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  :الخالصة

  : تم اختيار هذا البحث، بموجب معطيات أهمها
جمعات السكنية في مدينة بغداد، بضوء عوامل سياسـية واقتصـادية   التشوهات التي حصلت في العالقات الشكلية للم -

  .لذلك اتجه البحث إلى اختيار عينات من المجمعات السكنية لمدينة بغداد. واجتماعية وعوامل أخرى
هناك خطط مستقبلية إلنشاء أعداد كبيرة من الوحدات السكنية ، وعلى شكل مجمعات سكنية ، وهناك مخاوف من أن تتكرر  -

التجربة األوربية إبان الحرب العالمية والثورة الصناعية التي تلتها ، من خالل االهتمام بإنتاج الكم مـن المجمعـات السـكنية    
وتجاهل النوع ، ويضيع االهتمام بالعالقات الشكلية للمجمعات السكنية بسبب التركيز على بناء اكبر عدد من المجمعات السكنية 

 .  لنقص الحاصل في هذا القطاع الحيوي وبفترة زمنية قصيرة لسد ا
لذلك فأن إجراءات البحث انصبت حول كيفية بلورة رؤية لمعالجة التشوهات الحاصلة في العالقات الشكلية للمجمعات السكنية  

  . الحالية، وضمان عدم وجود مجمعات سكنية مستقبلية التهتم بهذا الجانب
انية ، تبين أن المجمعات السكنية الحالية تعاني من فوضى شكلية كبيرة ، فضـال  ومن تحليل النتائج الخاصة بالدراسة الميد

عن أن العالقات الشكلية لواجهات مباني المجمعات السكنية التعكس صفات  وعالقات المشـهد الحضـري المجـاور، وذلـك     
 من خالل وضع التصـاميم التـي   وتبين أن المصمم يتحمل المسؤولية األكبر في ضعف وتشويه تلك العالقات. ألسباب عديدة 

 تتجاهل العالقات الشكلية بشكل كبير وتهتم بالجانب الوظيفي ، فضال عن تحمله مسؤولية توفير مقدار المرونة الالزمة للسـاكن 
 وقيام الساكن بالتالعب بشكل الواجهات ، حيث تبين ايضاً أن للساكن دور مهم في تشويه العالقات الشكلية للمجمعات السـكنية  
خالل قيامه بتحويرات تجاوزية ، إضافة إلى استغالله فضاء الواجهة إلغراض وظيفية  أثرت و تـؤثر بشـكل سـلبي علـى     

  .واجهات المباني السكنية ومنه على المشهد الحضري لمدينة بغداد ككل
  

Abstract  
    The selection of this research ,was based on the following facts: 
- The deformation that tookplace in the formal relationships for the residential complexes in 
Baghdad due to many factors such as: political, economical, social and other factors. So, the 
research tended to select samples from the residential complexes in Baghdad. 
- There are many futuristic plans to construct huge number of housing units in the form of 
residential complexes, and there are fears from repeating the same mistakes which accompanied the 
European experiment after and the industrial revolution and the world wars where there was big 
interest in mass production of resdential units without taking care of the importance of quality. The 
interest in formal relations for the residential collections was neglected due to the concentration on 
concentruction of maximum number of housing units in short period of time to overcome the 
shortage in this essential sector. 
    The analysis of the results of the field studies shows that the current residential complexes are 
suffering from great formal disorder in addition to the fact that the formal relations of the buildings 
elevations for the residential complexes does not reflect the features of these complexes and its 
relations with the neighboring urban scape, for many reasons. It appear that the designer bear the 
great responsibility for this weakness and deformations of those relationships by making designs 
which  neglected the formal relations and interested by the functional factors only, in addition to 
bearing the responsibility of leaving great margin to the inhabitant to do any changes that he want 
on the elevations of the housing units, it also appears that the  inhabitant had played an important 
role in the deformation of the formal relations of the residential complexes, throughout the  changes 
he made, also by using the elevation for other functions which affected negativaty on the housing 
buildings  and affected on the entire urban scape of Baghdad. 
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