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ABSTRACT 
    The urban crowding is one concepts that accompanied the population increasing in the world 
today, the importance of this concept has emerged at the present time because of the economic 
and social conditions experienced by the communities, this concept indicates to social 
phenomenon depends on the number of occupants for a particular place, the size of that place 
and basic feature of the concept is the Social interaction. 
Global and local urban studies addressed the concept of urban crowding, the discussion of these 
studies has produce identify knowledge and scientific gaps, and represented the problem of 
research, which focused on lack aspects of previous studies, related to the lack of clear and 
comprehensive vision to description  the urban crowding and its multiple  aspects in general , 
and  studying this concept in Iraqi cities in particular, Thus determining the aim of the research 
to introduced more adequacy and clarity of vision based on the descriptive and analytical 
methodology by defining the concept of urban crowding, down to the extraction of the basic 
vocabulary of the theoretical framework and to benefit from the aspects and definitions 
presented earlier, then applicant vocabularies on one of  residential areas in Baghdad city 
(zayona area), down to determine the conclusions and recommendations. 
Keywords: Crowding, Urban Crowding. 

 
 كتظاظ الحضري في المدن العراقيةاال

  حالة دراسية -منطقة زيونة في بغداد
 الخالصة

كتظاظ الحضري أحد المفاهيم التي واكبت الزيادة السكانية في العالم اليوم، وقد برزت أهمية هذا ُيعّد اال     
جتمعات، اذ يشير هذا المفهوم قتصادية واإلجتماعية التي تعانيها المالمفهوم في الوقت الحاضر بسبب الظروف اال

إلى أنه ظاهرة إجتماعية تعتمد على عدد األفراد الشاغلين لمكان معين، وحجم ذلك المكان ويشكل التفاعل 
 سمة أساسية له.بوصفه اإلجتماعي 

كتظاظ الحضري، وأفرزت مناقشة تلك الدراسات عن تطرقت الدراسات الحضرية العالمية والمحلية إلى مفهوم اال 
ديد الفجوات المعرفية العلمية، وتبلورت مشكلة البحث التي ركزت على أكثر النواحي نقصاً في الدراسات تح

كتظاظ الحضري ويعرفه من حيث جوانبه المتعددة السابقة المرتبطة بعدم وجود تصور واضح وشامل يصف اال
حدد هدف البحث بطرح التصور عموماً، ودراسة هذا المفهوم في المدن العراقية على وجه الخصوص، وبذلك ت

كتظاظ الحضري، األكثر كفاية ووضوح باالعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خالل تعريف مفهوم اال
ستفادة من الجوانب والتعاريف المطروحة سابقا، وباال النظريوصوال الى إستخالص المفردات األساسية لإلطار 
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غداد السكنية المتمثلة  بمنطقة زيونة، وصوال الى تحديد االستنتاجات ليتم بموجب ذلك التطبيق على احد مناطق ب
 والتوصيات.

 : االكتظاظ، االكتظاظ الحضريالمرشدةالكلمات 
 المقدمة:

يهتم البحث بتعريف مفهوم االكتظاظ الحضري، عموما، وفي المناطق السكنية، على وجه الخصوص، باعتباره 
ليه العديد من إني غير المسيطر عليه للمدن في الوقت الحالي، وقد تطرقت هم مظاهر النمو السكاني والعمراأمن 

في صياغة تصور واضح وكافي  ،الطروحات والدراسات من جوانب متعددة ومتشعبة، اذ استثمرت تلك الجوانب
اطق حد المنااختيار  في ضوءدراسة واقع الحال المحلي، على لمفهوم االكتظاظ الحضري وبما يمكن من اعتماده 

 حالة دراسية.بوصفها السكنية في بغداد (منطقة زيونة) 
 

 كتظاظ كمفهوم عاماالالمحور االول:
كتظاظ عموما من خالل إستعراض التعاريف اللغوية سيتم التطرق الى المفردات والجوانب المختلفة لال

 مرادفة له.بعض المفاهيم ال منيزه يصطالحية وعرض أهم مراحل التطور الفكري وصوال الى تمواال
 

 :كتظاظالتعريف اللغوي لمفهوم اال وال:أ
 كتظاظ في اللغة العربية من الفعل ( أْكَتّظ )، ويعرف بأنه:يشتق مفهوم اال

) المسيل بالماء  - ) الطعام أو الشراُب الحيواَن: مألهُ حتى  –(َكظَّ هُ، (َكظَّ ) الحبَل: َشدَّ اً: ضاق من كثرته، (َكظَّ َكظَّ
) فالٌن خَصمُه: ألجمه ال يكاد يطيق التن ) األمُر فالناً: بَهظُه وكَربُه، (َكظَّ ) الغيُظ َصدرهُ: مألهُ، (َكظَّ فس، (َكظَّ

): احتى ال يجد مخرجاً، ( كتظَّ اكتظَّ الوادي بالسيل، واكتظَّ المكان بالناس، وامتالؤهُ يقال: اشتدَّ امتأل واْكتظَّ
 [1]  بطنُه بالطعام.

 [2] يقال رأيُت على بابِه َكظيّظاً. الزحام والتكدس –الكظيظ  -
 )(congestionويرادفه ) (over crowdnessأو crowding)(كتظاظ في اللغة اإلنكليزية كـويرد مفهوم اال

  كثافة أو زيادة في السكان ويعرف بأنه: over population)إزدحام و (
 many people or things into too small( مجموعة كبيرة من الناس أو األشياء في مكان صغير جداً  -

space( 
  a large number of persons gathered together( مجموعة كبيرة من الناس مجتمعين في مكان واحد -

(. [ 3] 
 masses.( [4]( حشد من الناس -

 بما يأتي:لغويا كتظاظ وبذلك يمكن تلخيص الجوانب والمفردات التي يشير إليها مفهوم اال
 ارب المادي الشديد لعدد كبير من األشياء أو األشخاص الموجودين معاً في مكان واحد.الداللة على التق -
 الزحام، والتكدس ، والكثافة.، :الحدود القصوىكل منالداللة على المفاهيم المرادفة للمفهوم والمتمثلة بـ -
 شتراك األشخاص أو األشياء بشئ عام.االداللة على  -

 

 :م اإلكتظاظالتعريف اإلصطالحي لمفهو ثانيا:
زدحام، والتكدس، وتجاوز الطاقة اإلستيعابية لبعض نه االأكتظاظ إصطالحياً وبصورة عامة يعرف اال

 على ، كما يعرف[5] داخلي...الخالفضاء المبنى، الاألشياء، وعدم إستيعاب بعض الفضاءات للمستفيدين منها مثل 
تزيد عن حجم الفضاء المالئم أو  ،وجود أعداد منهم نه وجود عدد كبير من األفراد في حيز ال يستوعبهم بسببأ

ذلك الشعور  الذي يفضي الى، [6] بسبب وجود أشياء تشغل جزءاً من الحيز مما يقلل من حجم الفضاء المطلوب
اإلكتظاظ مؤشراً لمقدار المساحة الفعلية مثل المساحة داخل المنزل  ُيعدّ ، ويمكن أن [7] نفعال وعدم اإلرتياحباال
 [8] سرة.احة لكل فرد من أفراد االالمت

كتظاظ في المجاالت الحياتية المتعددة، ففي "األوساط التربوية يعرف على وفق ذلك يستعمل مفهوم اال
رتفاع معدل التالميذ بالقسم بمؤسسة تعليمية أو بمستوى معين أو بشعبة أو مسلك اأنه ظاهرة  على كتظاظاال

داخلية أو األقسام متعددة المستويات بالتعليم اإلبتدائي خاصة بالعالم القروي، دراسي وفي بعض الحاالت باألقسام ال
ستيعابية رتفاع معدل المرضى في الردهات بحيث تتجاوز الطاقة االاأما في األوساط الصحية فيقصد به ظاهرة 

 .[9] لكل ردهة عن الحد األمثل لقبولها صحياً"
أفراد العائلة الواحدة مؤثراً في العمل واألداء المدرسي والحياة كتظاظ في معظم األحيان مع ويحدث هذا اال 

اإلجتماعية والصحية ألفراد األسرة وحتى الطفل الذي ال يمكن القيام بواجباته بسهولة أو بشكل جيد يتداخل مع 
 .[10] أفراد األسرة اآلخرين"
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فسي يعكس شعوراً ذاتياً باإلثارة جتماعي ونامفهوم " فهو )Population Crowding( كتظاظ السكانيأما اال
والضغوط وعدم الراحة ناتج من تجربة تدخل في أحداثها الكثافة السكانية فضالً عن عوامل عدة تصاحب أو تنتج 

وقد يزدحم السكان في منطقة من المناطق أو دولة من الدول "فيزيد ضغطهم على [11] من الكثافة العالية".
نخفاض مستوى امما تتحمله هذه الموارد ويزداد التنافس والصراع مما يؤدي إلى الموارد الطبيعية ويصبح أكثر 

ن أكبر آثار إالمعيشة أو فقر السكان نسبياً األمر الذي يؤدي إلى ظهور العديد من المشكالت اإلجتماعية لذا ف
 [12] الدنيا في المجتمع". قتصادية تقع على الطبقات الفقيرة والفئاتكتظاظ السكاني من الناحية اإلجتماعية واالاال

ناتجاً من القرب المادي الوثيق بين األفراد،  كتظاظ يحدث في مجاالت الحياة كافة ويكونيتضح مما سبق أن اال
وندرة الموارد، وعدم السيطرة على التفاعل بين األفراد مما يؤثر سلباً في حياة األفراد ومستوى أدائهم وزيادة 

 اإلرتياح.عدم نفعال وواال شعورهم بالضغط
 

  :كتظاظمراحل التطور الفكري لمفهوم اال ثالثا:
كتظاظ من ناحية تعريفه والنتائج المترتبة به مع تطور الزمن، ومع تزايد أعداد البحوث في تغيرت النظرة لال 

 كتظاظ وهي العامل المسبب لحدوث الكثير من األمراضختصاصات، ففي البدء ُعّدت الكثافة هي االمختلف اال
أخذ مفهوم  اإلجتماعية والنفسية، وبعد ذلك ظهر مفهوم التكّيف مع البيئة لتجنب اآلثار السلبية لإلكتظاظ، ثم
الكثافة  فيهااإلكتظاظ يستقل بنفسه عن مفهوم الكثافة لتكون له نظرياته الخاصة التي تفسر اآللية التي تؤثر 

مراحل التطور الفكري لإلكتظاظ  )Stokols/1972( سموالظروف المصاحبة أو الناتجة منها في اإلنسان، لذلك ق
Pإلى أربع مراحل زمنية وهي:

 
P[13] 

 :)1969 – 1960( المرحلة األولى -1
 )Density = Crowding = Stress(   كتظاظ = الضغطالكثافة = اال

بين عالية وشجعت نتائج دراسات هذه المرحلة المتخصصين في مجال علم اإلجتماع لبحث العالقة بين الكثافة ال 
مختلف المشاكل التي يواجهها المجتمع اإلنساني، فقد أجريت دراسات عديدة لبيان العالقة بين الكثافة والجريمة 

 واإلنتحار واألمراض اإلجتماعية والبدنية المختلفة.
بب الشذوذ كتظاظ يعمل بوصفه متغيراً ضاغطاً بسكانت النظرة السائدة في هذه المدة أن الكثافة العالية أو اال 

النفسي واإلجتماعي في الحيوانات واإلنسان على السواء، وكانت المضامين التي توجه إلى مخططي المدن 
Pمكان.واضحة بتجنب الكثافة العالية في األبنية والمناطق السكنية قدر اال

  

 :)1971 -1970( المرحلة الثانية -2
 كتظاظ = غياب الضغط على المستوى اإلنسانيالكثافة = اال 

(Density= Crowding = the Absence of stress of the Human Level) 
التوصل الى اآلثار الضارة للكثافة العالية في اإلنسان والتي كانت غير موجودة ويعود ذلك إلى  في هذه المرحلة تمّ  

حيان كثيرة على التمتع القابلية الكبيرة لإلنسان في التكيف مع البيئة، إذ تمكنه هذه القابلية على التحمل وفي أ
 ،بظروف الكثافة العالية من دون أن تظهر نتائج سلبية عليه، لذلك ُعّدت الكثافة غير مؤذية على المستوى اإلنساني

لهذا كانت النصائح التي توجه إلى المخططين في هذه المدة هي إهتمامهم بالمشاكل الحضرية األكثر خطورة من 
 ي.ر والتميز العنصرالكثافة العالية كالتلوث والفق

    
 :)1973 – 1972( المرحلة الثالثة  -3
 Crowding = Stress    (Density(  كتظاظ = الضغط اال  الكثافة 

كتظاظ بوصفه خطوة تمهيدية لتفسير حاالت ظهر فيها تأثر في هذه المرحلة تم الفصل بين مفهومي الكثافة واال 
 الكثافة العالية.ضغوط في السكان 
  :الوقت الحاضر ) – 1974المرحلة الرابعة ( -4

 كتظاظ والسلوك المكاني.تطوير مفاهيم جديدة تخص اال
(Development New Conceptual Relating to Crowding and spatial  
Behavior) 

ظاظ وهي في جوانب منها كتفي هذه المرحلة تم التوصل الى وضع نماذج جديدة تفسر اآللية التي يعمل بها اال 
تمثل توسعاً في المفاهيم السابقة، فضالً عن إضافات جديدة وال سيما في موضوعي الحيز الشخصي ومفهوم 

تصاله باآلخرين، وتمثلت هذه المرحلة ببحوث االحيز المكاني والتي عدت وسائل تمكن الفرد من تنظيم مقدار 
ومحاوالت مختلفة لوضع النتائج القابلة للتطبيق في مجاالت كتظاظ قيمت فيها الفرضيات لمختلف نظريات اال

 التخطيط الحضري والتصميم المعماري.
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 كتظاظ والمفاهيم المرادفة لهاال رابعا:
  :كتظاظ ومفهوم الكثافةاال -1

 حتى سنوات قليلة لم يكن مفهوما الكثافة واإلكتظاظ واضحي المعالم ولم يكن هناك تمييز بينهما. 
 -بين هذين المفهومين، فأشار إلى أن:فيه بقوة تحليالً واضحاً ومّيز ) Stokols/1972( وقد قدم

الكثافة أو التركز السكاني تعني التصور األفضل للمفهوم المادي المجرد من المعنى النفسي المباشر ويعكس  -
 عدد األشخاص لكل وحدة من المساحة.

 ضوعية وتجريدية.الحالة النفسية وهو عملية غير مو -كتظاظ فهو:أما اال -
         [14] كتظاظ بأي حال من األحوال.كتظاظ أو أنها ممكن أن تساوي االإن الكثافة ممكن أن تسبب الشعور  باال

 :كتظاظ ومفهوم اإلزدحام اال  -2
من أهم نماذج التقارب بين البشر، وعلى الرغم من أنه في شكله العام يمثل ) Congestion(ُيعّد اإلزدحام  

 ويرى، جتماعية إالّ أن هذه المنظومة تتسم بعدم الثبات النسبي إذا ما قورنت بغيرها من المنظوماتمنظومة إ
)Stokols( زدحام هو "متغير سايكولوجي بالدرجة األولى فال تتوقف معايشة اإلزدحام على الكثافة السكانية أن اال

 ف التي في ظلها تحدث الكثافة السكانية".(عدد االشخاص في وحدة المساحة)  فحسب بل تتوقف ايضاً على الظرو
[15] 

 كتظاظ بسبب كل من:ويحدث اال
 عدم السيطرة على التفاعل بين االشخاص. -
 [16]التقارب الفيزياوي الشديد ويكون واضحاً عندما يضطر الناس إلى التفاعل المباشر للغاية مع اآلخرين. -
 

 كتظاظ الحضري مفهوم اال المحور الثاني:
أنها "مجموعة معقدة من العوامل المادية واإلجتماعية التي يجب أن تؤخذ بعين بلبيئة الحضرية عموماً ف اتعرّ 

ويعرف اإلكتظاظ الحاصل  [17] اإلعتبار في تحقيق شامل في المؤشرات التي تؤثر في تصورات سكان المدينة".
 كتظاظ حضري، وقد يشير الى كل من اآلتي:افي البيئة الحضرية على أنه 

كتظاظ دالة محددة لعدد من الناس أو المساحة المتاحة للفرد فاال -الحالة الديموغرافية للكثافة السكانية العالية : -
 الواحد.(الحالة المادية للكثافة الذي ينطوي على الحد المكاني أو القصور في الفضاء المتاح).

اظ بإدراك وجود العديد من األفراد أو محدودية كتظإذ يرتبط اال -رد الفعل لحالة قصور أو محدودية الفضاء : -
 الفضاء المتاح.( إذ يشعر الفرد بمحدودية الفضاء أو لوجود العديد من األشخاص حوله).

كتظاظ دالة للتفاعالت غير المرغوب بها وغير إذ يكون اال -الظرف اإلجتماعي العالي للتنبيه بين األفراد: -
 مل أو الفعلي لهذا التفاعل. المطلوبة أو إمكانية التدخل المحت

     [18] كتظاظ يرتبط بالمساحة المتاحة للفرد  الواحد.فاال  -المساحة الفعلية أو المفترضة للشخص الواحد: -
نتهاك الحيز.وقد يكون التقييد اكتظاظ الحضري بجوانب التقيد المكاني، محدودية الفضاء، والتداخل ويرتبط اال

ذاتياً، في حين أن محدودية الفضاء تدل على المساحة مقسومة على عدد األفراد أي المكاني أما موضوعياً أو 
 (المساحة الفعلية التي يشغلها الشخص في الفضاء).

ألن األفراد  ،أنه ظاهرة حيزية تعتمد على الحيز الشخصي بين األفرادعلى كتظاظ الحضري واليمكن تعريف اال
كتظاظ الحضري ظاهرة كتظاظ، لذا يعد االتكون لها أهمية مباشرة في االواألحداث الواقعة خارج حدود الفضاء ال

كتظاظ إلى أن اال) Desor/1977( إجتماعية تعتمد على عدد األفراد ودرجة التقارب بينهم، فقد أشارت الباحثة
تقارب ن عدد االشخاص والإيحدث عند اإلدراك المفرط لألفراد من النوع نفسه وعند التقارب الشديد بينهم، ف

كتظاظ إذ إن زيادة عدد األشخاص يؤدي إلى تعقيد المعلوماتية وزيادة التنبيه، في حين أن الشديد مهم جداً لال
ن كل هذه العوامل تؤدي إلى زيادة إالتقارب الشديد بين األشخاص يؤدي إلى بروز المعلومات وتقيد الحرية، ف

 [19] مستوى التنبيه اإلجتماعي.
عدد األشخاص في المساحة، ولكن هو تعقيد العالقات المتبادلة في المنطقة، لذا ُيقترح تقسيم كتظاظ ليس مجرد فاال

 [20] المساحة ليس من خالل عدد األشخاص ولكن من خالل العالقات الشخصية لمساحة الطابق.
لك كتظاظ لمن هم في الخارج قد اليكون كذاأّن مايبدو أنه ظرف  Stein & Coelho/1977)( ويرى كل من

للشاغلين، والسيما عندما تكون العالقات بينهم ودية وتعاونية وعندما يمضي وقت طويل لتعايشهم في ظل ظروف 
كتظاظ في حالة وجود عدد قليل من نه من الممكن أن يحدث الشعور باألإساس فمحدودية الفضاء، وعلى هذا اال

ات اإلجتماعية التي تكونت خالل مدة من الزمن وبحكم عتماد  على العالقاألفراد، وقد اليحدث لو وِجَد الكثير باال
    [21]كتظاظ. الظرف الذي يحدث فيه اال
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كتظاظ الحضري هي معرفة تأثير الكثافة في حياة السكان في المدينة وكذلك فالمشكلة المثيرة لإلهتمام في اال 
 [22] .كتظاظ في البيئةمعرفة العالقة بين الكثافة السكانية وتصور الفرد من اال

كتظاظ الحضري ليس مجرد ملمح منفرد للحياة المنزلية في المدينة في بعض بلدان العالم الثالث، عليه فإن اال
ولكنه جزء مهم ومكون أساس من مكونات ظاهرة حضرية مرضية تعرفها مدن العالم الثالث وهي ما يطلق عليه 

، [23]في كثير من العواصم األفريقية واألسيوية علماء اإلجتماع الحضري بــ(التحضر الرث)، وهو ما نصادفه 
كتظاظ الحضري من أخطر المشاكل ذات العالقة المتعاكسة مع التهرؤ الحضري من حيث تأثيرها فيه فظاهرة اال

، وإن البيئة الحضرية الرثة هي أحياء في قلب المدينة أو على أطرافها، قد تكون عتيقة وقد [24] وتأثرها به 
نشأة، مساكنها تعاني من مشاكل مختلفة، ليست بها شبكة مرافق أو شبكة مرافقها منهارة أو غير تكون حديثة ال

مكتملة، وفي جميع األحوال تعاني من كثافة سكانية عالية تضغط ليس على تلك المرافق وال على الساحات القليلة 
 [25] لمضطربة.الضعيفة فقط لكنها وهذا هو المهم تصور نسقاً من العالقات اإلجتماعية ا

كتظاظ الحضري بمفهوم الكثافة الحضرية التي تعني المساحة الفيزيائية البنائية الموفورة لعدد ويرتبط مفهوم اال 
 [26] من األفراد الحاضرين.

 

 :كتظاظ الحضري في الدراسات السابقةاال المحور الثالث:
بصورة خاصة الحضري كتظاظ مفهوم االكتظاظ بصورة عامة، وفي هذه الدراسات تم التطرق الى مفهوم اال

 لتوضيح مجاالت البحث الممكنة، ولغرض تيسير مناقشة الدراسات فسيجري تصنيفها الى كل من:
 دراسات تصف المفهوم من خالل جوانب وخصائص عامة (دراسات عامة). -
 دراسات تصف المفهوم من خالل جوانب وخصائص محددة (دراسات متخصصة). -
 :عامةالدراسات الأوال: 

كتظاظ الحضري بصورة عامة من خالل تتضمن هذه المجموعة عدداً من الدراسات التي تناولت مفهوم اال
  .رتباط المفهوم بجوانب وخصائص عامة ومختلفةا

الى ظاهرة  )Manning&Roberte E.&valliere& William A. /2001(  تطرقت دراسةف
السلبية في الصحة العامة، والمقياس  المجتمع، وإلى آثارهكتظاظ بوصفها من أخطر المشاكل التي تواجه ااال

المستعمل (اإلرتياح) لقبوله، فضالً عن اآلليات التي يستعملها األفراد (المكانية ، والزمانية ، والمعرفية) بوصفها 
 [27]محاولة لإلستجابة إليه. 

كتظاظ األسري االأنواع   (Luis Gomez & Isabel Homerados /2002)ستعرضت دراسةافي حين 
كتظاظ والمجتمعي، والى مفهوم الكثافة بوصفها أحد المفاهيم المرادفة له كما إنها العامل المسبب في حدوث اال

بنوعيه، فضالً عن آثارهما السلبية على الساكنين في المناطق الحضرية المزدحمة والكثيفة، وُعدَّ عدد 
فقد تطرقت   (Asiyanbola /2010)أما دراسة [28]   . كتظاظالاألفراد/المساحة من المقاييس األكثر شيوعاً ل

كتظاظ بوصفه التقيد في الجوانب المادية، وإن المقياس المستعمل لقياسه هو المساحة، فضالً عن إلى سمات اال
آثاره السلبية المتمثلة بكل من التأثير في رفاهية الفرد وصعوبة تفاعله مع األخرين وتأقلمه مع الظروف، 

 [29]قتراحها لمجموعة من الحلول والمعالجات لتقليل آثاره من حيث توفير المساحات الكافية وتحسين الدخول. وإ
 الدراسات الخاصة  ثانيا:

كتظاظ الحضري في سياق تناولها لجوانب تتضمن هذه المجموعة عدداً من الدراسات التي تناولت مفهوم اال 
 ومفاهيم محددة. 

الى مفهوم التكدس والتركيز بوصفهما من المفاهيم المرادفة لإلكتظاظ، إذ يشير ) 1985/ بدران(إذ تطرقت دراسة 
التكدس إلى الحالة السلبية لإلكتظاظ كونه يؤثر في المعايير ويخل باإلتزان في حين يشير التركيز الى الحالة 

ورة خاصة الى مفهوم التكدس تزان، مع اإلشارة بصكتظاظ كونه اليؤثر في المعايير واليخل باالاإليجابية لال
موضحة أنواعه ومواضع حدوثه وآثاره في إحتياجات اإلنسان، فضالً عن األسباب المؤدية لحدوثه، مع إقتراحها 

 [30]لمجموعة من األساليب التخطيطية لتحسين المناطق التي يحدث فيها التكدس . 
لمفاهيم نفسها الى ا) لهذا فهي تطرقت 1985بدران/بشكل كبير على دراسة ( )1986دراسة منعم/ ( واعتمدت

التي أشارت اليها الدراسة السابقة مع وجود إختالف بسيط بينهما، فقد تطرقت الدراسة إلى مفهوم التزاحم بوصفه 
كتظاظ، وكذلك مفهوم الكثافة مشيرة إلى أن الكثافة العالية هي السبب في حدوث اإلزدحام من المفاهيم المرادفة لال

كما وضحت أنواعه ومواضع حدوثه وآثاره، فضالً عن األسباب المؤدية لحدوثه، مع إقتراحها في المدن، 
لمجموعة من األساليب التخطيطية لتحسين المناطق التي يحدث فيها التزاحم سواء على مستوى اإلسكان أو على 

 [31]مستوى الخدمات. 
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كتظاظ) بالتزامن معاً مشيرة الى أن الكثافة (اال مفهومي (الكثافة) و ) الى1999الملح / (في حين تطرقت دراسة 
العالية واإلكتظاظ هما السبب في قصور المدن عن تجهيز سكانها بالخدمات الالزمة لهم، إذ إن مقاييس الكثافة 
المختلفة سواء أكانت داخل الوحدة السكنية أم خارجها أدوات أساسية للمخطط ومعيار تخطيطي بالتعامل مع الفضاء 

ق أهداف مختلفة لها أبعاد عمرانية، وإقتصادية، وجغرافية، وصناعية، ونفسية وإجتماعية، كما وضحت لتحقي
كتظاظ ومقدماته وآثاره، ومقاييسه الفيزياوية المتمثلة بكل من العدد والمساحة، ومقاييسه الدراسة أنواع اال

والسلوكية)، فضالً عن إقتراحها لمجموعة من اإلجتماعية المتمثلة بالراحة (الصحة) والتفاعل (اإلستجابة النفسية 
 [32]التوصيات للتقليل من تأثير الكثافة العالية في الساكنين. 

كتظاظ الذي يعني وجود الكثير من الناس في الفضاء فقد ركزت على مفهوم اال )Marshy/1999( أما دراسة
الناجمة عنه، ومستويات حدوثه، ومؤشرات المتاح، وعلى أسباب حدوثه، واآلثار الصحية والنفسية واإلجتماعية 

 [33]قياسه. 
كتظاظ، كما وضحت من المفاهيم المرادفة لالمفهوم  إلى مفهوم اإلزدحام بوصفه)  200المصري/(وأشارت دراسة 

يادة أسباب حدوثه، وآثاره السلبية المتمثلة بزيادة المشاكل الصحية واإلجتماعية والنفسية، وآثاره اإليجابية المتمثلة بز
 [34]نطواء . كتئاب واالالتفاعل اإلجتماعي لألفراد فضالً عن وقايتهم من بعض األمراض كالوحدة واال

كتظاظ إلى مفهوم الزحام الحضري بوصفه من المفاهيم المرادفة لال)  2010 غازي/(دراسة  في حين اشارت
الحضري بوصفه مفهوماً نفسياً  كتظاظ، كما وضحت سمات ظاهرة الزحامالحضري، وإنه ذو مستوى أقل من اال

يشير الى عدم توافر فضاء كاٍف كما يشير إلى التجميع، فضالً عن أنواعه المتمثلة بالزحام السكاني، والزحام 
 [35]المروري، وزحام النسيج الحضري، كذلك أسباب حدوثه، وآثاره وجوانبه اإليجابية. 

المؤثرة  كتظاظ الحضري من حيث العوامل واألسباباال يبرز من مجمل الدراسات السابقة تعدد وتنوع مقدمات
كتظاظ الحاصل كتظاظ السكاني) من دون التركيز على االفي حدوثه، فضالً عن تركيز أغلبية الدراسات على (اال

كتظاظ الحضري في المدن كتظاظ السكني)، كما إن الدراسات المحلية لم تتعامل مع االفي الوحدات السكنية (اال
 .بشمولية من حيث الجوانب المتعددة المرتبطة به العراقية

كتظاظ الحضري ويعرفه من عدم وجود تصور واضح وشامل يصف اال( بفي ضوء ذلك تم تحديد مشكلة البحث  
 .)على وجه الخصوص حيث جوانبه المتعددة عموماً، ودراسة هذا المفهوم في المدن العراقية

 وتحدد هدف البحث وتمثل بـ:
كتظاظ الحضري ويعرفه من حيث جوانبه المتعددة من جهة، وتحديد واقع واضح وشامل يصف اال إيجاد تصور(

 .)حال اإلكتظاظ الحضري محلياً، من جهة أخرى
 عتماد المنهج الوصفي التحليلي في هيكل متسلسل تتمثل مراحله بما يأتي :اوقد إستوجب تحقيق هذا الهدف 

 اظ الحضري.كتظبناء إطار نظري شامل يصف مفهوم اال -1
) كحالة دراسية زيونة منطقة) على إحدى المناطق السكنية في بغداد (1تطبيق اإلطار النظري في ( -2

 عملية.
 ).2كتظاظ الحضري من خالل مدى تحققها في المنطقة السكنية المنتخبة في (إستخالص أهم جوانب اال -3

 كتظاظ الحضرياإلطار النظري لال المحور الرابع:
الخوض في سلسلة عمليات بحثية، إبتدأت بالتعريف النظري لإلكتظاظ الحضري،  النظريار إستوجب بناء اإلط

وصوالً الى بلورة المفردات الرئيسة مع فقراتها األساسية والثانوية المرتبطة بالعديد من المتغيرات ذات القيم 
 المتعددة.

 كتظاظ الحضري التعريف النظري لالاوال:
ما إلى أمفهوم واسع وشامل ذو معاني وتفسيرات مختلفة، فقد يشير على أنه  كتظاظ الحضرييمكن تعريف اال

عدد الوحدات السكنية في مكان ما عن  ما الىأوالتكدس، والتزاحم، والتحضر الرث من حيث زيادة عدد البشر 
حيث زيادة عدد  اإلمكانيات اإلستيعابية له وبما يؤثر في فعالية الخدمات، أو قد يشير إلى التجميع، والتركيز من

البشر أو الوحدات السكنية في مكان ما مع عدم اإلخالل بالمعايير، ويحدث عموماً على وفق مقدمات متعددة، 
 ،المجتمع، ويمكن قياسه بإعتماد مؤشرات متعددة فيوبأنواع ونتائج مختلفة، مولداً بذلك آثاراً سلبية أو إيجابية 

 رات.وتعد الكثافة الحضرية من أهم تلك المؤش
 
 

 كتظاظ الحضريلال النظرياإلطار  ثانيا: مفردات
قد أمكن إستخالص هذه المفردات من الجوانب المتداخلة التي تضمنتها الدراسات الممكنة ، فضالً عن الجوانب  

التي تطرقت إليها الدراسات النفسية، والسلوكية، واإلجتماعية لتتمثل بخمس مفردات رئيسية يتمركز حولها مفهوم 
 كتظاظ الحضري وهي كاآلتي:اإل
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 كتظاظ الحضري المفردة األولى : مقدمات اال -1
 كتظاظاال في المؤثرة والعوامل، واألسباب، المحدداتتتضمن مقدمات اإلكتظاظ الحضري مجموعة من  

كالً من محددات الحيز المكاني، ومحددات الحيز الشخصي، ومحددات  المحدداتحيث تشمل ، الحضري
كالً من األسباب اإلجتماعية، واإلقتصادية، والسياسية، والتخطيطية،  حدوثه أسبابي حين تشمل الخصوصية، ف

فيه فتشمل كالً من عوامل الصفات الشخصية، وعوامل الظروف الشخصية، وعوامل  المؤثرة العواملأما 
منه من مفردات ثانوية الظروف المادية، وعوامل الظروف اإلجتماعية، ويمكن بيان هذه المفردة الرئيسة وماتتض

 ).1وقيم ممكنة كما هو موضح في الجدول رقم (
 كتظاظ الحضري المفردة الثانية : أنواع اال -2

كتظاظ الحاصل نتيجة لحدوث الخلل في وهو اال المادي كتظاظاالكتظاظ الحضري يقسم الى نوعين هما أن اال
كتظاظ النسيج الحضري، إذ ُيعّد اكتظاظ المروري، وواال كتظاظ السكني،كتظاظ باالالعوامل المادية، ويتمثل هذا اال

كتظاظ السكني من المشاكل ذات األهمية الكبرى التي تواجه المجتمع والتي تتطلب أيجاد الحلول لها لحماية اال
المجتمع من آثارها السلبية، ويحدث بسبب الخلل الذي يحصل بين عدد السكان وعدد الوحدات السكنية، والتجميع 

كتظاظ المروري يحدث بسبب تالصق للوحدات السكنية، وترك فضاءات مفتوحة بنسب قليلة، في حين أن االالم
كتظاظ الحاصل في النسيج الحضري فيشير الى الزيادة في أعداد السيارات، والتخطيط غير السليم للطرق، أما اال

 الحضري  .زيادة الكتل الحضرية واألبنية النصبية مقارنة مع قلة مساحة الفضاء 
كتظاظ الحاصل نتيجة لحدوث الخلل في العوامل غير المادية، ويحتاج لحله أنه اال المادي غير كتظاظاالويعرف 

كتظاظ السكاني الذي ُيعّد من أهم المشاكل التي تواجه كتظاظ باالالسيطرة على هذه العوامل، ويتمثل هذا اال
كثافة السكانية، وإختالل التوازن بين عدد السكان وحاجاتهم المجتمع، ويحدث بسبب الزيادة غير المتوقعة في ال

قتصادية المتوفرة. ويمكن بيان هذه المفردة الرئيسة وماتتضمنه من مفردات ثانوية وقيم وبين الموارد الطبيعية واال
 ).2ممكنة كما هو موضح في الجدول رقم (

 كتظاظ الحضري اال المفردة الثالثة : الكثافة الحضرية بوصفها مؤشراً لقياس -3
كتظاظ الحضري وفق مؤشرات يواجه المصممون الحضريون والمخططون صعوبة في حساب معدالت اال   

) ُتعّد من أبرز تلك المؤشرات المستعملة في قياسه، وتتضمن مجموعة متنوعة  الكثافة الحضريةمعينة، إالّ أن ( 
التي تشير إلى أقصى مساحة بناء مسموح تشييدها  البنائية كالكثافةمن وسائل قياس الكثافة في المناطق الحضرية، 

التي تشير إلى عدد الوحدات السكنية أو الغرف المسكونة في ضمن المساحة  السكنية والكثافةإلى مساحة األرض، 
التي تشير إلى عدد السكان على المساحة، ويمكن بيان هذه المفردة  السكانية الكثافةالمخصصة، إضافة إلى 

 ).3يسة وماتتضمنه من مفردات ثانوية وقيم ممكنة كما هو موضح في الجدول رقم (الرئ
 

 )1جدول رقم (
 ينكتظاظ الحضري/ إعداد الباحثيوضح مقدمات اال

المفردة 
 الرئيسة 

 القيم الممكنة المفردات الثانوية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مقدمات 
كتظاظ اال

 الحضري

 
 
 
 
 
 
 
 

كتظاظ محددات اال
 الحضري

 
 

 
 

 محددات الحيز المكاني

 ضيق المكان عوامل مادية 

 محدودية المكان.
عوامل نفسية 

(القيود 
 والضغوط)

الضغوط الفيزياوية كالتلوث، العدوى بالميكروبات، األذى الجسدي 
 المباشر.

 الضغوط اإلجتماعية كالتفاعل السلبي مع اآلخرين.
ة للفرد وحدته اإلنفعالية مشاعر والضغوط النفسية كالطبيعة التوتري

 والفشل. الحب والكره، مشاعر اإلحباط
 
 

 محددات الحيز الشخصي

 نقص الحيز المتاح.
 ضيق الحيز.

 التداخل .
 إنتهاك الحيز.

 زيادة عدد األشخاص في الحيز المتاح.
 زيادة المتغيرات التي تؤثر في إدراك الحيز الشخصي.

 
 ات الخصوصيةمحدد

 زيادة المثيرات (طاقة الحمل).
 محدودية القدرة على تنظيم البيئة اإلجتماعية.

 نقص الخصوصية.
 

أسباب حدوث 
كتظاظ اال

 
 أسباب إجتماعية

 الهجرة من الريف الى المدينة.
عدم تلبية إحتياجات 

 اإلنسان.
 الفسلجية كالمأوى.

 وقاية من الضرر الفيزياوي.األمان كالحماية وال
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 )2جدول رقم (                                         

 ينكتظاظ الحضري/ إعداد الباحثيوضح أنواع اال
 القيم الممكنة المفردة الثانوية المفردة الرئيسة

 

 

 

 

 

PPكتظاظ أنواع اال
 الحضري

 
 
 
 
 
 كتظاظ الماديالا

 
 كتظاظ السكنياال

 تجميع متالصق للوحدات السكنية.
 ترك فضاءات مفتوحة بنسب قليلة.

إختالل التوازن بين المساحة التي يشغلها السكن فقط من األرض مقارنة 
 مع إستعماالت األرض األخرى.

 زيادة عدد السيارات. كتظاظ المرورياال
مصممة قديماً للزيادة المطردة في عدد البشر عدم إستيعاب الطرق ال

 والسيارات.
 األخطاء الهندسية المتراكمة .

اإلنتماء والحب كالحاجة الى اإلنتساب الى مجموعة  الحضري
 معينة.

 إنخفاض مستوى دخل الفرد. قتصاديةاأسباب 

 نقص وقلة الموارد المتاحة.
 عجز التمويل.

 إرتفاع أسعار األراضي.
 إنخفاض العمالة.

 إرتفاع مواد البناء.
 لتوازن بين اإلمكانيات والمعايير.إفتقار ا

 ضعف سياسة اإلسكان الحكومية. أسباب سياسية
 عجز التدريب.

 قصور التشريعات واللوائح والقوانين.
 ضعف مشاركة الفرد في مشاريع التجديد العمراني.

 إهمال دور القطاع الخاص لإلستثمار في مجال اإلسكان.
 ي متصلة بشبكات المرافق.إهمال توفير أراض

 مركزية الخدمات وفرص العمل. أسباب تخطيطية
 الطريقة التصميمية للكتل البنائية.

 اإلفتقار الى التخطيط القومي.
 نقص أو إنعدام الفضاءات العامة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العوامل المؤثرة 
كتظاظ على اال

 الحضري

 يرتبط اإلكتظاظ الحضري مع الشخصية من خالل أنماط الحيز الشخصي. الشخصية: عوامل الصفات الشخصية

 الجنس: تتأثر األناث بظروف اإلكتظاظ الحضري أكثر من الذكور.
 
 
 
 
 

عوامل الظروف 
 الشخصية

فترة التعرض: التعرض لفترات طويلة لظروف اإلكتظاظ الحضري تكون غير مقبولة 
 بهذه الظروف.إالّ إذا كان الشخص على علم مسبق 

القدرة على التنبؤ: الظروف المكررة لإلكتظاظ الحضري تكون مرهقة إذا لم يتم التنبؤ 
 بها.

الرغبة الحالية للتنبيه اإلجتماعي: يحتاج الشخص أحياناً الى العزلة وأحياناً الى التفاعل 
 اإلجتماعي ويعتد ذلك على الظروف.

الثانوية: البيئة الرئيسية (التي يقضي فيها الشخص مدة البيئة الرئيسية مقابل البيئة 
طويلة) تكون أكثر صعوبةً وإرهاقاً من البيئة الثانوية (التي يقضي فيها الشخص مدة 

 أقصر).
 كتظاظ الحضري شكالً من أشكال اإلجهاد.إدراك أصل األحداث الشخصية: يمثل اال

 
 
 

 عوامل الظروف المادية

 كتظاظ الحضري بزيادة الكثافة.العالية: تزداد اآلثار السلبية لال الكثافة المكانية
كتظاظ الحضري عالقة عكسية مع التعقيد البصري تعقيد البيئة المادية المحيطة: لال

 للمشاهد.
كتظاظ الحضري بزيادة القواطع والتقسيمات التي تعمل القواطع والتقسيمات: يقل اال

 اعي الذي يتلقاه الفرد.على تقليل التنبيه اإلجتم
كتظاظ الحضري في الغرف ذات األلوان الفاتحة أقل من اإلضاءة مقابل الظالم: اال

 كتظاظ في الغرف ذات األلوان الغامقة.اال
 كتظاظاً من الغرف الواسعة.ااإلختالفات في العمارة: الغرف المشتركة والضيقة أكثر 

 
 
 

عوامل الظروف 
 اإلجتماعية

 كتظاظ الحضري عند الكثافات العالية.افة اإلجتماعية وحجم المجموعة: يزداد االالكث
كتظاظ الحضري بزيادة اإلقترب المادي واإلتصال اإلقتراب المفرط المباشر: يزداد اال

 الجسمي المباشر.
 كتظاظ الحضري بزيادة التفاعل اإلجتماعي.ضرورة التفاعل: يزداد اال

كتظاظ الحضري بزيادة الجو اإلجتماعي الناتج من القرب ي: يزداد االالجو اإلجتماع
 بين األشخاص.
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 التخطيط غير السليم للطرق الرئيسية والسريعة.
كتظاظ النسيج ا

 الحضري
 قلة مساحة الفضاء الحضري.

 زيادة الكتل الحضرية.
 زيادة األبنية النصبية.

 
اإلكتظاظ غير 

 يالماد

 
 اإلكتظاظ السكاني

 زيادة عدد السكان عن الحد المقبول.
إختالل التوازن بين عدد السكان وحاجاتهم وبين الموارد الطبيعية 

 واإلقتصادية المتوفرة.
 

 )3جدول رقم  (
 ينكتظاظ الحضري/ إعداد الباحثيوضح الكثافة الحضرية كمؤشر لقياس اال

 القيم الممكنة المفردات الثانوية المفردة الرئيسية
 
 
 

الكثافة الحضرية بوصفها مؤشراً 
 كتظاظ الحضريلقياس اال

 
 

 مساحة البناء/مساحة األرض الكلية. الكثافة البنائية
 

 الكثافة السكنية
 عدد الوحدات السكنية/المساحة الكلية.
 عدد الغرف المسكونة/المساحة الكلية.

 عدد المباني/المساحة الكلية.
 

 ة السكانيةالكثاف
 االجمالية

. 
 عدد األشخاص/المساحة الكلية.

 عدد العوائل/المساحة الكلية.

 
 كتظاظ الحضريالمفردة الرابعة : نتائج اال -4

حيث تشمل اإلستجابات  السلوكية األفعال وردود النفسية اإلستجاباتكتظاظ  الحضري كالً من تشمل نتائج اال
اآلخرين، والتكّيف، في حين تشمل ردود األفعال السلوكية كالً من اآلثار  النفسية كالً من الرغبة في إدراك

المباشرة، واآلثار المتراكمة التي يمكن بيانها من خالل األداء، والتفاعل اإلجتماعي، والتأثير في الحالة الصحية، 
 )4ح في الجدول رقم (ويمكن بيان هذه المفردة الرئيسة وماتتضمنه من مفردات ثانوية وقيم ممكنة كما هو موض

 كتظاظ الحضري المفردة الخامسة : آثار اال-5
ركزت عليها العديد من الدراسات الحضرية، إذ تشمل اآلثار السلبية كالً  وإيجابية سلبية آثاركتظاظ الحضري لال

دروس كالً من اآلثار الصحية، واإلجتماعية، والتخطيطية، في حين تشمل اآلثار اإليجابية لإلكتظاظ الحضري الم
من اآلثار البيئية، واإلجتماعية، والتخطيطية، التي تطرقت لها سياسات التخطيط الحديثة المتمثلة بسياسة التضام 
الحضري وسياسة النمو الذكي، ويمكن بيان هذه المفردة الرئيسة وماتتضمنه من مفردات ثانوية وقيم ممكنة كما 

 ).5هو موضح في الجدول رقم (
 

 )4جدول رقم (
 ينكتظاظ الحضري/ إعداد الباحثيوضح نتائج اال

 القيم الممكنة المفردات الثانوية المفردة الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 

 كتظاظ الحضرينتائج اال
 

 
 

 اإلستجابات النفسية
 
 

الرغبة في إدراك 
 اآلخرين

كتظاظ الحضري تؤثر في مدة التواجد في ظل ظروف اال
 الرغبة إلدراك اآلخرين .

التكيّف على الظروف والمدة التي يعيشها الفرد في ظل  يعتمد التكيّف
 كتظاظ الحضري دون أن تظهر نتائج سلبية.ظروف اال

 
 
 
 

 ردود األفعال السلوكية
 

اإلنخفاض في أداء المهام: التعرض لفترات طويلة لظروف  النتائج المباشرة
 الكثافة العالية يؤثر سلباً على أداء المهام.

التفاعل بين األفراد: قد يضطر الشخص الى  الميل الى تجنب
 تجنب التفاعل من أجل التغلب على التعب أو إستعادة التوازن.

قد يضطر الشخص الى العداء والمنافسة عند التعرض لفترات  النتائج المتراكمة
 طويلة لظروف الكثافة العالية.

سوء الحالة الصحية وشيوع األمراض اإلجتماعية: تعرض 
رد لفترات طويلة للكثافة العالية تصيبه بالكثير من الف

 األمراض.
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 الدراسة العملية  المحور الخامس:
تعاني معظم المدن والمناطق الحضرية في العراق بصورة عامة، وفي بغداد بصورة خاصة من اإلكتظاظ 

ناطق جميعاً، لذا كتظاظ الحضري لتلك المالحضري، واليسمح وقت وسعة البحث من الخوض في تفاصيل اال
 ) .زيونة منطقةسيصار إلى تحديد إحدى المناطق السكنية في بغداد (

 . ينإذ يسهل عمل دراسة عملية وميدانية للمناطق السكنية، وبما يمكن جمع المعلومات من قبل الباحث
ا تعانيه من )، لم714، محلة 712لقد اختص البحث بدراسة وتحليل المحالت السكنية في منطقة زيونة (محلة  
بسبب تعرضها لإلضافات البنائية حيث المساحة الواسعة  كتظاظ حضري على مستوى السكن والسكان والخدماتا

جتماعية القابلة للتقسيم إلى أكثر من وحدة سكنية، هذا فضال عن موقعها قرب المراكز الخدمية وتوفر الخدمات اإل
 لسكن على مستوى قطاع الرصافة.والبنى التحتية مما جعلها من المناطق المفضلة ل

 )5جدول رقم (
 ينكتظاظ الحضري/ إعداد الباحثيوضح آثار اال

 القيم الممكنة المفردات الثانوية المفردة الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كتظاظ الحضريآثار اال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سلبية

 
 

 صحية

 تفاقم المخاطر الصحية.
 إنتشار األمراض النفسية والجسدية.

 زيادة الوفيات.
 تلوث الهواء. زيادة التلوث.

 تلوث المياه.
 التلوث البصري.

التلوث 
 السمعي(الضوضائي)

 
 
 
 
 

 إجتماعية

 زيادة فرص الصراع بين الساكنين.
 زيادة التفاعالت اإلجتماعية غير المرغوب بها.

 زيادة التفكك اإلجتماعي.
 الجريمة والعدوان.إرتفاع معدالت 

 تقليل فرص الترفيه.
 تقليل رفاهية الفرد.

قلة قدرة السكان على التأقلم والتكيّف مع الظروف 
 بسبب الحمل الزائد والتحفيز المستمر.

 زيادة الشعور بالالمباالة.
 شيوع الشرفية وفقدان الخصوصية.

 
 
 

 تخطيطية

 ساسية.تأثيره في شبكات البنية األ
تأثيره في الطاقة اإلستيعابية (سعة الشوارع 

 واألزقة).
 تأثيره في الخدمات.

 تأثيره في قلة المساحات الخضراء والمفتوحة.
 التوزيع غير المتوازن في األحياء الحضرية.

 
 ظهور المناطق السكنية السيئة والعشوائيات.

 
 
 
 
 

 إيجابية

 
 بيئية

 تضام والمتراص للموارد الطبيعية.التجميع الم
 حماية الغطاء النباتي والفضاءات المفتوحة.

 تنوع المناظر الطبيعية.
 

 إجتماعية
 زيادة الكثافات.

 تعدد اإلستعماالت.
 األمان.

 التفاعل اإلجتماعي.
 

 تخطيطية
 تقليل الهدر من األرض ذات الكلف العالية.

 األمثل لألرض.اإلستغالل 
 رفع جودة الخدمات.
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 التصورات اإلفتراضية اوال:
في هذه الفقرة طرح مجموعة من التصورات اإلفتراضية، بما يحدد إطاراً عاماً  يمكنبعد تحديد مستوى التطبيق،  

 يجري بموجبه تحليل البيانات، لتتركز هذه التصورات حول فرضية رئيسة هي:
مدينة بغداد (خصوصاً في المناطق السكنية) مقدمات متعددة، وأنواع وكثافات حضرية  كتظاظ الحضري فيلال

 متنوعة، وبما يسبب نتائجاً وآثاراً متباينة.
 كتظاظ الحضري، والمتمثلة بكل من مقدماتهوبهذا ترتبط التصورات اإلفتراضية بكل من المفردات الرئيسة لال

 ي ضوء ذلك حددت التصورات اإلفتراضية بما يأتي:وأنواعه ومؤشر قياسه ونتائجه وآثاره. وف
كتظاظ الحضري في مدينة بغداد (خصوصاً في المناطق السكنية) من حيث المحددات، * تعدد وتنوع مقدمات اال

 واألسباب المؤدية لحدوثه، والعوامل المؤثرة فيه.
كتظاظ السكني (المادي) االكتظاظ الحضري في مدينة بغداد (خصوصاً في المناطق السكنية) ب* يتمثل اال

 كتظاظ السكاني (غير المادي) وبكثافات بنائية وسكانية عالية.واال
كتظاظ الحضري في مدينة بغداد (خصوصاً في المناطق السكنية)، مع بروز النتائج المرتبطة * تتنوع نتائج اال

 بردود األفعال السلوكية أكثر من اإلستجابات النفسية .
في مدينة بغداد (خصوصاً في المناطق السكنية) آثاراً سلبية وإيجابية متعددة، مع سيادة كتظاظ الحضري * لال

 اآلثار السلبية على العموم.
 نوع القياس المطروح وطريقة جمع المعلومات  ثانيا:

(ملحق رقم إعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، فضال عن المسح الميداني من خالل استمارة اإلستبيان 
المدعمة بالمشاهدة والرصد والمالحظة والمقابلة الشخصية في منطقة الدراسة، والتوثيق بالصور على وفق ) 1

سلوب العينة العشوائية، ولشريحة ذوي الدخل المتوسط لكون البحث أعتماد اتم  ، وقد)2(ملحق رقم  واقع الحال
 يرمي لدراسة أكبر شريحة من شرائح المجتمع.

       بيقنتائج التط ثالثا:

كثر لمحددات كشفت نتائج التطبيق بصورة عامة تنوع مقدمات االكتظاظ الحضري من حيث الفاعلية األ -1
سباب التخطيطية الحيز المكاني في مقابل محددات الحيز الشخصي والخصوصية، وبروز األ

ل الظروف المادية سباب االجتماعية والسياسية، وقد كان لعوامواالقتصادية المؤدية لحدوثه في مقابل األ
التاثير االكثر في حدوث االكتظاظ الحضري في مقابل عوامل الصفات الشخصية والظروف االجتماعية 

 ).11-1والشخصية. وكما موضح في (االشكال 
كشفت نتائج التطبيق انواع االكتظاظ الحضري في منطقة الدراسة بكل من االكتظاظ السكني (المادي)  -2

 )12المادي) وبنسب متساوية . كما موضح في (الشكل  واالكتظاظ السكاني (غير
كشفت نتائج التطبيق تنوع مؤشر الكثافة الحضرية لقياس االكتظاظ الحضري، مع بروز الكثافة السكانية  -3

 )13والسكنية في مقابل الكثافة البنائية. كما موضح في (الشكل 
االكتظاظ الحضري في مقابل االستجابات  بينت نتائج التطبيق بروز ردود االفعال السلوكية كاهم نتائج -4

 )14النفسية. كما موضح في (الشكل 
بينت نتائج التطبيق بروزا الثار االكتظاظ الحضري السلبية من حيث االثار التخطيطية كونها االشد  -5

 )16-15تاثيرا على الفرد المجتمع الى جانب االثار االجتماعية والصحية. كما موضح في (االشكال 
     
 المحور السادس: اإلستنتاجات    

كتظاظ الحضري من حيث نتائج التطبيق ، وتوضيح االالنظريترتبط هذه اإلستنتاجات بتطبيق اإلطار       
من خالل المنطقة السكنية المختارة في نتائجه وآثاره، ومؤشر قياسه وأنواعه ووالمرتبطة بكل من مقدمات المفهوم 

 :التيوكابغداد(منطقة زيونة) 
كتظاظ الحضري في مدينة بغداد (خصوصاً في المناطق السكنية) مقدمات متعددة من حيث المحددات الل -1

 سباب المؤدية لحدوثه والعوامل المؤثرة فيه، مع مالحظة كل من: واأل
 بروز محددات الحيز المكاني كا اكثر المحددات فاعلية في حدوث االكتظاظ الحضري. -
كتظاظ الحضري، قتصادية من أكثر األسباب المؤثرة في حدوث االاعتبار االسباب التخطيطية واإل -

كتظاظ الحضري، ويعتبر اإلفتقار إلى التخطيط القومي من أكثر األسباب التخطيطية تأثيراً في حدوث اال
في حين يعتبر إنخفاض مستوى دخل الفرد، وإرتفاع أسعار األراضي، وإرتفاع أسعار مواد البناء هي 

ية األكثر تأثيراً، في حين يعتبر ضعف سياسة اإلسكان الحكومية، وقصور التشريعات األسباب اإلقتصاد
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واللوائح والقوانين، وإهمال توفير أراضي متصلة بشبكات المرافق من أكثر األسباب السياسية في حدوث 
 كتظاظ الحضري.اال

حضري، وتعد الكثافة كتظاظ الاعتبار عوامل الظروف المادية من أشد العوامل تأثيراً في حدوث اال -
العالية من أكثر عوامل الظروف المادية في حدوثه، في حين يعتبر التقارب المادي الشديد بين األفراد من 
أكثر العوامل اإلجتماعية تأثيراً في حدوثه، والجنس هو أكثر عوامل الصفات الشخصية تأثيراً، ومدة 

كتظاظ روف الشخصية تأثيراً في حدوث االالتعرض وقدرة الفرد على التكّيف من أكثر عوامل الظ
 الحضري.

  
كتظاظ السكني (المادي) كتظاظ الحضري في مدينة بغداد (خصوصاً في المناطق السكنية) بااليتمثل اال -2

 كتظاظ السكاني (غير المادي) بكثافات بنائية وسكانية عالية، من حيث:واال
من خالل االبقاء قطعة األرض تقسيم ل ناتج عن انماط ظاهرة االكتظاظ السكني المتمثلة بنمطين، األو -

 ةاالصلي السكنية الوحدةكون تفي الحديقة وعادة ما نيةثاوحدة سكنية وبناء  ةصلياأل الوحدة السكنيةعلى 
لى عدد غير محدود من إ لقطعة األرضمنضبط الغير العادة تقسيم ، والثاني ناتج من إبحالة إنشائية جيدة

 .القطع بعد هدمها
: أي تشييد وحدتين العمودي األول، هو المستوىث ظاهرة االكتظاظ الحضري على مستوين، حدو  -

سكنية  وحدةرضي تشغله خرى أي يكون التقسيم على مستوى الطوابق فالطابق األسكنيتين واحدة فوق األ
في هذه كثر شيوعاً : وهو التقسيم األ، والثاني، هو المستوى األفقيثانية وحدةوالطابق االول تشغله 

سكنية مستقلة عن بقية  وحدةى عدة أقسام كل قسم تشيد عليه إل قطعة األرضالمرحلة وفيه تقسم 
 .الوحدات

التجاوز على الترك  ، وعلى الضوابط والقوانين (زيادة نسبة البناء)بروز الوحدات السكنية المتجاوزة  -
 غاء الفضاءات الخارجية (الحدائق)إل، والقصور في عمل الشبكات والخدمات ، وواإلعتماد على المناور

إلغاء البروزات مواقف السيارات ضمن الوحدات السكنية، وإلغاء دور ضمن الوحدات السكنية، و
)Cantilever) واإلرتفاع المزدوج (double volume( زيادة عدد طوابقضمن الوحدات السكنية، و 

 ية.الوحدات السكن شيوع نوع معين من تصميم الوحدات السكنية، و
كتظاظ الحضري في مدينة بغداد (خصوصاً في المناطق السكنية)، مع بروز النتائج المرتبطة تنوع نتائج اال -3

 بردود األفعال السلوكية أكثر من اإلستجابات النفسية.
كتظاظ الحضري في مدينة بغداد (خصوصاً في المناطق السكنية) آثاراً سلبية وإيجابية متعددة، وتتمثل اآلثار لال -4
سلبية بكل من اآلثار (الصحية، واإلجتماعية، والتخطيطية) وتعتبر اآلثار التخطيطية السلبية أشد تأثيراً على الفرد ال

والمجتمع من اآلثار الصحية واإلجتماعية السلبية، في حين تشمل اآلثار اإليجابية كل من اآلثار (البيئية، 
ة اإليجابية أشد تأثيراً على الفرد والمجتمع من اآلثار واإلجتماعية، والتخطيطية)، وتعتبر اآلثار اإلجتماعي

 التخطيطية والبيئية اإليجابية، وتفوق اآلثار السلبية اآلثار اإليجابية على العموم.
 

 المحور السابع:التوصيات
وضع خطط مستقبلية لحل أزمة السكن تتفاعل مع متغيرات العصر االقتصادية واالجتماعية و والسياسية  -1

 كتظاظ الحضري.نولوجية لتجنب حدوث مشاكل االوالتك
 القامة المجمعات السكنية المتكاملة الخدمات. مستغلةالي غير ـتثمار االراضـإس -2
 إلزام القطاع الخاص بتطبيق المعايير البنائية السكنية. -3
االجتماعية من جهة أن تكون هناك موازنة بين ضوابط البناء من جهة، ورغبات ساكني المناطق واحتياجاتهم  -4

 أخرى. أي إشراك المواطنين في وضع ضوابط البناء تلك بمعرفة رغباتهم واحتياجاتهم لتكون منسجمة معها.
كتظاظ الحضري الحاصل فيها وذلك بالتوجه تطوير الخدمات وتعزيزها في المناطق السكنية الحالية لتفعيل اال -5

 .نحو سياسات التخطيط الحديثة واإلعتماد عليها
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 1ملحق رقم 
      استمارة االستبيان المعتمدة في المسح الميداني للدراسة العملية (اعداد الباحثين)
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 2ملحق رقم 
 لسكنية في منطقة الدراسة العمليةصور توضيحية لواقع حال الوحدات ا

 
 

 
 )1صورة (

إضافة أجزاء بنائية إلى الوحدة السكنية وفصلها بسلم 
 خارجي

  

 
 )2صورة (

تقسيم الوحدة السكنية إلى أكثر من وحدة سكنية غير 
 مرخصة

 

 
 )3صورة (

وحدة سكنية غير مرخصة مع تجاوز على الشارع لتوفير 
 ةموقف سيار

 

 
 )4صورة (

م الوحدة السكنية إلى أكثر من وحدة سكنية غير تقسي
 مرخصة

 

 
 

 )5صورة (
 وحدة سكنية غير مرخصة

 

 

 
 )6صورة (

 تقسيم الوحدة السكنية إلى أكثر من وحدة سكنية غير 
 مرخصة
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 3ملحق رقم 

 األشكال التوضيحية لنتائج التطبيق
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