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 الخالصة :
 سمبا عمى والذي اثرتاريخي لمدينة الكوت القديمة يتناوؿ البحث موضوع التدهور العمراني لمبيئة السكنية في المركز ال       

الخصائص االجتماعية والصحية  لمسكاف , وهو ما يمثؿ مشكمة البحث , لذا هدؼ البحث الى بناء قاعدة معرفية لظاهرة 
تدهور البيئة , وكانت اهـ النتائج التي توصؿ اليها البحث كنية في مراكز المدف التاريخية التدهور العمراني لمبيئة الس

ي منطقة الدراسة لمعاناتها مف الرطوبة وقمة تعرضها الى الشمس وضيؽ مساحة المسكف. مما أثر عمى العمرانية لممساكف ف
النواحي الصحية لمسكاف , حيث يؤثر وجود الرطوبة وتساقط البياض وضيؽ مساحة المسكف عمى  اصابة السكاف 

ريخية وفؽ مفاهيـ لبيئة السكنية في المراكز التاعمى التعامؿ مع ا , لذا اكد البحث باألمراض كالربو والحساسية والروماتيـز
ا حالة وتحقيؽ التواصؿ عبر الزمف بيف القديـ والجديد كحؿ لمعزلة الحضرية واالجتماعية التي سببتهالتصميـ الحضري 

     التدهور لتمؾ المساكف .

  التدهور العمراني , البيئة السكنية , مدينة الكوت , الهوية الثقافية :االفتتاحيةالكممات 
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ABSTRACT 

This research deals with the subject of deterioration of the urban environment of housing in 

the historic center of the old city in Kut which impacts negatively on the social characteristics 

and health of the population that represents the research problem. So, the aim of the research 

is to build a knowledgeable base to the phenomenon of deterioration of the urban environment 

of housing in the historic city centers, and was the most important findings of the research , 

environmental degradation Urban housing in the study area for there are suffering of humidity 

and lack of exposure to the sun and the narrow space of housing. Making an impact on the 

health aspects of the population, where the influence of moisture and snow albedo and narrow 

area of dwelling on the injury population diseases such as asthma and allergies , rheumatism , 

make the research dealing  with the residential environment in the historic centers according 

to the concepts of urban design and achieve communication time between the old and the new 

as a solution to urban and social isolation caused by the deterioration of such housing.             
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 المقدمة : -1

تكتسػػد دراسػػة المراكػػز التاريخيػػة لممػػدف اهميػػة كبيػػرة , هػػذم االهميػػة مت تيػػة مػػف كونهػػا تعبػػر عػػف االرث الحضػػاري والهويػػة     
نتيجػػة لمتحػوالت الديناميكيػػة التػي تعصػػؼ بهػػا باإلضػػافة الػى فقػػداف تمػػؾ المراكػز بشػػكؿ عػاـ لحيويتهػػا  الثقافيػة لممدينػػة وسػكانها ,

بفعؿ عوامؿ التحوؿ المختمفة والتنافس بيف اسػتعماالت االرض المختمفػة ممػا اثػر عمػى الوظيفػة االصػمية لتمػؾ المراكػز وانحسػار 
 ية نسػػكبيئػػة اليػػة لما عمػػى تػػدهور الخصػػائص العمرانكس ذلػػؾ سػػمباالسػػتعماؿ السػػكني وزحػػؼ اسػػتعماالت اخػػر  كالتجػػارة , فػػانع

وبالتػالي وطبيعػة نظػرتهـ المسػتقبمية تجػام تمػؾ المراكػز والتي اثرت بدورها عمى خصائص السػكاف واحػوالهـ االجتماعيػة والثقافيػة 
 عمى الهوية لممنطقة وسكانها .

 Research Methodology of theمنهجية البحث:    -2
البيانػػػات والمعمومػػػات مػػػف المصػػػادر المختمفػػػة  مػػػف الكتػػػد اعتمػػػد الباحػػػث عمػػػى أسػػػمود العمػػػؿ المكتبػػػي فػػػي الحصػػػوؿ عمػػػى    

وبنػػػاء اطػػػار نظػػػري لظػػػاهرة   ,التحميمػػػي أي اسػػػتخداـ المػػػنهج الوصػػػفي والتقػػػارير الرسػػػمية والدراسػػػات األكاديميػػػة ومواقػػػع االنترنػػػت
 خصائص السكاف في المركز التاريخي لمدينة الكوت القديمة , ومف ثـ : وت ثيراتها فيالتدهور العمراني لمبيئة السكنية 

 استخالص مفردات االطار النظري لممفردات التي ذكرت اعالم .-1
أداة االستبانة لقياس  استخداـ  المقابالت الشخصية مع المستخدميف وذوي العالقة , باإلضافة إلى و  الدراسة الميدانية  اجراء-2

فػػة لممشػػكمة, عمػػى عينػػة عشػػوائية متنوعػػة وشػػاممة مػػف سػػكاف محػػالت الشػػرقية وسػػيد حسػػيف والجمعيػػة وهػػي الجػػزء النػػواحي المختم
رتبطػة بشػكؿ المػنهج التحميمػي لتحميػؿ أبعػاد المشػكمة الم . أي اسػتخداـ  السكني لمحالت المركز التاريخي لمدينة الكوت القديمػة

 .لكوت القديمة وعالقته بالخصائص الثقافية واالجتماعية لمسكافي لمبيئة السكنية لمدينة االعمران التدهورأساس ب
 التوصؿ الى النتائج واالستنتاجات والتوصيات .-3
 التدهور -3

 التدهور في المغة :3-1     
سقط مف َأعمى  الشيُء : ,َتَدْهَورَ َساَءت   : َأْحَواُلهُ  َتَدْهَوَرتْ  ُمتدهِور, فهو ، تدْهوًرا ، يتدهور تدهورَ  ) فعؿ ( َتَدهَوَر:     

انهاؿ وسقط  , َتَدْهَوَر الرَّمُؿ : َذَهَد َأْكَثُرمُ  : الَّمْيؿُ  , َتَدْهَورَ  َعَرَؼ َتَقْهُقراً  ِاْنَخَفَض ، : ُمْسَتَو  َمعِيَشِتهِ  , َتَدْهَورَ  ِإلى أسفؿ ْ 
 .[p:127-1] , أكثُرم
ػػػػػػِميَمُة  ِاْنِخَفاضػػػػػػاً  ِاْنِحَطاطػػػػػػًا ، : , َعػػػػػػَرَؼ َوْضػػػػػػُعُه تَػػػػػػَدْهُورًا ُمِشػػػػػػيناً  تَػػػػػػَدْهَورَ  , مصػػػػػػدر ) إسػػػػػػـ ( تَػػػػػػَدهُور:     , َتُحػػػػػػدر التَّْرِبَيػػػػػػُة السَّ
فػي العصػر السَّػابؽ لػه انحطػاط األدد فػي عصػر معػيَّف بعػد أف ازدَهػر  ) آداد ( : , التَّػَدْهُور ِمْف َتَدنيَِّها : اأَلْخاَلؽِ  َتَدْهُورِ  ِمفْ 

[2-p:406] .                                                                  
ويقصػد بهػا انتقػاؿ الشػي الػى الوضػع السػي فػي النوعيػة ,  Deteriorate)اما في المغة االنكميزية , ف ف مرادفة )التػدهور( هػي )

 [p:188-3]. القيمة , او القوة 
 التدهور العمراني :مصطمح  -3-2

يشير هذا المصطمح الى البيئػة السػكنية التػي كانػت يومػا مػا مناسػبة والئقػة , ولكنهػا تػدهورت بفعػؿ انتقػاؿ سػكانها األصػمييف     
وفيزيائي معػيف, وتقػيـ واجتماعي عف واقع اقتصادي  االحياء المتدهورة تعبرو  . p:9-4] [ ى اماكف جديدة وافضؿ في المدينةال

وحسػػد  . [p:11-5] مػػة لمحيػػاة والسػػكف بهػػامجموعػػة كبيػػرة مػػف النػػاس رمػػـ انهػػا منػػاطؽ ضػػيقة صػػغيرة المسػػاحة ,ميػػر مالئبهػػا 
 ورةممنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاطؽ المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهل تجديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الواليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات المتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدةتعريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ مؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

الظواهر الرديئة في الحي كعدـ  ألزالهمف مجمؿ البنايات دوف المقياس المقبوؿ ويحتاج الى اجازة (% 22 )اف يكوف اكثر مف  
 .[ p:12-6] ةلساكنيف والكثافة العالياالطمئناف عمى صحة ا
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 ثالثػة جوانػد تكػوف دوف المعػايير والشػروط المالئمػة , الجانػد العمرانػي الفيزيائي)المسػاحة,لبيئة السكنية المتػدهورة اوتتضمف   
 )المسػػتو  الثقػػافي والتعميمػػي, االجتمػػاعي( والجانػػد واالجتماعيػػةاألرض, خػػدمات البنػػى التحتيػػة  تاسػػتعماال ,اإلنشػػائيالهيكػػؿ 

  [ p:3-7] (القميؿ البطالة, الدخؿ )الفقر,االقتصادي( والجاند المستو  األخالقي والسموكي

 تعريف المراكز التاريخية : -4

ي )قمػد قػديـ , والموقػع الجغرافػي المهػـ الػذي مالبػا مػا يكػوف مركػز المراكز التاريخية هػي المنػاطؽ التػي تتمتػع بتػراث حضػاري   
االقػػػداـ( او , يسػػهؿ الوصػػػوؿ اليػػػه )عمػػػى [p:13-8]والػػػذي يحمػػػؿ تػػػاري  المدينػػة بكػػػؿ ابعادهػػػا الماديػػػة والموضػػػوعية   المدينػػة(,

يـ , ويمكػػف اف يشػػمؿ البيئػػة , وهػػذا الػػنمط نشػػا فػػي الػػدوؿ التػػي لهػػا وتػػراث وحضػػارة وتػػاري  قػػد [p:17-9] بالوسػػائط الميكانيػػؾ
االجتماعيػػة واالقتصػػادية المحيطػػة بػػه , وتمتػػاز المراكػػز التاريخيػػة بوجػػود مسػػاكف متالصػػقة تطػػؿ عمػػى ازقػػة , او شػػوارع ضػػيقة 

   .[p:43-10]متعرجة 
 وتعتبر المراكز التاريخية مراكز حضرية حية متواصمة مع الحاضر وتتصؼ باالتي : 
  . [  p:4-11]هي تكويف ذو مردودات اقتصادية , وقيـ اجتماعية وثقافية هي جزء مف بيئة المدينة و -

 هي مراكز حضارية ليست لمجرد امتالكها لمتراكيد المعمارية بؿ تكتسد معانيها الحضارية مف مجتمعها وتاريخها .-
 [12-p:26] 

تمتمؾ قيـ حضارية وتظـ المكونات المادية ومير المادية لتراث المدينة وتعمػؿ كػ داة تػوازف وتكامػؿ لمواجهػة التغيػر الحضػري  -
       [p:5-13] .السريع في المدينة

 التاريخية : المراكزالسكنية في  اهمية البيئة-4-1  
األنسػػاف , وترتكػػز عمػػى قطبػػي )األنسػػاف ( مػػف ناحيػػة , و)األرض ( هػػي اإلطػػار او المحػػيط الػػذي يعػػيش فيػػه سػػكنية لبيئػػة الا   

وكافػػة مػػا يتفاعػػؿ معهػػا مػػف موجػػودات ماديػػة ,مػػف ناحيػػة اخػػر  , وتتػػ ثر هػػذم البيئػػة بمختمػػؼ المتغيػػرات , سػػواء كانػػت داخميػػة 
   .[p:4-14] )خاصة بالبيئة السكنية نفسها ( او متغيرات خارجية )تقع في البيئة الحضرية األشمؿ (

حيػػث تشػػكؿ نسػػبة االسػػتعماؿ السػػكني  سػػية لممدينػػة هػػي تػػوفير السػػكف ,رئييػػر  اممػػد المعمػػاريف والمخططػػيف اف الوظيفػػة الو    
والبيئػػة السػػكنية هػػي عبػػارة عػػف وسػػط لػػه خصػػائص بيئيػػة معينػػة  %(مػػف مسػػاحة المنطقػػة المشػػيدة فػػي المدينػػة ,52اكثػػر مػػف )

 .     [p:21-15] .مرتبطة ب سمود حياتهـ  يستطيع سكانها االختيار ضمف محددات ثقافية
مػف خػالؿ  انعكاسًا لممجتمع وقيمه، فالحموؿ الفضائية تؤثر في الفعؿ االجتمػاعي لمبيئة الحضرية عمرانييمثؿ الشكؿ الحيث    

اجتماعيػة ضػػمنية، وهػػذا يػرتبط بػػالقيـ المحمولػػة لػػد   ، كمػػا واف االشػػكاؿ الفضػائية تمتمػػؾ ابعػػاداً تػوفير الفػػرص وتعزيػػز الفعاليػات
 [p:39-16]. لمبيئة السكنيةي تنمية أالمجتمع التي تعكس ثقافته التي البد اف يكوف لها دورًا في قرارات 

 يػػرتبط المضػػموف االسػػالمي لتصػػميـ المسػػكف بالتعػػاليـ االسػػالمية التػػي تخػػتص باألسػػرة وأسػػمود معيشػػتها بصػػفتها النػػواة االولػػى
لممجتمع االسالمي , وتنبع هذم الفرضية مف أف النظاـ االجتماعي المستمد مف العادات والتقاليد واالعػراؼ التػي مصػدرها الػديف 

 .  [p:11-17] كنظاـ تشريعي قد انعكس بالتالي عمى قوانيف البيئة المبنية وشكمها الفيزيائي الحسي مف ناحية اخر 
حيػػث اسػباد مناخيػػة واخػر  اجتماعيػة ,  التقميديػة باسػػتخداـ الفنػاء , ويعػزو البػاحثيف ذلػػؾ الػىيتميػز البيػت فػي العمػػارة العربيػة و 

يسهـ الفناء بتوفير منطقة وسطية ضمف المبنى التقميدي تتميز بفرؽ ضغط ودرجة حرارة مختمفة عف مجاوراتػه مػف فرامػات ممػا 
مطيػؼ درجػات الحػػرارة , باإلضػافة الػػى وظيفتػه االجتماعيػػة يسػمح بانتقػاؿ الهػػواء عبػر المبنػػى وتػوفير نسػيـ هػػوائي يسػاعد عمػػى ت

 .     [p:51-18] واستخدامه مف قبؿ جميع افراد االسرة
  : في المراكز التاريخية يةكنالعمراني لمبيئة الس تدهورالاسباب -4-2   
بيئية و حضرية عديدة نتيجة التصنيع و التحضر و الضغط الديمومرافي المتزايد مف قبػؿ  تيتعرض مركز المدينة لمشكال     

, ونتيجة لػذلؾ هنػاؾ عوامػؿ متعػددة [p:80-19] و مياد التخطيط الشامؿ لحؿ معضالت المدينة االجتماعيالسكاف و التفتت 
 .        [p:33-20] تؤدي الى تدهور المساكف في المراكز التاريخية لممدف منها :
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هجػػرة السػػكاف  -. دتػػدهور نػػاتج عػػف السػػكاف بسػػبد التقػػادـ الزمنػػي مػػع اهمػػاؿ اعمػػاؿ الصػػيانة -أ عوامػػؿ بشػػرية : وتشػػمؿ -1
 د االستثمارزحؼ االستعماؿ التجاري بسب-د طموبة  وشكؿ وطراز المسكف .موجود فجوة بيف الوظيفة ال-ج االصمييف .

 [21-p:5]        . 
 اسػتثمار المبػاني السػكنية  لغيػر وظيفتهػا االصػمية .-أ      [p:310-22]وميػة :ويتمثػؿ فػي ناتج بسػبد االجهػزة الحكتدهور -2
  مياد الرقابة البمدية لمنع التجاوزات .-د
 قصور التشريعات القانونية لممحافظة عمى مساكف المراكز التاريخية .-ج
 المناخية والتي تؤدي الى تدهور جدراف وسقوؼ المساكف .العوامؿ -أ الظروؼ البيئية :وتتمثؿ في-3
 تدهور وسائؿ الصرؼ الصحي .-ج تسرد الرطوبة الى اسقؼ وجدراف المباني السكنية .-د
       [p:46-23]اساءة االستخداـ :أف عدـ استخداـ المبنى بالطريقة المالئمة يؤدي الى تدهور حالته . -4
 مشكمة البحث : -5
لمركػػػػز التػػػاريخي لمدينػػػػة الكػػػوت القديمػػػػة  وتػػػ ثير ذلػػػػؾ عمػػػى خصػػػػائص السػػػػكاف العمرانػػػػي لمبيئػػػة السػػػػكنية  فػػػي ا تػػػدهورال     

 .االجتماعية واالقتصادية والهوية الثقافية لممنطقة وسكانها 
 Research Objectives أهداف البحث  -6

التحقؽ مف التدهور العمرانػي لمبيئػة السػكنية عمػى مسػتو  الوحػدة السػكنية وعمػى مسػتو  المحمػة  ككػؿ وتػ ثير  إلىيهدؼ البحث 
 ذلؾ التدهور عمى االنساف وعمى االفاؽ المستقبمية لمنطقة الدراسة.

 كذلؾ يهدؼ البحث الى التعرؼ عمى :
 ت القديمة  .لمركز التاريخي لمدينة الكو ا لممسكف في مميزات البيئة السكنية -1
 مميزات البيئة الخارجية المحيطة في منطقة الدراسة .-2
 والهوية الثقافية لمسكاف .والصحية ت ثير مميزات البيئة السكنية عمى الخصائص االجتماعية  -3
 .وفؽ المعطيات اعالموما هو مستقبؿ المركز التاريخي لمدينة الكوت القديمة    -4
 فرضية البحث : -7

فػػػي  لممسػػػتقبؿ استشػػػرافهـوطبيعػػػة  كاف عمػػػى خصػػػائص السػػػ لمتػػػدهور العمرانػػػي لمبيئػػػة السػػػكنية البحػػػث وجػػػود تػػػ ثيريفتػػػرض     
 المحالت السكنية لممركز التاريخي لمدينة الكوت القديمة .

 القياس : -8
المفػػردات المستخمصػػة مػػف ف مػػف خػػالؿ اكذلػػؾ عمػػى السػػتػػ ثير التػػدهور العمرانػػي لمبيئػػة السػػكنية و قيػػاس   تػػـ قيػػاس متغيػػرات   

 ( .1) رقـ الممحؽ اف , وكما موضح فيالسكالبيئة السكنية وخصائص  االطار النظري لخصائص 
 تصميم البحث : -9

عمػى مسػتو  الوحػدة السػكنية  في المركز التاريخي لمدينة الكػوت القديمػةالتدهور العمراني لمبيئة السكنية  مف لغرض التحقؽ    
 ونظػػرتهـ والصػحيةماعيػة االجت عمػػى خصػائص السػكافذلػؾ تػ ثير الخارجيػة المحيطػة فػػي منطقػة الدراسػة و وعمػى مسػتو  البيئػة 

 وتحديد عينات الدراسة , وكما ي تي . (2رقـ ) الموضحة في الممحؽ, فقد تـ تهيئة واعداد استمارة الدراسة الميدانية  المستقبمية 
 استمارة االستبيان : -11

والبيئػة ممسكف ل يةالعمران البيئية المحور االوؿ  ( تضنت خمسة محاور , تناوؿ1 رقـ ) الممحؽتـ اعداد استمارة االستبياف      
والنظػػػرة   سػػػكاف المركػػػز التػػػاريخي خصػػػائصسػػػؤاؿ وتنػػػاوؿ المحػػػور الثػػػاني  (25 )وتضػػػمفالخارجيػػػة المحيطػػػة بمنطقػػػة الدراسػػػة 

 .سؤاؿ ( 32)وتضمف المستقبمية 
 مة الشرقية والجمعية وسيد حسين( .)محز التاريخي لمدينة الكوت القديمةالجزء السكني لممرك :الدراسة) عينة (منطقة -12
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تمّيزت منطقة الدراسة بخصائص تعطيها صفة األفضمية في االختيار، مف حيث تركيد الموقع واعتبارات تخطيطيػة تخػدـ      
 هدؼ البحث؛ وتبرز هذم  المميزات في:

المنطقػة جػزٌء مػف المدينػة القديمػة، واحتفاظهػا بجػزء مػف السػمات التخطيطيػة والتصػميمية المتميػزة التػي تطبػع مػدننا القديمػػة إّف -
 بطابعها وهويتها، عمى الرمـ مف كثرة التحويرات والتغيرات التي أدخمت عمى المنطقة.

 قمة الدراسات الخاصة بالمنطقة  .       -
محػػالت الشػػرقية والجمعيػػة وسػػيد حسػػيف(  جنػػود مدينػػة الكػػوت، وعمػػى الضػػفة الشػػرقية لنهػػر دجمػػة تقػػع منطقػػة الدراسػػة )      

ضـ المركز التاريخي باإلضافة الى المحالت السكنية )الشرقية والجمعية ي) ـ( عمى امتداد االنحناء النهر375بامتداد يقارد الػ )
ة , ولكػػوف البحػػث يخػػتص بالمسػػكف لػػذا ستقتصػػر الدراسػػة عمػػى وسػػيد حسػػيف( يضػػـ السػػراي القػػديـ وهػػو منطقػػة االسػػواؽ التقميديػػ

 . ( المحالت الثالثة دوف منطقة السراي
 تتموضع محمة الشرقية القديمة في منطقة كانت تحيطها البساتيف مف جهتها الجنوبية، وهي قريبة مف نهر دجمة، و     

نسػػيج المنطقػػة القديمػػة و ويحػػد منطقػػة الدراسػػة مػػف  يحػػّد محمتػػي الشػػرقي والجمعيػػة مػػف الشػػماؿ محمػػة )سػػيد حسػػيف (؛ وهػػي مػػف
نػد  الغربػي منهػا الشرؽ  حي الربيع )الحاوي(، وهو مف النسيج الحديث، ويحّدها مف الجنود البساتيف المطمة عمى النهػر والجا

 .(2و )( 1يطؿ عمى النهر, وكما مبيف بالشكؿ )
مسكف مف المجمػوع الكمػي لممسػاكف ( 957)اسرة يشغموف(1164 )موزعيف عمى (5442)بمغ عدد السكاف في منطقة الدراسة    

فػرد  (4.6 )مسكف خالي مف السكاف , وبذلؾ يبمغ معدؿ حجـ االسػرة72حيث تتميز المنطقة بكوف  (1229 )في المنطقة والبالغ
[24-p:5] , (.1رقـ ) ؿوكما مبيف بالجدو 

وت التراثيػة والتػي ابرزهػا البيػت الػذي سػكنه القائػد االنكميػزي المعػروؼ اما ابرز المعالـ التراثية في منطقة الدراسػة فهػي البيػ     
والذي سكنه اباف الحرد العالمية االولى والتي شهدت حصار الكوت الشهير والػذي يقػع ضػمف محمػة الشػرقية  دباسـ بيت طاوزن

كذلؾ  المقبرة التي ضمت رفاة الجنود االنكميز والذيف قضوا اباف تمؾ الحرد والتي تقع ضمف المنطقة ( , 2والمبيف بالصورة ), 
 .       [p:76-87-25] (1كما مبيف بالصورة )الخضراء وسط محمة الجمعية التجارية , ومرقد السيد نور الذي يتميز بقبته 

 عينة المستبينين :-11
% مػف سػكاف 4.29وحػدة سػكنية كعينػة عشػوائية مثمػت  52عينػة المسػتبينيف مػف سػكاف منطقػة الدراسػة شػممت سػكاف  تـ اختيار

 المحالت السكنية لممركز التاريخي لمدينة الكوت القديمة .
 النتائج .-12
 تحميل البيئة العمرانية لممسكن : -12-1
 ممكية المساكن وعالقتها بديمومة السكن : -12-1-1
ال شػػؾ فػػي أف طبيعػػة ارتبػػػاط السػػاكف بمسػػكنه تػػػؤثر فػػي طريقػػة تعاممػػه مػػػع بيئػػة المسػػكف العمرانيػػػة , حيػػث أف مػػف عػػػادة      

االنساف  حبه لمتممؾ وكذلؾ اف يهتـ بما يممكه , ويتبيف مف الدراسة الميدانية اف  أكثر مف نصؼ  سكاف عينة الدراسػة منػازلهـ 
%(, وهذا يفسر لنػا تػدهور حالػة حػوالي ثمػث المنػازؿ 32يعيشوف في بيوت مست جرة )  %( , واالقؿ هـ السكاف الذيف52ممؾ  )

 حيث أف ساكنيها مؤقتيف وال يهتموف بالحفاظ عميها , كما لو كانت منازلهـ التي يمتمكونها .
جػار الػذي يػدفع الػؼ دينػار شػهريا وهػي اقػؿ بكثيػر عػف االي 422وحيث أف االيجار الشهري لمجمؿ المنازؿ المست جرة يقػؿ عػف 

 وهذا ربما يفسر كونها ما زالت م هولة .        [p:34-26] خارج المركز التاريخي لمدينة الكوت القديمة 
%( 24سػنة , و) 22%( مف السكاف في منطقة الدراسػة يسػكنوف فػي منػازلهـ منػذ أكثػر مػف 44أف ) يتبيف مف االستبياف       

سػػنوات , فػػي  5%( مػػف العينػػة تسػػكف مػػف سػػنة الػػى 22سػػنوات , و) 12الػػى  5مػػف العينػػة يسػػكنوف فػػي منػػازلهـ مػػدة تتػػراوح مػػف 
 % تسكف منذ اقؿ مف سنة .4حيف النسبة االقؿ 
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نجد أف النسبة االكبر مف السكاف هـ الػذيف يممكػوف هػذم  المسػاكف فتكػوف مػدة بقػائهـ فػي منػازلهـ  وبالنظر الى مدة السكف     
طويمة تفوؽ العشريف عاما , وهذا يرتبط كما تبيف في النموذج االسبؽ الخاص بالحيػازة , كمػا يػرتبط بانخفػاض اإليجػار الشػهري 

 الؼ دينار شهريا .( 422)في نسبة اخر  مف شريحة السكاف والذي كاف اقؿ مف 
وانخفاض االنفاؽ عمى المسكف يفسر كذلؾ الراحة في المسكف التي ابدتها الشريحة االكبر , الف االنفػاؽ عمػى االيجػار الشػهري 
يؤثر عمى توفير باقي متطمبات الحياة وانخفاضه يساعد في تمبية وتوفير باقي متطمبات الحيػاة , اال اف مفهػـو الراحػة هنػا يعنػي 

االممػػد التكيػػؼ مػػع الظػػروؼ المعيشػػية والعػػيش فػػي حػػدود المتػػوفر , الف ذلػػؾ يػػنعكس مػػف خػػالؿ اجابػػة النسػػبة االكبػػر مػػف فػػي 
السكاف ب ف ما يبقيهـ هو االضطرار المادي فقط وانهـ يجزموف ب ف مف تسمح له ظروفه المادية في امتالؾ مسػكف سػينتقؿ مػف 

 سكاف .مدينة الكوت القديمة حسد ما افاد به معظـ ال
 الخصائص العمرانية لممسكن :طبيعه -12-1-2  

أمػػػا بالنسػػػبة لخصػػػائص المسػػػكف العمرانيػػػة فقػػػد تبػػػيف اف النسػػػبة االكبػػػر مػػػف المسػػػاكف حاليػػػا فػػػي منطقػػػة الدراسػػػة هػػػي مبنيػػػة     
 وف مف البموؾ .%( مف المساكف تتك12%( في حيف اف )86بالطابوؽ وبنسبة )

% مػػف الحػاالت يكػػوف مػػدخؿ مسػػكف العائمػة مشػػترؾ ضػػمف حػػوش او 56نػػزؿ فقػد تبػػيف اف فػػي أمػا بالنسػػبة لمػػداخؿ الم         
يكوف مدخؿ المنزؿ مستقؿ ال يؤدي الى منازؿ اخر  مير مسػكف العائمػة المبحوثػة , واذا نظرنػا الػى طبيعػة  (%44)بناية , وفي

مػػع جيػػرانهـ فػػي االعيػػاد والمناسػػبات اي اف  مػػف عينػػة الدراسػػة يمتقػػوف (%32 )العالقػػات االجتماعيػػة بػػيف المتجػػاوريف نجػػد اف
عالقػػاتهـ التجاوريػػة رسػػمية رمػػـ اف اكثػػر مػػف نصػػؼ السػػكاف يشػػتركوف فػػي العػػيش فػػي مبنػػى واحػػد سػػواء حػػوش او بنايػػة , كمػػا 

%( مػػف السػػكاف يسػػتخدموف 18يظهػػر لنػػا الحػػوش مػػا زاؿ يسػػاهـ فػػي توطيػػد اواصػػر العالقػػات بػػيف الجيػػراف حيػػث اف مػػا نسػػبته )
 كمكاف التقاء .الحوش 

%( مػػف العينػػة مػػف طػػابؽ واحػػد , فػػي حػػيف النسػػبة االقػػؿ 62امػػا عػػف عػػدد الطوابػػؽ التػػي يتكػػوف منهػػا المنػػزؿ يتكػػوف فػػي )    
 ف طابقيف .%( مف العينة متكونة م38والبالغة )

 (2ـ 122 )اكثػر مػف اما عف مساحة المنزؿ في منطقة الدراسة فقد تبيف أف اكثر مف نصػؼ مسػاكف العينػة بمسػاحة مقػدارها   
وبػربط ذلػؾ مػع المسػػاحة المناسػبة لمتوسػط عػدد افػػراد االسػرة , وهػو مػػف ( 2ـ 122 )%( منهػا اقػؿ مػػف48%( , و)52والبالغػة )

, نجػد اف اكثػر مػف ثمثػي العػائالت فػي منطقػة الدراسػة تقريبػا تعػيش فػي        [p:3-27]  2ـ 172-162فػراد وهػي مػف ا 5-6
 المناسبة . مساحة تقدر بنصؼ المساحة

 الخصائص البيئية داخل المسكن :-1-3- 12 
%( مػػػف 48تبػػيف مػػف الدراسػػة الميدانيػػػة اف نسػػبة مػػف المسػػاكف تقتػػػرد مػػف النصػػؼ تعػػاني مػػػف الرطوبػػة , حيػػث تبػػيف اف )    

يػػث المسػػاكف تعػػاني مػػف الرطوبػػة , وينقمنػػا موضػػوع الرطوبػػة هػػذا الػػى موضػػوع دخػػوؿ الشػػمس الػػى مسػػاكف منطقػػة الدراسػػة , ح
 (  .3المساكف وال تدخؿ الثمث المتبقي , وكما مبيف بالشكؿ ) اظهرت نتائج الدراسة اف الشمس تدخؿ ثمثي 

%( , فػػي حػػيف اف نسػػبة المنػػازؿ التػػي تػػدخؿ 27اال انػػه ظهػػر ايضػػا اف نسػػبة المنػػازؿ التػػي تػػدخؿ الشػػمس معظػػـ مرفهػػا هػػي )
الرطوبػة ودخػػوؿ الشػػمس نجػد أف نسػػبة المنػػازؿ التػي تعػػاني مػػف  %( , وبمقارنػػة نتيجتػػي38الشػمس مرفػػة واحػدة فقػػط فيهػػا هػي )

%( , وهػذا يقودنػا الػى 32%( مف المساكف هي اكبر مف نسػبة المسػاكف التػي ال تػدخمها الشػمس والبالغػة )48الرطوبة والبالغة )
 شمس  الى المساكف .االستنتاج باف هناؾ اسباد اخر  لمشكمة الرطوبة في منطقة الدراسة اضافة الى مشكمة عدـ دخوؿ ال

وتظهر الرطوبة ب شكاؿ مختمفة منها ما يظهر بهيئة بقع وما يتبعه مػف عفػف عمػى الجػدراف وتضػرر وتسػاقط البيػاض والػذي     
%( مػػف سػػكاف 42يػؤثر عمػػى النػواحي الصػػحية لمسػػكاف حيػث اف الرطوبػػة والعفػػف مرتبطػة بإلصػػابة الفػرد باإلكتػػاد حيػػث يشػعر )

 واالكتاد وبالتالي تؤثر عمى الصحة البدنية . باإلحباط منطقة الدراسة
وهػي نسػبة (, 4والمبينػة بالشػكؿ ) %( يقومػوف ب عمػاؿ صػيانة دوريػة لمنػازلهـ 53اظهرت الدراسة اف اكثر مػف نصػؼ السػكاف )

لنصؼ مف %( يقـو ب عماؿ الصيانة سنويا , وا33سكاف  مف الناحية االقتصادية, ما يقارد  ثمث هؤالء )الجيدة قياسا لظروؼ 
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سػنوات . واوضػحت الدراسػة اف نصػؼ  5%( يصػيف منزلػه كػؿ 18سػنوات , و) 3-2%( يقـو ب عمػاؿ الصػيانة كػؿ 48هؤالء )
%( مػػػف سػػػكاف المحمػػػة بالقيػػػاـ ب عمػػػاؿ الصػػػيانة اال اف 63%( تتعمػػػؽ بتغييػػػر الكاشػػػي القػػػديـ , ويرمػػػد )52اعمػػػاؿ الصػػػيانة )

%( مػنهـ 16%( مػف السػكاف اف الصػيانة خسػارة ماديػة دوف نتيجػة فػي حػيف )21)ظروفهـ المادية تمنعهـ بالقياـ بػذلؾ , ويػر  
 ير  اف ذلؾ مف واجد المالؾ وهو يعبر عف نسبة عالية مف المساكف المست جرة . 

%( حػدوث مشػاجرات بػيف ابنػاء االسػرة الواحػدة بسػبد ضػيؽ مسػاحات الوحػدات السػكنية 57سػكاف )الوبيف اكثػر مػف نصػؼ    
%( مػف السػكاف اف القػوارض والحشػرات تػدخؿ الػى المنػزؿ 58رامات الكافيػة السػتيعاد نشػاطاتهـ اليوميػة, وبػيف )وعدـ توفر الف

%( منها تدخؿ وتسبد ازعاج وقمػؽ , وهػو مػا اثػر 39%( منها بسيط ومير مقمؽ و)44%( منه تعتبر خطيرة في حيف )17في)
 .ة رضا السكاف عمى بيئتهـ السكنية المعاشة سمبا عمى مالئمة المساكف مف الناحية البيئية وقمؿ مف درج

 : االمانخاصية تحقيق  -1-2-12 في منطقة الدراسة:لممحالت السكنية  عمرانيةتحميل البيئة ال-12-2 
%( يعرفػػوف بعػػض العػػائالت المجػػاورة تركػػوا 57يتبػػيف مػػف الدراسػػة الميدانيػػة اف  أكثػػر مػػف نصػػؼ  سػػكاف عينػػة الدراسػػة )    

 .( 5, كما في الشكؿ )%( مف المنازؿ يوجد بالقرد منها مباني مهجورة 43المنطقة وهجروا مسكنهـ, وبالتالي فقد تبيف اف) 
,كمػا فػي %( مف الحاالت تحوؿ الػى مكػد لمنفايػات 42فقد بينت الدراسة انه في ) اما طبيعة الفراغ المهجور القريد مف المنزؿ

%( مػف الحػاالت يبقػى فارمػا مهجػورا , وفػي 18%( يستخدـ الفراغ كمخزف مف قبؿ البعض , وفي )24, وانه في )( 3الصورة )
وخػػػػػػػوؼ ألعماؿ مجهولة  تسبد قمؽ  %( مف الحاالت يتحوؿ الى مكاف يرتادم الغرباء6%( يبقى متهدـ جزئيا , في حيف )12)

, والتي اثػرت سػمبا عمػى خصػائص البيئػة السػكنية المحيطػة وقممػت مػف المالئمػة البيئيػة ( 9, كما في الصورة )مستمريف لمسكاف 
 . وساهمت في التدهور العمراني لممسكف

 :المحيطةالخارجية في البيئة المموثات تحميل -12-2-2
, ( 5, والمبينػػػة بالشػػػكؿ )%( مػػػف السػػػكاف يعػػػانوف مػػػف وجػػػود الػػػروائح الكريهػػػة فػػػي محػػػيط المنطقػػػة 53اظهػػػرت الدراسػػػة اف )   
%( مػػػنهـ أف السػػػبد هػػػو االسػػػتخدامات 14% ( مػػػنهـ يرجعػػػوف السػػػبد الػػػى تػػػراكـ النفايػػػات فػػػي المحمػػػة , فػػػي حػػػيف يػػػر  )71)

, وكمػػا  الحيوانػات والطيػور والػدواجف والتػػي تػؤدي الػى انتشػار الحشػرات التجاريػة الغيػر متناسػبة مػع كػوف المنطقػػة سػكنية كتربيػة
 , ويؤدي الى شيوع االمراض بيف السكاف .(8و) (7)بالصور فمبي

%( مػف السػكاف يجػدوف اف جهػود البمديػة فػي 69%( مػف السػكاف اف النفايػات تتجمػع فػي الحػوش او فػي الجػوار , و)42وير  )
%( مػػنهـ الػػذيف بينػػوا اف عمػػاؿ النظافػػة لمبمديػػة يػػؤدوف واجػػبهـ بشػػكؿ ممتػػاز, 29النقػػيض مػػف )جمػػع النفايػػات ميػػر كافيػػة عمػػى 

%( يجد اف السكاف تعاونوا في وضع سالؿ النفايات الخاصة بالحوش الذي يسكنونه , في حيف بػيف 46ونصؼ السكاف تقريبا )
شتراؾ في تنظيؼ الحوش , ولذلؾ اثػرت هػذم العوامػؿ %( اف السكاف يرفضوف اال31تقريبا ثمث العائالت المشمولة باالستبياف )

 مجتمعة  سمبا عمى بيئة المسكف وكذلؾ عمى البيئة الحضرية المحيطة لممحمة ككؿ .
%( مف السكاف ترسؿ نفاياتها الى الحاوية وهذا يؤشر الى توفر الحاويات الى ما يقارد نصؼ الوحػدات 45اف ) بينت الدراسةو 

سػػػة, وبػػػيف السػػكاف صػػػعوبة دخػػػوؿ سػػػيارات النفايػػػات الػػػى المحمػػة بسػػػبد ضػػػيؽ االزقػػػة ونجػػػد مخػػػاطر السػػكنية  فػػػي منطقػػػة الدرا
%( منهػػػا تػػػدخمها 17%( مػػػف المنػػػازؿ تػػػدخمها الحشػػػرات , )58النفايػػػات فػػػي المنطقػػػة مػػػف خػػػالؿ مػػػا اظهرتػػػه الدراسػػػة مػػػف اف )

 الحشرات الخطيرة  كالعقارد واالفاعي.
 في المنطقة : خدمات خصائص ال-12-2-3
والتػي تجعػؿ الخػدمات كمهػا متقاربػة  ممػا قمػؿ مػف  والجمعية وسػيد حسػيف الشرقية تنتيجة لمطبيعة البنائية المتراصة لمحال     

اقتنػػاء  السػػكاف لممركبػػات الخصوصػػية , كمػػا اف قػػرد منطقػػة الدراسػػة مػػف المركػػز التجػػاري وسػػهولة الوصػػوؿ اليهػػا مشػػيا عمػػى 
ء وسػيمة نقػؿ , وتػوفر اثمػاف المواصػالت عمػى السػكاف ممػا يسػاهـ  فػي انخفػاض التكػاليؼ االقداـ  قمػؿ أيضػا مػف الحاجػة القتنػا

%( اجابػت بسػهولة الوصػوؿ الػى 92المعيشية في المنطقة , وهذا يتفؽ مع ما اظهرته الدراسة مػف اف النسػبة االكبػر مػف العينػة)
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%( مػػػف السػػػكاف 42الػػى وسػػػائؿ النقػػؿ , و)%( بالحاجػػػة 52مكػػاف المواصػػػالت عنػػد الحاجػػػة اليهػػػا , كمػػا بػػػيف نصػػؼ السػػػكاف )
 .  توضحوا اف احتياجاتهـ متاحة ومتوفرة داخؿ المحال

            %( 78وهذا يتفؽ مع ما اظهرته الدراسة مف اف مدارس ابناء النسبة البالغة مف السكاف تقع داخؿ منطقة الدراسػة وبنسػبة )     
دارس خػارج منطقػة الدراسػة والتػي ال يتػوافر فيهػا هػذا الػنمط مػف التعمػيـ , %( مف الطالد يدرسوف في مػ15وبينت الدراسة اف )

%( مػف الطػالد يدرسػوف فػي مػدارس خػارج منطقػة الدراسػة , 5وبالرمـ مف وجود مدارس تناسبهـ داخؿ منطقة الدراسػة اال اف )
سػبد يعػود الػى رمبػة اوليػاء %( مف الطػالد يدرسػوف فػي مػدارس خاصػة خػارج منطقػة الدراسػة وهػي نسػبة قميمػة وال2في حيف )

 االمور في تدريس ابنائهـ وفؽ نمط يختمؼ عف النمط السائد ضمف المحمة التقميدية .
 دور البيئة العمرانية في تعزيز التجاور:-12-2-4
أمػػا عػػف طبيعػػة العالقػػات االجتماعيػػة مػػع الجيػػراف فػػي منطقػػة الدراسػػة فقػػد تبػػيف اف هنػػاؾ نػػوعيف مختمفػػيف مػػف العالقػػات ,      

%( مف السكاف الػذيف تتمتػع عػائالتهـ 44األولى تتضح مف نسبة الجيراف الذيف يمتقوف مرة واحدة يوميا وتصؿ هذم النسبة الى )
عض , وبربط ذلؾ مع نسبة طبيعة المنازؿ التي تكوف مشتركة ضمف حػوش او مبنػى والتػي بعالقات تجاورية وطيدة ببعضهـ الب

%( , فهذا يؤشر الى أف طبيعة البيئة العمرانية لتكويف المنازؿ مف ناحية قربها وتالصػقها ببعضػها 56هي االممد وتصؿ الى )
, وبالرمـ مػف تغيػر طبيعػة التركيبػة السػكانية ضػمف  البعض ما زاؿ له ت ثير في توطيد أواصر العالقات االجتماعية بيف السكاف

االحػػواش والمبػػاني داخػػؿ المركػػز التػػاريخي لمدينػػة الكػػوت القديمػػة , مػػف حيػػث أنػػه لػػـ تعػػد نفػػس العائمػػة هػػي التػػي تقطػػف جميػػع 
رار في المركز مساكف الحوش , وبالرمـ مما أظهرته المقابالت المختمفة مع ارباد االسر ب ف بعض السكاف حاليا حديثي االستق

التاريخي لمدينة الكوت القديمة , ومف هنا نجد اف هناؾ نسبة ال ب س بها مف العائالت تمتقي في المناسبات واالعياد وتبمػغ هػذم 
 .(% 32 )النسبة

منػا %( مػف الحػاالت , واذا عم76وحيث انه تبيف مف نتائج الدراسة اف الجيراف يمتقػوف فػي معظػـ الحػاالت فػي منػازلهـ وبنسػبة )
%( مف هؤالء العائالت يمتقوف جيػرانهـ فيػه , اي اف 18%( واف )24اف نسبة العائالت التي تسكف ضمف حوش مشترؾ وهي )

ثالثة ارباع مف يقطنوف ضمف حوش مشترؾ يستخدمونه كممتقى مع الجيراف , لذا فاف ذلؾ يعتبر مؤشرا عمػى أف الحػوش كبيئػة 
وسػاحات مالبػا , وتعتبػر منطقػة شػبه خاصػة , مػا زالػت تخػدـ الغػرض الػذي كانػت  عمرانية ذات طبيعة معمارية تحتوي فسحات

تستخدـ  فيها مف قبؿ كفراغ اجتماعي شبه خاص في معظـ االحياف , تمتقي فيه نساء الحوش خاصة بشكؿ مير رسػمي وميػر 
 مقيد نسبيا .

 :لمسكانالصحية  صخصائ-12-3
%( لػديها افػػراد يعػػانوف مػػف الربػػو 66وبنسػػبة )  ت المبحوثػػةالعػػائالت  تقريبػػا فػي المحػػال ييتبػيف لنػػا مػػف هػػذم الفقػرة اف ثمثػػ      

%( وتسػاقط طبقػة 48وبنسبة ),(4و)( 3)والمبينة بالصورةوالحساسية, ولقد بيننا فيما سبؽ اف الرطوبة التي تعاني منها المساكف 
نوعيػػة الوقػػود المسػػتخدـ فػػي التدفئػػة . وكػػذلؾ نجػػد اف ربػػع البيػػاض تعتبػػر مػػف االسػػباد الرئيسػػة لهػػذم االمػػراض باإلضػػافة الػػى 

%( لديها افراد يعانوف مف مرض الرماتيـز , وال شؾ اف لها عالقة بػالتعرض الػى البػرد الشػديد لػد  العػائالت ذات 25العائالت)
%( مػف االمهػات يػروف 28%( مػف السػكاف . كػذلؾ تػر  )12الدخؿ المنخفض والتي ال تسػتطيع اقتنػاء وسػيمة لمتدفئػة والبالغػة )

 التقميدية . تاف ابنائهف معرضوف لإلصابة باألمراض اكثر مف ابناء اقاربهف الذيف يسكنوف خارج المحال
 ديمومة وظيفة المسكن :-1-4-12الى البيئة السكنية :  النظرة المستقبمية-12-4

اشتممت الدراسة عمى تقييـ اراء سكاف المنطقة بالنسبة لنظػرتهـ المسػتقبمية الخاصػة بمنطقػة سػكناهـ , حيػث وجػدنا اف نسػبة     
%( مػػف 32%( , أي اف )68العػػائالت التػػي سػػتبقى فػػي مسػػكنها ولػػف تغػػادرم خػػالؿ السػػنوات الخمػػس المقبمػػة عمػػى االقػػؿ هػػي )

%( مػف هػذم الفئػة انػه سػيترؾ المنطقػة خػالؿ 31, وبػيف )( 3يبا  كما في الشػكؿ )ر سنوات تق 5السكاف سيتركوف المنطقة خالؿ 
 سنتيف .



 2014(  سنة 4-3العددان ) 22المجمد................................................................ةالمجمة العراقية لهندسة العمار 
 

126 
 

حيث كاف المحدد الرئيسي لمبقاء في المسػكف او عدمػه هػو الوضػع االقتصػادي , حيػث تبػيف أف السػبد فػي بقػاء النسػبة الكبػر  
%( مػع مػا أظهرتػه 68مػف سػيبقوف فػي منػازلهـ )ممف سيبقوف في منازلهـ هو االضػطرار المػادي , وعمػى العالقػة مػا بػيف نسػبة 

%( مػف العػائالت سػتبقى فػي منزلهػا رمػـ أنهػا ميػر مرتاحػة 8%( مف العائالت مرتاحة في مسكنها , نجػد اف )62الدراسة ب ف )
نهػػا فيػه , وبحيػث أف النسػػبة االكبػر سػػتبقى فػي مسػػاكنها بسػبد االضػػطرار المػادي , وأنػه وفػػي نفػس الوقػػت النسػبة األكبػػر تػر  أ

مرتاحػة فػػي مسػػكنها فهػذا يػػدؿ عمػػى مرونػة المسػػكف التقميػػدي القػادر عمػػى االيفػػاء بمتطمبػات راحػػة السػػاكف فيػه .أمػػا عػػف الطريقػػة 
%( منهـ ال يروف أف هنػاؾ مشػكمة فػي منطقػة السػكف , بػؿ 58التي ينظر فيها السكاف لبيئتهـ السكنية فقد تبيف مف البحث أف )

%( 22عمى  الرأي القائؿ أف هناؾ مشكمة في السكف داخؿ المدينة القديمػة فػي حػيف هنػاؾ )%( مف هذم الفئة تعترض 12اف )
 .(6, وكما مبيف في الشكؿ )مف السكاف تر  اف مشكمة المنزؿ هي في وقوعه داخؿ مدينة القديمة 

%( مػنهـ 26ف أف )%( يػروف أف المشػكمة هػي عمرانيػة فػي المسػكف نفسػه , فػي حػي64ويعزو ذلؾ أف نسبة كبيرة مػف السػكاف )
%( مػػف السػػكاف 68تػػر  أف ال مشػػكمة عمرانيػػة فػػي المنػػزؿ , وتمثػػؿ هػػذم الحػػاالت ربػػع الحػػاالت تقريبػػا , وهػػذا يعيػػدنا الػػى نسػػبة )

 ضا مف رضى السكاف .العمرانية الجيدة لربع المنازؿ بعالتي ابدت رضاها عف سكنها في منزلها حيث تفسر الحالة 
%( 12%( مػف السػكاف ال يػروف أي مشػكمة فػي المجػاوريف بػؿ عمػى العكػس )72االحصػائيات أعػالم أف )كما يتبيف مف جػدوؿ 

 مف السكاف يرفضوف أف تكوف هناؾ مشاكؿ في طبيعة السكاف المجاوريف .
وت القديمػة أما نسبة السكاف الذيف يروف أف هناؾ مشكمة في النظرة االجتماعية السمبية تجام منطقة المركز التاريخي لمدينػة الكػ

%( تعبر عف نسبة السكاف الذيف يشعروف بنوع مف العزلة الحضػرية ,بالقيػاس الػى 12وسكانها فقد كانت نسبة قميمة جدا بمغت )
%(مػػف السػػكاف وجػػود مثػػؿ هػػذم 16%( مػػف السػػكاف فػػي حػػيف رفػػض )74نسػػبة الػػذيف ال يػػروف مشػػكمة فػػي ذلػػؾ والتػػي بمغػػت )

  عي وانعداـ العزلة االجتماعية في منطقة الدراسة مف قبؿ مجتمع المدينة .المشكمة , ويعكس ذلؾ التواصؿ االجتما
 : والحفاظ عمى االرث المعماري  ثقافيةالهوية ال- 12-4-2  

تطرؽ البحث مف خالؿ اسئمة االستبانة واالحصائيات الى التعرؼ عمى مػد  اهتمػاـ سػكاف المنطقػة بهػا ألف ذلػؾ يعكػس       
%( مػػف السػػكاف ترمػػد فػػي أف تبقػػى فػػي مسػػاكنها داخػػؿ 78, فقػػد تبػػيف لنػػا مػػف البحػػث اف النسػػبة األكبػػر )وعػػيهـ بالتعامػػؿ معهػػا

 .(7وكما مبيف بالشكؿ )المركز التاريخي لمدينة الكوت القديمة في حالة ترميمها وعمؿ الصيانة الالزمة لحؿ مشاكمها العمرانية 
%(كاف يمثؿ رمبتهـ في البقاء في مسػاكنهـ 78%( و )82حيث يتضح مف االجابات السابقة اف االجماع االكبر لمسكاف )     

التقميديػػػة فػػػي حػػػالتي ترميمهػػػا وصػػػيانتها وحػػػؿ مشػػػاكمها العمرانيػػػة مػػػف خػػػالؿ اعطػػػاء قػػػروض لمسػػػكاف بػػػدوف فوائػػػد او اف تتحمػػػؿ 
سبد الرئيسي لذلؾ عدـ توفر السيولة النقديػة التػي تمكػف السػكاف مػف تمويػؿ عمميػة السمطات المعنية تكاليؼ عممية الصيانة, وال

الصيانة , كذلؾ توفر دخػؿ مناسػد يمكػنهـ مػف تسػديد القػروض , وبػنفس الوقػت مػف الصػعد بالنسػبة لهػـ تػوفير المبػالغ الماليػة 
 الكافية لمسكف في مسكف انسد مف المسكف الحالي .

موافقة عمى احالؿ عمارات سكنية حديثة لمسكاف محمها وكذلؾ عدـ الموافقػة عمػى كػوف منطقػة %( بعدـ ال62%( و )62وبيف )
الدراسة تصمح كمنطقة سياحية ب بداؿ السكاف بمساكف حديثة خارجها , وهذا بدورم يعبر عف شعور السكاف بقيمة المنطقػة وعػدـ 

وعػػػي بقيمتهػػػا لػػػيس فقػػػط المعماريػػػة والتراثيػػػة بػػػؿ وأهميتهػػػا رمبػػػتهـ بمغادرتهػػػا , ورفػػػض فكػػػرة هػػػدـ المبػػػاني التقميديػػػة ألنهػػػـ عمػػػى 
 لوجودهـ وهويتهـ حسبما تبيف مف المقابالت معهـ .

%( مػػف السػػكاف اجابػػت 46امػػا اهميػػة المركػػز التػػاريخي لمدينػػة الكػػوت القديمػػة فقػػد تبػػيف مػػف البحػػث اف النسػػبة االكبػػر والبالغػػة )
%(  مػف 12( مػف السػكاف بػ ف موضػوع المنطقػة كتػراث ال يهمػه , بعكػس )%28ب همية منطقة الدراسة كتراث , في حػيف بػيف )

 السكاف الذيف اعترضوا عمى ذلؾ .
ومػػف نتػػائج هػػذم االحصػػائيات اف نسػػبة مػػف يسػػتطيعوف تحديػػد مػػوقفهـ مػػف مفهػػـو التػػراث والهويػػة لممركػػز التػػاريخي لمدينػػة     

نسػبة عاليػة اعمػى مػف نسػبة مػف ال يهمهػـ موضػوع المنطقػة عمػى الكوت القديمة ويتمتعوف بوعي ثقػافي تجػام قيمػة المنطقػة هػي 
االطالؽ , ومف نتائج هذم االحصائيات ايضا اف السػكاف اشػاروا أنفسػهـ الػى الطريقػة التػي تبقػيهـ فػي مسػاكنهـ , وبالتػالي تبقػى 
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ف البيئػػة الماديػػة لمسػػاكنهـ المحػػالت السػػكنية فػػي مدينػػة الكػػوت القديمػػة نابضػػة بالحيػػاة , وهػػي ايقػػاؼ التػػدهور العمرانػػي وتحسػػي
 وبتمويؿ مف السمطات المعنية , حيث  أجمعوا بغالبتهـ  برمبتهـ في البقاء في مساكنهـ في حاؿ تـ ت هيؿ بيئتها المادية

 االستنتاجات :-15
تدهور البيئة العمرانية لممساكف في منطقة الدراسة لمعاناتها مف الرطوبػة وقمػة تعرضػها الػى الشػمس وضػيؽ مسػاحة المسػكف -1

حيػث يػؤثر وجػود الرطوبػة وتسػاقط البيػاض وضػيؽ مسػاحة بالمقارنة مع عدد شامميه . مما أثر عمى النواحي الصحية  لمسكاف 
 ربو والحساسية والروماتيـز .المسكف عمى  اصابة السكاف باألمراض كال

استمرارية الوظيفة السكنية لمنطقة الدراسة لرمبة السكاف بعػدـ المغػادرة واالسػتقرار خػالؿ السػنوات القادمػة النخفػاض تكػاليؼ -2
العػػيش فػػي المركػػز التػػاريخي لمدينػػة الكػػوت القديمػػة مػػف جانػػد ولتمػػتعهـ بعالقػػات اجتماعيػػة جيػػدة مػػع الجيػػراف والمعػػارؼ فػػي 

ت منطقػػة الدراسػػة قالشػػرقية وسػػيد حسػػيف والجمعيػػةق,  حيػػث وفػػرت البيئػػة التقميديػػة لممسػػكف وكػػذلؾ طبيعػػة البيئػػة العمرانيػػة محػػال
 لممنطقة ككؿ  الظروؼ المالئمة لتمؾ العالقات الجيدة .

تجعمػه قػادرا عمػى االيفػاء ال زاؿ المسكف التقميػدي فػي المركػز التػاريخي لمدينػة الكػوت القديمػة يتمتػع بالمرونػة المطموبػة التػي -3
بمتطمبات راحة السكاف , وكذلؾ تتمتع  محالت منطقة الدراسة في محمة الشرقية وسيد حسيف والجمعيػة بالخصوصػية كمحػالت 

 تقميدية اال اف هذم الخصوصية لـ تكف عائقا اماـ التواصؿ االجتماعي لسكانها مع مجتمع مدينة الكوت.
رانية لممساكف عمػى الخصػائص االجتماعيػة لمسػكاف , وانعكػس ذلػؾ بشػكؿ صػريح فػي فضػاء ت ثير واضح لمبيئة العم ظهور -4

الحوش كبيئػة فيزيائيػة ذات طبيعػة معماريػة تحتػوي عمػى فسػحات وسػاحات مالبػا , وتعتبػر منطقػة شػبه خاصػة , تسػتخدـ كفػراغ 
 اجتماعي  لمقاء السكاف وخصوصا النساء منهـ بشكؿ مير مقيد نسبيا.

ماسة لتحسيف البيئة المادية لمنطقة الدراسة , واجراء الترميـ والصيانة لممساكف التقميدية لحؿ مشاكمها العمرانية  هناؾ حاجة -4
, مػػع عػػدـ تػػوفر االمكانػػات الماديػػة لمسػػكاف  لتمويػػؿ عمميػػة الصػػيانة , و ت كيػػد السػػكاف  بعػػدـ الموافقػػة عمػػى تغييػػر نمػػط البنػػاء 

قتهـ , ويعبر ذلؾ عف الوعي بالقيمة المعمارية والتراثية لممركز التاريخي لمدينػة الكػوت التقميدي والمحافظة عمى خصوصية منط
 القديمة ومفهـو الهوية لتمؾ المنطقة.

عدـ قياـ سكاف المركز التاريخي لمدينة الكوت ) منطقة الدراسة ( ب عماؿ الصيانة لمنازلهـ , كوف معظـ الشريحة السكانية  -5
, مما اد  الى استمرار تدهور الحالة االنشائية لممساكف وكذلؾ تدهور النسيج التقميدي لممحمػة ككػؿ ذات مستو  اقتصادي سي 

كمػػا أّف ارتفػػاع الكثافػػة السػػكانية فػػي الوحػػدات السػػكنية مػػع صػػغر حجػػـ الوحػػدة يػػؤدي الػػى اسػػتهالؾ سػػريع وكبيػػر ونتيجػػة لػػذلؾ  
 تعاني الوحدات السكنية مف سرعه تمفها واندثارها.

 التوصيات :-16
وتحقيؽ التواصؿ عبر الزمف بيف ي الت كيد عمى التعامؿ مع البيئة السكنية في المراكز التاريخية وفؽ مفاهيـ التصميـ الحضر -1

القػػديـ والجديػػد كحػػؿ لمعزلػػة الحضػػرية واالجتماعيػػة التػػي سػػببتها حالػػة التػػدهور لتمػػؾ المسػػاكف , وتضػػع االوليػػة لتحقيػػؽ المالئمػػة 
وتضػػػع الخطػػػوط األساسػػػية لممسػػػتقبؿ وتعبػػػر عػػػف الشخصػػػية  لنسػػػيج العمرانػػػي ولموحػػػدات السػػػكنية المكػػػوف منهػػػا،البيئيػػػة لهػػػذا ا
 والعربي . العراقي النابعة مف الخمفية الثقافية لممصمـ لمدينة الكوتالتخطيطية 

التػػاريخي لمدينػػة الكػػوت بتضػػميف مشػػروع ت هيػػؿ وصػػيانة المركػػز تػػوطيف السػػكاف وتثبيػػتهـ فػػي بيئػػتهـ السػػكنية , السػػعي الػػى  -2
كبرنػامج تنميػة االقػاليـ او مشػاريع البتػرو دوالر لتحسػيف البيئػة العمرانيػة لممسػاكف بمػا  احد خطط التنميػة المحميػة القديمة ضمف 

يكفؿ استمرار الوظيفة السكنية في المحالت ذات النمط التقميدي كالشرقية وسيد حسيف  والجمعية وفؽ خصوصػية مراكػز المػدف 
 بية االسالمية .العر 

والجمعيػة وسػيد  ت منطقػة الدراسػة  الشػرقيةضمف النسػيج التقميػدي لمحػالواعادة الت هيؿ لموحدات السكنية محاولة البناء  إف -3
معماريػة متجانسػة مػع  برؤيػةبعػض مرافقهػا المعماريػة البػد أف تكػوف  وتهػرءنتيجة االسػتهالؾ  هنيلضرورات أو أهداؼ مع حسيف

بضػوابط تخطيطيػة  ذلػؾ البػد أف يحػددو بهدؼ ضماف استمرارية الشخصية الموروثة المميػزة لهػا ,   والبيئية الخصائص اإلنشائية
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وتساهـ فػي تحسػيف المالئمػة البيئيػة لممسػكف كوحػدة بنائيػة ولممحمػة ككػؿ, وتنظػيـ اسػتعماالت االرض  معمارية تنظـ تمؾ العممية
 استمرارية االستعماؿ السكني فيها .بشكؿ يضمف 

الموافقات االصػولية والتػي بدوف متابعة  ومنع التجاوزات الحاصمة في تغيير استعماالت االرض والبناء والترميـ  السعي الى -4
اف اثرت بشكؿ سمبي واضح عمػى تشػوية وتػدهور البيئػة العمرانيػة لممركػز التػاريخي لمدينػة الكػوت القديمػة وعمػى خصػائص السػك

تطوير المالئمة البيئية لممساكف مف خالؿ االهتمػاـ بالفرامػات العمرانيػة المتروكػة وادامػة المنػاطؽ , مع اهمية  في تمؾ المنطقة 
 الخضراء والمناطؽ المفتوحة وصيانة المساكف المتروكة وتوظيفها بشكؿ يضمف لها الديمومة واالستمرار. 

لمسح الميداني لممركز التاريخي لمدينة الكوت القديمة وتحديد البيػوت التراثيػة  كبيػت اهمية قياـ مديرية سياحة واسط ب جراء ا-5
الجنراؿ االنكميزي طاوزند كمنطقة حفاظ واعادة توظيفها لوظيفة تضمف ديمومتها واستمراريتها , مػع قيػاـ الوقػؼ الشػيعي بتطػوير 

 مرقد السيد نور وفؽ خصوصية المنطقة والمحافظة عمى هويتها .
لتاكيد عمى  المشاركة المجتمعية لسكاف مدينة الكوت في تفعيؿ مفهـو الهوية , والوعي ب هميػة الثقافػة المعماريػة والمحافظػة ا-6

عمى االرث التاريخي المتمثؿ بالمركز التاريخي لممدينة  مف خالؿ قياـ المجمس المحمي لمدينة الكوت بحممة توعية واسعة عبػر 
ولػيس فقػط  يدانية واستثمار االمكانات المحمية في ابراز هويػة وخصوصػية المدينػة والمحافظػة عميهػا ,اقامة الندوات والقاءات الم

االهتمػػػاـ بالعناصػػػر المعماريػػػة الماديػػػة , والتػػػي لػػػـ تكػػػف لتتواجػػػد لػػػوال الثقافػػػة األصػػػيمة الحيػػػة فػػػي ممارسػػػات النػػػاس وسػػػموكياتهـ 
 االجتماعية .

 المصادر :-17
, رسػػالة ماجسػػتير ميػػر منشػػورة , قسػػـ الهندسػػة المعماريػػة ,  االرتقاااء العمرانااي لمبيئااة السااكنية المتاادهورةاسػػامة , بسػػمة ,  -1

 .2212,الجامعة التكنولوجية ,
 ـ.1982 ، معهد البحوث والدراسات العربية،‘‘المدينة العربية’’د. خالص،  األشعد،-2
، الػدورة  استراتيجيات التنمية الحضرية واستراتيجية المأوى المساعدة لمفقاراء،  برنامج االمـ المتحدة لممستوطنات البشػرية -3

 .2222التاسعة عشر ، ، 
التكاماال الحضااري فااي المراكااز التاريخيااة :دراسااة تحميميااة عواماال التكاماال الحضااري بااين القااديم ,  حسػػيف , محمػػد مهػػدي  -4

, رسػػػالة ماجسػػػتير ميػػػر منشػػػورة , قسػػػـ الهندسػػػة المعماريػػػة ,الجامعػػػة  والجدياااد فاااي البنياااة الحضااارية لمركاااز الكااار  التااااريخي
 .2228التكنولوجية ,

,اطروحػػػه دكتػػػورام , المعهػػػد العػػػالي لمتخطػػػيط الحضػػػري  لمديناااه بغاااداد الساااكنيةالحاجاااه  ,لحمػػػداف ,الهػػػاـ يوسػػػؼ الناصػػػرا-5
 .1999واالقميمي ,جامعه بغداد , 

ظاهرة السكن العشوائي في بعض المدن العربية)دراسة تحميمية ألسباب الظهور  الجبوري ,حناف محمود شكر, -6
جامعة  ,واإلقميميالمعهد العالي لمتخطيط الحضري  ,رسالة ماجستير,المعالجة( إلمكانياتوتصورات تخطيطية 

 .2008بغداد,
,    55مجمػػة كميػػة ا داد ، جامعػػة بغػػداد ، العػػدد, المعالجااات المناخيااة فااي طااراز البيااوت العربيااة ، جبػػر عطيػػة جػػودة ,  -7

2221 . 
, جامعػة بغػداد , اطروحػة دكتػورام  ستراتيجيات التجدياد الحضاري فاي المراكاز التاريخياة, الدجيمي , سحر هالؿ عبد الرضا -8

 . 2212مير منشورة , 
 .2226دار الوراؽ لمنشر,  لندف , محمود كبيبو, ة,ترجم خرىأ ةالبيت العراقي في بغداد ومدن عراقي, وسكار أ رويتر, -9

, نػدوة مراكػػز المػدف العربيػة اعػادة الت هيػؿ عمرانيػػا  التغيار فااي التركيباة الساكانية لمراكاز الماادن التقميدياة,  عمػيالسػواط , -12
 . 1998وحضاريا, حمد ,  
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الحناين الاى الماضاي باين الفكار النضاري وواقاي التطبياق :اثار الفكار والتشاريي فاي تواصال مراكاز العاني , محمد قاسـ , -11
 . 2221, رسالة ماجستير مير منشورة , جامعة بغداد , المدن التاريخية 

 .2223, دار الكتد العممية لمنشر والتوزيع , القاهرة ,  ,التراث الحضاري والمعماري لممدن االسالمية خالدعزد , -12
 .1997, القاهرة , , تجديد االحياء المهدي , ماجد محمد ,  شديد , يحيى ,  د خالد احمعالـ , -13
كميػػػة العمػػػـو  , رسػػػالة ماجسػػػتير,واقاااي األحيااااء المتخمفاااة لمجتماااي مديناااة ساااطيف )حاااي طنجاااة نمو جاااا(العموي,جميمػػػة, -14

 .2007الجزائر,  , واإلنسانية االجتماعية
المشااهد الحضااري لمركااز المدينااة والتوجهااات الفكريااة المعاصاارة   )دراسااة تحميميااة لمركااز مدينااة , عػػودة , محسػػف جبػػار -15

 .2227, رسالة ماجستير مير منشورة ,الجامعة التكنولوجية ,قسـ الهندسة المعمارية ,  المحمودية(
,اطروحػػة دكتػػورام ميػػر منشػػورة , كميػػة  التحااوالت الموروفولوجيااة فااي مراكااز الماادن التاريخيااة,  عويػػد , حسػػاـ سػػاجت  -16

 .2213الهندسة , قسـ الهندسة المعمارية ,جامعة بغداد ,
 .2226, الجزء الرابع , لبناف , بيروت ,دار صبح اديسوفت , الجزء الرابع ,الطبعة االولى ,  لسان العرب-17
دار الػوراؽ لمنشػر  , الحفاظ , الصيانة , اعادة التأهيلالتراث العمراني والمعماري في الوطن العربي : المالكي  , قبيمػة ,  -18

 . 2224والتوزيع , عماف , 
 . 1986, دار المشرؽ ,بيروت لبناف ,  المنجد االعدادي-19
 .2229, نتائج الحصر والترقيموزارة التخطيط والتعاوف االنمائي , الجهاز المركزي لإلحصاء , -22
 . 2212العامة لإلسكاف ,معايير االسكاف الحضري :محددات السكف في واسط ,وزارة االعمار واالسكاف , الهيئة -21

22-Eduardo Rojas-" Lending for Urban Heritage Conservation-Issues and Opportunities 

“Washington ,D.C,1999.، 
23-David Throsby "Values and heritage Conservation ",2000,Research Report The Getty 

Conversation Institute ,Los Angeles The J. Paul Getty Trust ,Economic  and Culture Value in the 

work of Creative Artists. 

24- Lewis, Sally, “Front to Back - A design agenda for urban housing”, Architectural Press, an 

imprint of Elsevier, British Library, 2005. 

25-Marius de Langen , Urban slums, Watermill ,Unesco –Ihe,July 2006. 
26-Onions, Charles, T. (ed) (1964). The Shorter Oxford English Dictionary. Oxford: Clarendon 

Press. 
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موقع منطقة الدراسة بالنسبة لممحالت (2شكؿ )          بالنسبة لمدينة الكوت( صورة جوية لموقع منطقة الدراسة 1شكؿ )
 Google earthالمصدر :الباحث باالعتماد عمى . المجاورة

 

  

 بيت الجنراؿ االنكميزي ) طاوزند(( 2صورة )                                        ( مرقد السيد نور 1صورة )       

  

 ( بقع الرطوبة خارج المسكف4صورة )                         / المصدر الباحث المسكف ( بقع الرطوبة داخؿ 3)  صورة
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 مكرهة صحية( فرامات متروكة تستخدـ 6صورة )                 ستخدـ مكد نفايات تامات متروكة ( فر 5صورة ) 

  

 ( استخداـ المسكف لتربية الطيور8صورة )( مخمفات الطيور داخؿ المسكف                        7صورة )            
 

 

 / المصدر الباحث( بيت مهجور في المحمة9صورة ) 
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 ( عدد المساكف واالسر وعدد السكاف في منطقة الدراسة1جدوؿ ) 

رقاااااااااااااام  ت
 المحمة

اسااااااااااااااام 
 المحمة

عااااااااااااادد 
السااااجال

فاااااااي  ت
 المحمة

عاادد البموكااات 
 في المحمة

عااااااااااااااااااادد 
المساااااااكن 

 المشغولة

عااااااااااااااااااادد 
المساااااااكن 
المغمقة او 

 الخالية

االبنياااااااااااة 
العاماااااااااااة 

 والفنادق

مجماااااااااااوع 
 المساكن

عاااااااااااااادد  عدد االسر
 االفراد

الشرقية  126 1
 والجمعية

8 8 723 62 - 785 851 4941 

سيد  122 2
 حسين

3 3 234 12 - 244 313 1511 

 5442 1164 1229 - 72 957 11 11 المجموع

وزارة التخطػػيط والتعػػاوف االنمػػائي , الجهػػاز المركػػزي لإلحصػػاء ,نتػػائج الحصػػر والتػػرقيـ الباحػػث باالعتمػػاد عمػػى المصػػدر : 
,2229 

 

 / المصدر الباحث( االوضاع البيئية لممسكف3شكؿ )

 

 

 

0.68 

0.6 

0.1 

0.48 

0.68 

0.32 

0.4 

0.9 

0.52 

0.32 

00.10.20.30.40.50.60.70.80.91

 ستبقى فً منزلك خالل الخمس سنوات القادمة

 مرتاح فً مسكنك

 تمتلك منزل خارج المدٌنة القدٌمة

 ٌعانً المنزل من الرطوبة

 تدخل الشمس الى المنزل

ستبقى فً منزلك خالل 
 الخمس سنوات القادمة

 مرتاح فً مسكنك
تمتلك منزل خارج 

 المدٌنة القدٌمة
ٌعانً المنزل من 

 الرطوبة
تدخل الشمس الى 

 المنزل

0.68 نعم 0.6 0.1 0.48 0.68

0.32 ال 0.4 0.9 0.52 0.32
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 /المصدر الباحث( االوضاع البيئية داخؿ المسكف 4شكؿ )

 

 / المصدر الباحثالدراسة  لمحالت منطقة( خصائص البيئة المحيطة 5شكؿ ) 

 

 

 

0.53 

0.5 

0.43 

0.58 

0.7 

0.8 

0.47 

0.5 

0.57 

0.42 

0.3 

0.2 

00.10.20.30.40.50.60.70.80.91

 هل تقوم العائلة باعمال صٌانة دورٌة للمنزل

 هل تعانً العائلة من االزعاج

 …هل تحدث خالل دراسة ابنائً مشاجرة بٌنهم بسبب عدم وجود 

 هل تدخل القوارض والحشرات الى المنزل

 هل تستخدم التكٌٌف بشكل ٌومً صٌفا

 هل تستخدم التكٌٌف بشكل ٌومً  شتاء

هل تقوم العائلة 
باعمال صٌانة دورٌة 

 للمنزل

هل تعانً العائلة من 
 االزعاج

هل تحدث خالل 
دراسة ابنائً مشاجرة 

بٌنهم بسبب عدم 
 وجود فراغات كافٌة

هل تدخل القوارض 
والحشرات الى 

 المنزل

هل تستخدم التكٌٌف 
 بشكل ٌومً صٌفا

هل تستخدم التكٌٌف 
 بشكل ٌومً  شتاء

0.53 نعم 0.5 0.43 0.58 0.7 0.8

0.47 ال 0.5 0.57 0.42 0.3 0.2

 ال نعم

0.43 

0.53 

0.9 

0.92 

0.57 

0.47 

0.1 

0.08 

00.10.20.30.40.50.60.70.80.91

 هل هناك مبانً مهجورة قرٌبة من المنزل

 هل توجد روائح كرٌهة فً محٌط المنزل

 هل تصل وسائل النقل قرب المنزل بسهولة

  هل تستطٌع سٌارة االسعاف فً حالة الطواري قرب المنزل

هل هناك مبانً مهجورة قرٌبة 
 من المنزل

هل توجد روائح كرٌهة فً 
 محٌط المنزل

هل تصل وسائل النقل قرب 
 المنزل بسهولة

هل تستطٌع سٌارة االسعاف فً 
  حالة الطواري قرب المنزل

0.43 نعم 0.53 0.9 0.92

0.57 ال 0.47 0.1 0.08

 ال نعم
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 / المصدر الباحثمنطقة الدراسةفي  مشاكؿ السكفي السكاف حوؿ أ( ر 6شكؿ ) 

 
 / المصدر الباحث( رؤية السكاف حوؿ االستخداـ المستقبمي لمنطقة الدراسة7شكؿ ) 

 

  

المشكلة فً وجود المسكن 
 داخل المدٌنة القدٌمة

المشكلة فً طبٌعة المنزل 
 ولٌست فً المدٌنة القدٌمة

المشكلة فً الجٌران ولٌس 
لدي مشكلة فً السكن فً 
مكان اخر داخل المدٌنة 

 القدٌمة

المشكلة فً نظرة المجتمع 
 لسكان المدٌنة القدٌمة

22 اوافق 64 20 12

58 ال اوافق 20 60 58

12 اعترض 6 12 16

8 ال اعرف 10 8 14

22 

64 

20 
12 

58 

20 

60 58 

12 
6 

12 
16 

8  10  8  
14  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ترمٌمها وصٌانتها من 
خالل إعطاء قروض 

 للسكان بدون فوائد

ترمٌمها على حساب 
السلطات المعنٌة لتمكٌن 

  السكان فً منازلهم

تصلح كمنطقة سٌاحٌة 
بأبدال السكان بمساكن 

 حدٌثة خارجها

احالل عمارات سكنٌة 
حدٌثة للسكان فً 

 مكانها

فعلٌأ التهمنً المدٌنة 
القدٌمة المهم ان اسكن 

 فً منطقة أفضل

80 اوافق 78 16 12 28

16 ال اوافق 16 60 62 46

2 اعترض 4 12 14 10

2 ال اعرف 2 12 12 16

80 78 

16 
12 

28 

16 16 

60 62 

46 

2 4 

12 14 
10 

2  2  

12  12  
16  

0

10

20
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40
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100
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 المستخمص( جدول يوضح االطار النظري 1ممحق رقم ) 

 يئة السكنية  في المركز التاريخي لمدينة الكوت القديمةتحميل التدهور العمراني لمب

 

 

 

 

 

 المتغيرات المفردات الثانوية المفردات الرئيسية ت
 ايجار (اـ ممكية المسكف ) ممؾ  العالقة بيف ممكية المساكف و ديمومة السكف تحميل البيئة العمرانية لممسكن 1

 الزمنية لمسكفالفترة 
 مادة بناء المسكف طبيعة الخصائص العمرانية لممسكف

 عدد طوابؽ المسكف
 نوع مدخؿ المسكف
 مساحة المسكف

 طبيعة الخصائص البيئية داخؿ المسكف 
 

 وجود الرطوبة في المسكف
 دخوؿ الشمس الى المسكف

 لممحالت  عمرانيةتحميل البيئة ال 2
 منطقة الدراسة فيالسكنية 

 

 وجود فرامات مهجورة في المحمة الحضرياالماف مد  تحقؽ خاصية 

 استقرار العائالت في المحمة

 طبيعة الفرامات واستخدامها

 في البيئةالمموثات تحميؿ 
 المحيطةالخارجية  

 الروائح مير المحبذة
 التعامؿ مع النفايات في المحمة

 والى المسكف سهولة الوصوؿ مف في المنطقةالمقدمة خدمات طبيعة ال
 توفر الخدمات في المحمة

 بيف الجيرافالفترة الزمنية لمتواصؿ  دور البيئة العمرانية في تعزيز التجاور
 طبيعة مكاف التقاء الجيراف

 التعاوف بيف الجيراف
 تحميل تأثير التدهور العمراني  3

 الصحية لسكاناخصائص عمى 
 معاناة السكاف مف االمراض الخصائص الصحية لمسكاف

 المنتشرة ونوعهاطبيعة االمراض 

 السكان  نظرة تحميل  4
 لمستقبمية  الى بيئتهم ا
 السكنية 

            االرتياح في المسكف                                                                                                               ديمومة وظيفة المسكف
 البقاء في المسكف

 منها المسكفالمشاكؿ التي يعاني 
 والحفاظ عمى  ثقافيةالهوية ال

    االرث المعماري
 المستقبمية لمنطقةرؤية السكاف  

                                  الدراسة  
 مد  اهتماـ السكاف بالسكف

 في محمتهـ التقميدية 
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 ( استمارة االستبيان2ممحق رقم )
 في مراكز المدن التاريخية اخواني اخواتي االعزاء ألغراض انجاز البحث " التدهور العمراني 

 " يرجى االجابة عمى االسئمة التالية. شاكرين حسن تعاونكملمدينة الكوت القديمةالبيئة السكنية  دراسة حالة
 الباحث :م . د. صبيح لفته فرحان الزبيدي

 

 البيئة العمرانية لممسكن -1
 العالقة بين ممكية المساكن و ديمومة السكن

 اقارب بنات اوالد ام اب عدد أفراد العائمة  والفئة العمرية لهـ كـ -1

 مير ذلؾ : حدد وقؼ  أيجار   ممؾ مف عائمة ممتدة  ممؾ  المسكف ممكية  ما– 2

إذا كاف المنزؿ -3
مست جر فاف اإليجار 

 باأللؼ دينار الشهري

100   
 أو اقؿ

- 100 
199     

200-
299  

300-
399              

400-
499                        

500-

1  
 مميوف

مميوف أكثر  مف 
 دينار

لسكف ا مدةكـ هي -6
 في المنزؿ 

اقؿ مف 
 سنة 

-سنة 

 سنوات5
5-

 ةسن10
10-
 سنة20

 أكثر               

 ال نعـ تردد عمى هذا المنزؿتالقديمة و الكوت مدينة  متمؾ مسكف خارج هؿ ت-7

 طبيعة الخصائص العمرانية لممسكن

 اخر  البموؾ مع مادة أخر   البموؾ الطابوؽ  مادة بناء المسكف نوع 
 ثالثة طوابؽ اثناف واحد  المنزؿ طوابؽ عددكـ 

مشترؾ ضمف  مشترؾ ضمف حوش مستقؿ مدخؿ المنزؿما نوع 
 مبنى

مساحة المنزؿ د كـ 
 2ـ 

او  50
 اقؿ

51-
70 

71-80 81-90 91-
100 

101-120 120-
150 

اكثر 
مف 
150 

 لمسكنداخل ا يةطبيعة الخصائص البيئ
 ال نعـ         المنزؿ مف الرطوبة يعانيهؿ 

 ال نعـ هؿ تدخؿ الشمس الى المسكف يوميا
  اذا االجابة نعـ فاف الشمس تدخؿ

 معظـ مرؼ منزلي  نمرفتا مرفة واحدة
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 في منطقة الدراسةلممحالت السكنية  عمرانيةالبيئة ال -2
 الحضرياالمان مدى تحقق خاصية 

 ال نعم بالقرب من المنزلهل ٌوجد فراغات مهجورة 

 أذا كانت اإلجابة نعم فأن طبٌعة  الفراغ المهجور

 ٌرتاده الغرباء إلعمال غٌر واضحة متهدم جزئٌا فارغ مخزن تحول إلى مكب 

 ال نعم هناك بعض العائالت المجاورة تركت المنطقة 

  :سنوات هو 5خالل  أذا كانت اإلجابة نعم فأن عدد العائالت التً غادرت 

 تحليل الملوثات في البيئة الخارجية المحيطة
 ال  نعـ  توجد روائح كريهة في الجوار  ؿه

 اذا كانت االجابة نعـ فاف السبد هو 
   أخر  أسباد رطوبة وعفف في المباني  مكرهة صحية  أوتراكـ نفايات  استخدامات تجارية معينة 

 خصائص الخدمات في المنطقة
 ال نعـ هؿ العائمة بحاجة الى وسائؿ نقؿ او مواصالت الى خارجها 

اذا كانت االجابة ال فاف 
 السبد هو 

اصؿ بسهولة الى  متوفرة وبجودة عالية داخؿ المدينة القديمة معظـ احتياجات عائمتي
 مكاف المواصالت 

 ال نعـ اذا كانت االجابة نعـ فهؿ تصؿ وسائؿ النقؿ والمواصالت قرد المنزؿ بسهولة 
في  مدارس االبناء تقع 

المدينة 
 القديمة 

خارج 
المدينة 
 القديمة 

ابنائي ولكنهـ يدرسوف  ألعماريوجد مدارس 
 في مدارس خارج المدينة القديمة

ابنائي في مدارس 
خاصة خارج المدينة 

 القديمة 
كيس في  ضع تو  الحاوية  وضع فيت ايف توضع نفايات المنزؿ 

النفايات عمى 
 مدخؿ الحوش

يتـ القاؤها في 
مكد نفايات 

 مجاور

يتـ وضعها في سمة 
نفايات عمى مدخؿ 

 الحوش
 ال نعـ هؿ تتجمع النفايات في الحوش
  اذا كانت االجابة نعـ فالسبد 

 بعض سكاف الحوش يرفضوف االشتراؾ في تنظيفه
 

 اعماؿ جمع النفايات مف قبؿ البمدية مير كافية 
 

 اذا كانت االجابة ال فالسبد 
هناؾ اتفاؽ تعاوف مف قبؿ سكاف الحوش  بسبد جهود اعماؿ النظافة 

 لتنظيؼ الحوش 
خؿ مف قبؿ  دتـ وضع سمة خاصة عمى الم

 السكاف 
 دور البيئة العمرانية في تعزيز التجاور

التقي مع 
 جيراني 

أكثر مف مرة  يوميا   
 في األسبوع 

كؿ شهر  أسبوعيا
 تقريبا

المناسبات 
 واألعياد

ال توجد لي 
   عالقات 

منذ  نتزاورلـ 
 أشهر 

 الفناء الوسطي منزلي او منزلهـ الحوش مكاف التقائي مع الجيراف 

 ال نعـ  ني في حؿ مشاكمنايوجد تعاوف بيني وبيف جيرا
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 العمراني على خصائص السكان الصحيةتحليل تأثير التدهور -3
 الخصائص الصحية لمسكان

 ال نعـ الربو أومف الحساسية  األسرة أفراديعاني بعض 
 ال نعـ الروماتيـزمف  األسرة أفراديعاني بعض 

 ال نعـ حالت التقميديةخارج الم فالساكني أقاربؾبالمقارنة مع  أكثرمف المرض  يعاني ابنائؾ هؿ
 بالدقائؽحالت التقميدية لمسير يوميا في المضطر هؿ ت

 ساعة فاكثر دقيقة 60-31 دقيقة 30-16 د 10-15
  

 السكنية البيئةالمستقبمية الى  النظرة -4
 ديمومة وظيفة المسكن
 ال نعـ هؿ انت مرتاح في مسكنؾ

 ال نعـ  هؿ ستبقى في مسكنؾ
  في المنزؿ ما سيبقيؾاذا كانت االجابة نعـ ف ف 

انني مضطر 
 ماديا 

انخفاض مستو   حبي لمبيئة التقميدية التراثية  عالقاتي االجتماعية مع جيراني ومعارفي 
 التكاليؼ 

  االجابة ال فانؾ ستغير مسكنؾ خالؿ  اذا كانت
 ال اعرؼ  اكثر  خمس سنوات  سنتيف او اقؿ 

 : برأيؾهي مشكمة المسكف  ما
اعتر  ال اوافؽ اوافؽ المدينة القديمةالمشكمة في وجود المسكف داخؿ 

 ض
 ال اعرؼ

اعتر  ال اوافؽ اوافؽ المنزؿ وليست في المدينة القديمة طبيعةالمشكمة في 
 ض

 ال اعرؼ

ف وليس لدي مشكمة في السكف في مكاف اخر داخؿ راالمشكمة في الجي
 المدينة  القديمة

اعتر  ال اوافؽ اوافؽ
 ض

 ال اعرؼ

اعتر  ال اوافؽ اوافؽ لسكاف المدينة القديمةالمشكمة في نظرة المجتمع 
 ض

 ال اعرؼ

 الهوية الثقافية والحفاظ عمى االرث المعماري ومدى اهتمام السكان بالسكن في محمتهم التقميدية
 لمنطقة المدينة القديمة : األنسدبالنسبة لؾ الرؤيا 

 ال اعرؼ اعترض ال أوافؽ أوافؽ وتحويمها الى منطقة سياحية أبداؿ السكاف بمساكف حديثة خارجها 
 ال اعرؼ اعترض أوافؽال  اوافؽ لتميـ وصيانة المساكف قروض لمسكاف بدوف فوائد إعطاء 
 ال اعرؼ اعترض أوافؽال  اوافؽ وذلؾ بقياـ السمطات المحمية بترميمها كيف السكاف في منازلهـ ست

 ال اعرؼ اعترض أوافؽال  اوافؽ احالؿ عمارات سكنية حديثة لمسكاف في مكانها
 ال اعرؼ اعترض أوافؽال  اوافؽ المدينة القديمة المهـ اف اسكف في منطقة أفضؿ ال تهمني 
 

 


