ينشه ههئها المعماري في تصه ههميم الوحدة السه ههكنية والمجمع السه ههكني ،يشه ههعر المسه ههتخدم بها

السكنية والمجمع السكني ككل تنتمي الى العمارة العراقية واالسدمية ومواكبة للتطور الحديث.

ويخفف من ملل االشكار المكررة او المشوهة للشكل او الير المتناسقة.

 2. 1. 6تمكين المجمعات االسوووتثمارية السوووكنية من خالل توفر العناصووور المتكاملة التي تؤدي الى نجال المشوووروع على مسوووتو

الوحدة والمجمع السكني ،وتتضمن:
أوال :أستراتيجية تمكين الوحدة السكنية االستثمارية :وتتنمن حاجات الهوية المعمارية على مستوى الوحدة وتشمل:


الحاجة النفعية على مستو الوحدة :تتنمن الكفاءة المعمارية (سهولة الوصور ،انسيابية الحركة وسهولة االتصار بالفناءات،

مرونة التغيير) ،الكفاءة االنشائية (التنفيذ الجيد لألنظمة وتحمل المنشأ لألحمار وجودة مواد االنشاء واالنهاء) ،الكفاءة االقتصادية
(االقتصه ههاد في كلف التنفيذ والصه ههيانة) ،الكفاءة البيئة (تهوية وأناره طبيعية وتحكم صه ههوتي بين الوحدة والغرف والشه ههار واسه ههتخدام
مواد عازلة وتحكم في التلوا بالحماية من الروائح والغبار واالشعة الكهرومغناطيسية (ابران النغط العالي واالتصاالت) ،الكفاءة

الخههدميههة دا ههل المبنى والوحههدة من حيههث الكهربههائيههات ،التبريههد ،والمههاء والصه ه ه ه ه ه ههرف الصه ه ه ه ه ه ههحي والغههاز والحركههة العموديههة ،الكفههاءة
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المجتمعية (رضا الساكن عن الخصوصية والفصل بين العام والخاص وعدم الشرفية واالمن وسهولة الهروب عند الطوارئ والرضا
عن ا لوان و والمساحة).




الحاجة الرمزية على مستو الوحدة :وتتنم ن (رمزية دا لية و ارجية) اي التصميم الدا لي وشكل المبنى ينتمي للعمارة العراقية
الحاجة الجمالية على مسووتو الوحدة السووكنية :وتتن ههمن الوحدة بين التفاص ههيل والمواد ،االنس ههجام اللوني للجدران ولألرض ههيات،
نسبة المفردات والمقياس االنساني والمناظر واالرتداد النظامي :اطدلة جيدة على الخارن ووجود الحديقة الفاصلة عن الشار .

ثانيا :أستراتيجية تمكين المجمع السكني االستثماري :وتتضمن حاجات الهوية المعمارية على مستو المجمع ،وتشمل:







أ -الحاجة النفعية على مستو المجمع السكني االستثماري:
الكفاءة المعمارية :س ه ه هههولة الوص ه ه ههور للخدمات دا ل المجمع ،وحدات متنوعة ،جودة تص ه ه ههميم وتنفيذ الطرق والمماش ه ه ههي والفراالات
وتأ يثها وتجميلها ،مواقف سيارات والدرجات مدئمة ومماشي للرياضة ،طرق المشاة واضحة ومطلة على الواجهات ،مسارات أمنة
بفصل سير المشاة عن السيارات وال توجد تقاطعات طرة.
الكفاءة االنشائية :التنفيذ متدا ل للفقرات مع الطرق والخدمات ،شركة متخصصة في تشغيل وصيانة المجمع.
الكفاءة االقتصادية :االستدامة االقتصادية مواد وكوادر محلية في التصميم والتنفيذ والتشغيل.
الكفاءة البيئة :المسطحات الخنراء والحزام اال نر.
الكفاءة الخدمية :دمات البنى التحتية الفنية ،والتي تتنمن (شبكات الطرق والمماشي وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء

واالتصاالت ومنظومة الحريق وجمع النفايات) .اما دمات البنى التحتية االجتماعية فتتنمن (أنشطة تعليمية ،روضة وحنانة،
مدرسههة ابتدائية ومتوسههطة)( ،أنشههطة ترفيهية ،سههاحات ن هراء ،متنزه والعاب)( ،أنشههطة تجارية ،محدت ودكاكين ومركز تجاري)
(أنشطة اجتماعية ،قاعة متعددة االالرام) و(مركز صحي) (الحاجات الروحية ،جامع او محل عبادة) و(الحاجات االمنية ،سيان
ارجي ومدا ل يمحكمة) و(المتطلبات اإلدارية ،بناية أدارية ،وحكومية ،مركز شرطة او مركز دفا مدني وحسب سعة المجمع)
 الكفاءة المجتمعية :االمن ،كادر امني متخص ههص واس ههتعدمات ،الخص ههوص ههية والهدوء ،المناطق الخاص ههة (الس ههكنية) معزولة عن
المناطق العامة ،مشاركة السكان في ابداء الرأي لتشغيل المجمع ،تنو مجتمعي من مختلف الطبقات.
ب -الحاجة الرمزية على مسوووتو المجمع السوووكني االسوووتثماري :وتتنه ههمن مقومات الهوية الحنه ههارية والطبيعية أشه ههكار وأنماا
عراقية وإس ههدمية لتحقيق الخص ههوص ههية للتفرد والهوية لرص ههانة الواجهات ،اس ههتخدام مواد محلية ،ورمزية دا لية ،نواة او ش ههار مركزي يحتوي
مباني واماكن متميزة واالبنية حور فناء مفتوح ورمزية العمارة االسدمية ،ورمزية ارجية ،المدا ل والحدود واضحة المعالم.
ج -الحاجة الجمالية على مسوووووتو المجمع السوووووكني االسوووووتثماري :وتتن ه ه ههمن الوحدة واالنس ه ه ههجام اللوني بين الواجهات ،المعالم
المهيمنة والنافورات والجداريات نقاا داللة ،االستم اررية واالحتواء (ابنية مستمرة على جانبي الطريق و االرتداد) ،استخدام التقنيات.
 .7االستنتاجات
بينت النتائج تفوق نس ه ه ههبي لمجمع بوابة العراق بنس ه ه ههبة ( )%76عن مجمع بس ه ه ههماية ( )% 67على مس ه ه ههتوى اس ه ه ههتراتيجيات تمكين المجمعات
السههكنية والمتكونة من تمكين (الوحدة السههكنية والمجمع السههكني) .تباينت نسههب حاجات الهوية المعمارية (النفعية ،الرمزية ،الجمالية) فكانت
في بوابة العراق اعلى من مس ه ههتوى بس ه ههماية بمقدار ( )%7على مس ه ههتوى الوحدة اما على مس ه ههتوى المجمع الس ه ههكني فتفوق مش ه ههرو البوابة هو
اال ر بمقدار ( ,)% 12وان كل هذه النتائج تؤكد ص ههحة الفرض ههية الرئيس ههية .وقد أظهرت النتائج ض ههعف بعض مفرداتها او مؤشه هراتها ومنها
الحاجة الرمزية ومن مؤشه ه هراتها (اش ه ههكار وانماا عراقية واس ه ههدمية ،نواة او ش ه ههار مركزي ،مدا ل وحدود واض ه ههحة للمجمع) وض ه ههعف الحاجة
الجمالية (المعالم المهيمنة والنافورات والجداريات ،واس ه ههتخدام التقنيات التكنولوجية في الواجهات) وض ه ههعف نس ه ههبي في الحاجة النفعية (تعددية
النماذن التصميمية وعدم المبالغة في المساحات ،وإنجاز مفردات دمات البنى التحتية الفنية واالجتماعية.
 .8التوصيات
 .1توص ههي الد ارس ههة بن ههرورة تس ههليط الن ههوء واالهتمام إنجاه حاجات الهوية المعمارية النفعية والجمالية والرمزية ،وأنش ههاء مجمعات س ههكنية
نابعة من هوية العمارة العربية المعاصرة شكلياً وفكرياً ومزاوجتها مع التكنولوجية الحديثة.
 .2توصي الدراسة بنرورة استخدام مفردات االطار النظري والخاصة باستراتيجيات تمكين المجمعات السكنية االستثمارية.
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. العمل على الترويج لفكرة السكن الجماعي الرتفا اسعار االراضي والمواد والخدمات.3
 ض ههرورة التس ههويق لفكرة التمكين المجتمعي في تش ههغيل المجمعات با تيار ممثلين عن البنايات لمراقبة س ههلوك الس ههاكنين والمحافظة على.4
.النظام وأ ذ تعهدات من المتجاوزين ونقل مشاكلهم الى الجهات المختصة
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(Personal interviews 2021-2020(the resident engineer for the Basmayah project, the engineering cadres and
the Investment Authority office, the executive staff of the Iraq Gate project and the sales department
of the company, some residents in the projects as well as residents of the engineers of the Architectural
)Engineering Department at the University of Technology
 1 .8الملحق ( )1استمارة قياس تحقيق القيم الممكنة لمفردة (استراتيجية تمكين الوحدة السكنية) .المصدر :الباحث
المفردة

الرئيسية

المفردة الثانوية

اليات تحقق مفردات االطار النظري المستخلص

الرمز

سهولة الوصور للوحدة السكنية
التصميم الجيد
كفاءة
تصميمية
انسيابية الحركة وسهولة االتصار بالفناءات
مرونة التغيير وأمكانية التوسع المستقبلي
نسبة تحقق المفردة (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100
الهيكل االنشائي والغدف الخارجي
التنفيذ الجيد
كفاءة
لألنظمة
إنشائية
التصميم الدا لي والخدمات الميكانيكية
االحمار الحية والميتة والبيئية والزلزالية بنظام أنشائي مثالي
تحمل المنشأ
مقومات االنشاء جودة مواد االنشاء واالنهاء واساليب وتقنيات االنشاء
نسبة تحقق المفردة (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100
االقتصاد في كلف التنفيذ والصيانة والتشغيل
كفاءة اقتصادية
نسبة تحقق المفردة (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100
االنفتاح نحو الدا ل او وجود المناور
تهوية وأناره
كفاءة
طبيعية
بيئية
التوجن الصحيح للوحدة المقلل للكسب الحراري

Z1-1
Z1-2
Z1-3

الهوية المعمارية

استراتيجية تمكين الوحدة السكنية االستثمارية

الحاجة النفعية

تحكم في التلوا حماية من الروائح والغبار
حماية من االشعة وبعدها عن ابران النغط واالتصاالت
التحكم الصوتي بين الوحدة والغرف والشار والجوار
استخدام مواد عازلة و ابواب وشبابيك يمحكمة
نسبة تحقق المفردة (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100
الكهربائيات
دا ل المبنى
كفاءة
الخدمات والوحدة السكنية التدفئة والتبريد

الحاجة
الرمزية

الماء والصرف الصحي
جمع النفايات
منظومة الغاز
منظومة الحركة العمودية (المصاعد والسدلم)
نسبة تحقق المفردة (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100
عدم الشرفية وموقع الباب وعدم وجود نوافذ على الجار
الخصوصية
كفاءة
مجتمعية
االلوان والمساحة واحجام الفناءات
مدئمة
رضا
المستخدم
الفصل بين الوظائف العام عن الخاص دا ل الوحدة
المستخدم
ورضاه
مد ل محكم للوحدة السكنية
ضمان االمن
االمان باستخدام سلم الحريق ووضع باب لن للطابق الثاني
ويستكمل النزور بسلم متحرك لمنع الغرباء
نسبة تحقق المفردة (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100
نسبة تحقق المفردة (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100
تعبيرية وتعددية رمزية دا لية  /تصميم الوحدة دا لياً ينتمي للعمارة العراقية
المعاني والبناء رمزية ارجية  /شكل المبنى ارجياً ينتمي للعمارة العراقية
يرمز للمعتقدات
نسبة تحقق المفردة (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100
الوحدة بين التفاصيل والمواد المستخدمة
التكامل
المعماري
االنسجام اللوني للجدران ولألرضيات
االنسجام اللوني

الحاجة
الجمالية
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تحق القيمة ()2-0
A

B

1.19
1.6
0.76
%59
1.6
1.5
1.6
1.4
%76
1.6
%80
1.7
1.8
1.7
1.9
1.6
1.8
%88
1.7
1.9
1.8
1.7
1.8
1.8
%89
1.8

1.7
1.6
0.85
%69
1.64
1.82
1.6
1.5
%82
1.1
%55
1.9
1.8
1.4
1.9
1.5
1.5
%84
1.7
1.9
2
1.8
2
1.9
%94
1.8

Z1-22
Z1-23

1.6
1.6

1.5
1.6

Z1-24
Z1-25

1.8
1.7

2
1.5

Z1-26
Z1-27

%85
%80
1.33
1.5

%84
%78
1.64
1.82

Z1-28

%71
1.6

%87
1.91

Z1-29

1.5

1.82

Z1-4
Z1-5
Z1-6
Z1-7
Z1-8
Z1-9
Z1-10
Z1-11
Z1-12
Z1-13
Z1-14
Z1-15
Z1-16
Z1-17
Z1-18
Z1-19
Z1-20
Z1-21
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مساحة الفتحات متناسبة مع االرتفا وعدم الشعور بنخامة
المفردات
الواجهة والجدران
والمقياس
المناظر واالرتداد اطدلة جيدة على الخارن و وجود الحديقة الفاصلة عن
االرتداد
النظامي
نسبة تحقق المفردة (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100
نسبة تحقق المفردة الرئيسية (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100

Z1-30

1.6

1.82

Z1-31

1.7

1.36

%80
%77

%87
%84

 2.8الملحق ( )2جدول ( )1استمارة قياس تحقيق القيم الممكنة لمفردة (تمكين المجمع السكني االستثماري) .المصدر :الباحث

المفردة

المفردة

الرئيسية

الثانوية

الرمز

اليات تحقق المفردات

تحق القيمة ()2-0

التصميم الجيد

سهولة الوصور (لمواقع المجمع وللخدمات دا ل المجمع)
وحدات سكنية متنوعة من ناحية المساحات والتصاميم
جودة تصميم وتنفيذ الطرق والمماشي والفراالات وتأ يثها
مواقف سيارات والدرجات مدئمة ومماشي للرياضة
طرق المشاة واضحة ومباشرة ومطلة على الواجهات
مسارات أمنة بفصل سير المشاة عن السيارات عن الخدمات

Z2-1
Z2-2
Z2-3
Z2-4
Z2-5
Z2-6

A
1.31
1.65
1.5
1.9
1.8
1.4

B
2
1.55
1.73
1.55
1.72
1

كفاءة
إنشائية

التنفيذ/
التشغيل/

متكامل ومتدا ل لجميع الفقرات مع الطرق والخدمات
شركة متخصصة في تشغيل وصيانة وادامة المجمع

Z2-7
Z2-8

1.14
1.14

1.73
1.82

اقتصادية

االقتصادية

مواد وكوادر محلية في التصميم والتنفيذ والتشغيل

Z2-9

1.02

1.46

Z2-10

1.15

0.73

Z2-11
Z2-12
Z2-13
Z2-14
Z2-15
Z2-16
Z2-17
Z2-18
Z2-19
Z2-20
Z2-21
Z2-22
Z2-23
Z2-24
Z2-25
Z2-26

1.7
1.7
1.8
1.9
1.1
1.1
1.3
1.7
1
0.51
0.56
0.97
0.59
1.5
1.3
1.5
%63
1.7
1.7
0.68
1.8
%74
%64
1.13
0.89
1.01
0.4

كفاءة
تصميمية

نسبة تحقق المفردة (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100

نسبة تحقق المفردة (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100
نسبة تحقق المفردة (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100

كفاءة بيئية

المسطحات الخنراء والحزام اال نر

الهوية المعمارية

استراتيجية تمكين المجمع السكني الستثماري

الحاجة النفعية

نسبة تحقق المفردة (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100

الحاجة الرمزية

شبكات الطرق الرئيسية والفرعية والمماشي
كفاءة
دمات
الخدمات
شبكات المياه
البنى
شبكات الصرف الصحي
التحتية
شبكات الكهرباء
الفنية
شبكات االتصاالت
منظومة الحريق
جمع النفايات ومكبات نفايات ومكبات بديلة
أنشطة تعليمية /روضة وحنانة /مدرسة ابتدائية ومتوسطة
دمات
البنى
أنشطة ترفيهية  /ساحات نراء /متنزه والعاب
التحتية
أنشطة تجارية  /محدت ودكاكين مركز تجاري ومطاعم ومقاهي
االجتماعية
أنشطة اجتماعية /قاعة متعددة االالرام لدجتماعات والمناسبات
صحية /مركز صحي
الحاجات الروحية /جامع او محل عبادة
الحاجات االمنية /سيان ارجي ومدا ل محكمن وكأمرات
المتطلبات اإلدارية  /بناية أدارية لتشغيل المجمع
حكومية /مركز شرطة او دفا مدني وحسب سعة المجمع
نسبة تحقق المفردة (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100
كادر امني متخصص واستعدمات
االمن
كفاءة
مجتمعية
الخصوصية المناطق الخاصة (السكنية) هادئة ومعزولة عن المناطق العامة
مشاركة السكان في ابداء الرأي للتشغيل والصيانة بانتخاب ممثل عنهم
تنو مجتمعي من مختلف طبقات السكان
تنو
نسبة تحقق المفردة (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100
نسبة تحقق المفردة (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100
أشكار وأنماا عراقية وإسدمية
حنارية تراا
مقومات
وأشكار ومواد
الهوية
استخدام مواد محلية في التنفيذ
رمزية دا لية ( نواة او شار ) مركزي يحتوي مباني واماكن متميزة و دمات
رمزية ارجية المدا ل والحدود واضحة المعالم وترمز للعمارة العراقية
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Z2-27
Z2-28
Z2-29
Z2-30

Z2-31
Z2-32
Z2-33
Z2-34

%80

%57
%51
%58

%80

%89
%73
%37

1.36
2
2
1.82
1.18
1.18
2
1.27
0.55
1.18
0.73
0.82
0.27
2
1.91
1.18
%67
2
1.64
0.82
0.82
%66
%69
0.55
1.09
1.55
1.82
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نسبة تحقق المفردة (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100

الحاجة الجمالية

التكامل
العمراني

الوحدة واالنسجام اللوني بين الواجهات
المعالم المهيمنة والنافورات والجداريات نقاا داللة
االستم اررية واالحتواء (ابنية مستمرة على جانبي الطريق و االرتداد)
استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في الواجهات

نسبة تحقق المفردة (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100
نسبة تحقق المفردة الرئيسية (( = )%مجمع تحقق القيم للمفردة  /مجمو قيمة التأ ير الكلي) ×100

Z2-35
Z2-36
Z2-37
Z2-38

%43

1.7
0.77
1.4
0.9

%60
%56

%63

2
0.91
1.46
1.46

%73
%68

 3.8الملحق ( )3مخطط االستراتيجيات والصور المنتخبة للتط يق

المخطط ( : )1استراتيجيات تمكين المجمعات السكنية االستثمارية  /المصدر  ( :أعداد الباحث)

الشكل ( )1منظور جوي لمدينة بسماية .المصدر:

الشكل ( )2أعداد الوحدات السكنية في مجمعات المدينة .المصدر:

http://www.bismayaha.org/pages/01overview/BNCP.asp

http://www.bismayaha.org/pages/01overview/masterplan.asp

الشكل ( )3توزيع ال نايات والوحدات في مجمع  .Aالمصدرhttp://www.bismayaha.org/pages/02unitplan/modern_type.asp :

الشكل ( )4النمط الشرقي والغربي وشكل ال ناية في مشروع بسماية .المصدر :الباحث
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شكل ( )5بنايات بسماية بمقطع )(U

الشكل ( )8مجسم بسماية في ال رج التسويقي المدارس

الشكل ( )6أدارة الدوائر الخدمية

الشكل ( )9المركز الصحي في بسماية

الشكل ( )7المركز التجاري في مجمع A

الشكل ( )10المدارس

الشكل ( )11منظور جوي الى التصميم االولي ومجسم التصميم الجديد لمجمع بوابة العراق السكني االستثماري .المصدر  :الباحث

الشكل ( )12بنايات بوابة العراق التصميم القديم

الشكل ( )13التصميم الجديد ل نايات ال وابة

الشكل ( )14مدخل ال ناية

الشكل ( )16الممشى التجاري المقترل

الشكل ( )15التصميم الحديث المنجز
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الشكل ( )18أعمال الممشى التجاري ومواقف السيارات

الشكل ( )17أعمال ال لوك الناري

 4 .8استمارة االستبانة التي تم تحويلها الكترونياً الى الساكنين (بعدد  69سؤال) مع ذكر اسم الباحث والمشرف والموضوع والجامعة
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...يقوم الباحث بأعداد رسالته (التكامل في استراتيجيات التمويل والتمكين) (االستثمار السكني حالة دراسية) ،راجين
تعاونكم معنا واالجابة عن االسئلة االتية ،ليتسنى لنا التوصل الى النتائج المتوخاة من هذا البحث ،ولكم الشكر والتقدير.

المعلومات العامة  :يرجى وضع أشاره (  )في المربع المقابل ألجابتك:
نوع الجنس

ذكر

أنثى

العمر

أقل من 30

من  30الى 40

التحصيل الدراسي

دكتوراه

ماجستير

بكالوريوس

من  40الى 50

 50فأكثر

دبلوم

اعدادية فما دون

ت

اوالً  ( :-استراتيجية تمكين الوحدة السكنية االستثمارية )  -1 :الهوية المعمارية/الحاجة النفعية

2

أشعر بوأن التصميم جيد وهناك انسيابية في الحركة وسهولة االتصال واالنتقال للفضاءات

1
3
4

أشعر بوأن الوحدة السكنية من السهل الوصول اليها وتحتوي على التخطيط الجيد

أشعر بإمكانية أجراء التوسع المستق لي للوحدة السكنية او تحوير او اضافة بناء عند الحاجة له(
أشعر أن التنفيذ جيد لألنظمة (الهيكل االنشائي والواجهة)

5

أشعر أن التنفيذ جيد لألنظمة (التصميم الداخلي والخدمات الميكانيكية)

7

أشعر بوأن مواد التنفيذ واالنهاء والمستخدمة في االنشاء جيدة وذات جودة عالية

6
8
9

أشعر بوأن الوحدة السكنية تتحمل االحمال واالوزان والزالزل

أشعر بوأن الوحدة السكنية تم االقتصاد بها في كلف التنفيذ والصيانة والتشغيل

أشعر بوأن التهوية واالنارة الط يعية جيدة للوحدة السكنية بوجود الفناء الداخلي او المناور

10

أشعر بوأن الوحدة متوجهة باتجاه صحيح بحيث ال تعاني من نقصان او زيادة في كمية االشعة الشمسية

12

أشعر بوأن الوحدة السكنية بعيدة عن أبراج االتصاالت او كهرباء الضغط العالي وال تؤثر على صحتك
أن الساكنين يعانون من الضوضاء واالصوات بين الوحدة وغرفها والشارع والجيران

11
13
14
15
16

أشعر باحتواء الوحدة السكنية على تحكم وحماية من الروائح والغبار

أشعر بوأن الوحدة السكنية تحتوي على االبواب والشبابيك الجيدة والعازلة للحرارة وال رودة واالتربة
أنت راض عن الكهربائيات في داخل وحدتك السكنية

أنت راض عن التدفئة والت ريد في داخل وحدتك السكنية

17

أنت راض عن الماء والصرف الصحي في داخل وحدتك السكنية

19

أنت راض عن منظومة الغاز في الم نى السكني

18
20
21
22
23
24
25

أنت راض عن جمع النفايات في الم نى السكني

أنت راض عن منظومة الحركة العمودية (المصاعد والساللم ) في الم نى السكني

أن مستو الخصوصية مق ول (ال توجد شبابيك بين الجوار) (ال توجد ساحات تجمع بالقرب من وحدتك)

اض عن االلوان ومساحات واحجام الفضاءات (النوم والمعيشة والحمامات والمطبخ).
الساكن ر ٍ
هناك عزل بين الفضاءات الخاصة بعائلتك (المعيشة والنوم) عن الفضاءات العامة (االستقبال)
اض عن االمن في وحدتك السكنية بوجود مدخل محكم
انت ر ٍ
تشعر بسهولة الهروب عند الطوارئ واالمان باستخدام سلم الحريق
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أتفق

ال أتفق

نوعاً ما
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 :-2الهوية المعمارية/الحاجة الرمزية /في الوحدة السكنية

أتفق

26

اض عن التصميم الداخلي لوحدتك وتشعر انها منتمية للعمارة العراقية
انت ر ٍ
اض عن التصميم الخارجي لشكل الم نى السكني الخارجي وتشعر انها منتمية للعمارة العراقية
انت ر ٍ

28

أشعر بالوحدة والتناسق بين التفاصيل والمواد المستخدمة في ال ناء وال تحس بالغرابة

30

أشعر أن الفتحات (الشبابيك واالبواب) متناسقة مع ارتفاعك وليست ك يرة والواجهة ليست ضخمة

27

 :-3الهوية المعمارية/الحاجة الجمالية /في الوحدة السكنية

29
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

32
33

ال أتفق

نوعاً ما

أشعر باالنسجام اللوني (المالئمة مع االلوان واالرتيال للجدران واالرضيات)

اض على االطاللة الخارجية الجيدة لوحدتك السكنية ووجود حديقة فاصلة عن الشارع
الساكن ر ٍ

ثانياً  ( :-استراتيجية تمكين المجمع السكني االستثماري) :الهوية المعمارية/الحاجة النفعية

أتفق

ال أتفق

نوعاً ما

أشعر بسهولة الوصول الى المجمع والى باقي الخدمات داخل المجمع

تتوفر في المجمع وحدات سكنية متنوعة المساحات والتفاصيل تالئم جميع طبقات المجتمع
يالحظ أن الفن موجود في المجمع في تجميل وتأثيث الطرق والمماشي والفراغات ويعكس التصميم الجيد
أشعر بتوفر مواقف سيارات مالئمة ومماشي للرياضة والدراجات الهوائية
أشعر بأن طرق المشاة واضحة ومباشرة ومطلة على الواجهات

المسارات أمنة اي حركة سير الناس منفصلة عن السيارات وعن الخدمات وال توجد تقاطعات
جر تنفيذ المشروع بشكل متكامل ومتداخل لجميع فقرات المجمع شامالً الطرق والخدمات ( سرعة العمل)
وجود شركة متخصصة في تشغيل وصيانة وادامة وخدمة المجمع السكني

استخدام مواد وكوادر محلية في التصميم والتنفيذ والتشغيل لتحقيق استدامة اقتصادية

وجود مسطحات خضراء كافية في المشروع
اض عن شبكات الطرق الرئيسية والفرعية والمماشي
انت ر ٍ

اض عن شبكات المياه على مستو المجمع
انت ر ٍ
اض عن شبكات الصرف الصحي على مستو المجمع
انت ر ٍ
اض عن شبكات الكهرباء على مستو المجمع
انت ر ٍ
اض عن شبكات االتصاالت على مستو المجمع
انت ر ٍ
اض عن منظومة الحريق على مستو المجمع
انت ر ٍ
اض عن جمع النفايات على مستو المجمع
انت ر ٍ

أشعر أن الخدمات المقدمة لكل من أنشطة تعليمية /روضة وحضانة  /مدرسة ابتدائية ومتوسطة  -متميزة

اض عن االنشطة الترفيهية بوجود ساحات خضراء ومتنزه والعاب
انت ر ٍ
اض عن االنشطة التجارية بوجود محالت ودكاكين مركز تجاري ومطاعم ومقاهي
انت ر ٍ
اض عن االنشطة اجتماعية /قاعة متعددة االغراض لالجتماعات والمناسبات
انت ر ٍ
اض عن المركز الصحي
انت ر ٍ
انت راض عن الحاجات الروحية /جامع او محل عبادة

اض عن الحاجات االمنية /سياج خارجي ومداخل محكمه وكأمرات
انت ر ٍ
اض عن المتطلبات اإلدارية  /بناية أداريه لتشغيل المجمع واستعالمات
انت ر ٍ

اض عن المتطلبات الحكومية /مركز شرطة او دفاع مدني وحسب سعة المجمع
انت ر ٍ
تشعر باألمان داخل المجمع من توفر استعالمات وافراد امن

تشعر بالخصوصية في المجمع أي المناطق السكنية هادئة ومعزولة عن المناطق العامة (االسواق وااللعاب)

شارك الساكن في أبداء الرأي لتشغيل وصيانة المجمع السكني وهل تم االخذ في أرائه ومقترحاته
يوجد تنوع مجتمعي داخل المجمع من جميع طبقات السكان ذوي الدخول الفقيرة والمتوسطة والعالية

 -2الهوية المعمارية /الحاجة الرمزية ضمن المجمع السكني
31

أتفق

ال أتفق

نوعاً ما

أعتقد أن المجمع االستثماري السكني يعكس هوية العمارة العراقية واالسالمية

أعتقد أنه تم استخدام مواد محلية في تنفيذ المشروع
أشعر بوجود نواة مركزية او شارع مركزي يحتوي مباني واماكن متميزة وخدمات متنوعة داخل المجمع
114

أتفق

ال أتفق

نوعاً ما
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34

أشعر ان بوابة ومدخل المجمع واضحة ومصممة جيداً وترمز للعمارة العراقية

35

تشعر بالوحدة واالنسجام اللوني بين واجهات المجمع

 -3الهوية المعمارية  /الحاجة الجمالية ضمن المجمع السكني
36
37
38

اض على المعالم المهيمنة (ال نايات الواضحة في المجمع) والنافورات او ان توفرت جداريات ومنحوتات
انت ر ٍ
أن االبنية مستمرة على جان ي الطريق والواجهات مرتدة عن الشارع
يتم استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة في الواجهات

115

أتفق

ال أتفق

نوعاً ما

