
   2016،.10العدد  A)،الجزء ) 43مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد

 

 

783 
https://doi.org/10.30684/etj.34.10A.6 

                     2412-0758/University of Technology-Iraq, Baghdad, Iraq 

This is an open access article under the CC BY 4.0 license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 
 

 

Urban Crowding in Iraqi Cities 

Zayona Area in Baghdad City – case study  

 
Dr. Anwar Subhi  Ramdan Al-Qaraghuli 
Architectural Engineering Department ,University of Technology / Baghdad  

Email: dr.anwarsubhi@gmail.com  

Dr. Abd- Al Razak Tarish 
Building and Construction Engineering Department, University of Technology / Baghdad     

Enaam Qassim Abdullah 
The Ministry of Construction and Housing, Municipalities &Public Works, Directorate of Physical Planning/Baghdad 

Email: anaamarch@yahoo.com 

 

 

 

Received on: 29/2/2016       &        Accepted on: 26/6/2016 

 

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. 
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 كتظاظ الحضري فً المدن العراقٌةاال
  حالة دراسٌة -منطقة زٌونة فً بغداد

 الخالصة
كتظاظ الحضري أحد المفاهٌم التً واكبت الزٌادة السكانٌة فً العالم الٌوم, وقد برزت أهمٌة هذا ٌُعّد اال     

جتمعات, اذ ٌشٌر هذا المفهوم قتصادٌة واإلجتماعٌة التً تعانٌها المالمفهوم فً الوقت الحاضر بسبب الظروف اال
إلى أنه ظاهرة إجتماعٌة تعتمد على عدد األفراد الشاغلٌن لمكان معٌن, وحجم ذلك المكان وٌشكل التفاعل 

 سمة أساسٌة له.بوصفه اإلجتماعً 
كتظاظ الحضري, وأفرزت مناقشة تلك الدراسات عن تطرقت الدراسات الحضرٌة العالمٌة والمحلٌة إلى مفهوم اال 

دٌد الفجوات المعرفٌة العلمٌة, وتبلورت مشكلة البحث التً ركزت على أكثر النواحً نقصاً فً الدراسات تح
كتظاظ الحضري وٌعرفه من حٌث جوانبه المتعددة السابقة المرتبطة بعدم وجود تصور واضح وشامل ٌصف اال

حدد هدف البحث بطرح التصور عموماً, ودراسة هذا المفهوم فً المدن العراقٌة على وجه الخصوص, وبذلك ت
كتظاظ الحضري, األكثر كفاٌة ووضوح باالعتماد على المنهج الوصفً التحلٌلً من خالل تعرٌف مفهوم اال
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ستفادة من الجوانب والتعارٌف المطروحة سابقا, وباال النظريوصوال الى إستخالص المفردات األساسٌة لإلطار 
غداد السكنٌة المتمثلة  بمنطقة زٌونة, وصوال الى تحدٌد االستنتاجات لٌتم بموجب ذلك التطبٌق على احد مناطق ب

 والتوصٌات.
 : االكتظاظ, االكتظاظ الحضريالمرشدةالكلمات 
 المقدمة:

ٌهتم البحث بتعرٌف مفهوم االكتظاظ الحضري, عموما, وفً المناطق السكنٌة, على وجه الخصوص, باعتباره 
لٌه العدٌد من إنً غٌر المسٌطر علٌه للمدن فً الوقت الحالً, وقد تطرقت هم مظاهر النمو السكانً والعمراأمن 

فً صٌاغة تصور واضح وكافً  ,الطروحات والدراسات من جوانب متعددة ومتشعبة, اذ استثمرت تلك الجوانب
اطق حد المنااختٌار  فً ضوءدراسة واقع الحال المحلً, على لمفهوم االكتظاظ الحضري وبما ٌمكن من اعتماده 

 حالة دراسٌة.بوصفها السكنٌة فً بغداد )منطقة زٌونة( 
 

 كتظاظ كمفهوم عاماالالمحور االول:
كتظاظ عموما من خالل إستعراض التعارٌف اللغوٌة سٌتم التطرق الى المفردات والجوانب المختلفة لال

 مرادفة له.بعض المفاهٌم ال منٌزه ٌصطالحٌة وعرض أهم مراحل التطور الفكري وصوال الى تمواال
 

 :كتظاظالتعرٌف اللغوي لمفهوم اال وال:أ
 كتظاظ فً اللغة العربٌة من الفعل ) أْكَتّظ (, وٌعرف بأنه:ٌشتق مفهوم اال

( المسٌل بالماء  - ( الطعام أو الشراُب الحٌواَن: مألهُ حتى  –)َكظَّ هُ, )َكظَّ ( الحبَل: َشدَّ اً: ضاق من كثرته, )َكظَّ َكظَّ
( فالٌن خَصمُه: ألجمه ال ٌكاد ٌطٌق التن ( األمُر فالناً: بَهظُه وكَربُه, )َكظَّ ( الغٌُظ َصدرهُ: مألهُ, )َكظَّ فس, )َكظَّ

(: احتى ال ٌجد مخرجاً, ) كتظَّ اكتظَّ الوادي بالسٌل, واكتظَّ المكان بالناس, وامتالؤهُ ٌقال: اشتدَّ امتأل واْكتظَّ
 [1]  بطنُه بالطعام.

 [2] ٌقال رأٌُت على بابِه َكظٌّظاً. الزحام والتكدس –الكظٌظ  -
 ((congestionوٌرادفه ( (over crowdnessأٚ crowding))كتظاظ فً اللغة اإلنكلٌزٌة كـوٌرد مفهوم اال

  كثافة أو زٌادة فً السكان وٌعرف بأنه: over population)إزدحام و )

 many people or things into too small) مجموعة كبٌرة من الناس أو األشٌاء فً مكان صغٌر جداً  -

space) 

  a large number of persons gathered together) مجموعة كبٌرة من الناس مجتمعٌن فً مكان واحد -

). [ 3] 

 [4] (.masses) حشد من الناس -

 بما ٌأتً:لغوٌا كتظاظ وبذلك ٌمكن تلخٌص الجوانب والمفردات التً ٌشٌر إلٌها مفهوم اال

 ارب المادي الشدٌد لعدد كبٌر من األشٌاء أو األشخاص الموجودٌن معاً فً مكان واحد.الداللة على التق -

 الزحام، والتكدس ، والكثافة.، :الحدود القصوىكل منالداللة على المفاهٌم المرادفة للمفهوم والمتمثلة بـ -

 شتراك األشخاص أو األشٌاء بشئ عام.االداللة على  -
 

 :م اإلكتظاظالتعرٌف اإلصطالحً لمفهو ثانٌا:
زدحام, والتكدس, وتجاوز الطاقة اإلستٌعابٌة لبعض نه االأكتظاظ إصطالحٌاً وبصورة عامة ٌعرف اال

 على , كما ٌعرف[5] داخلً...الخالفضاء المبنى, الاألشٌاء, وعدم إستٌعاب بعض الفضاءات للمستفٌدٌن منها مثل 
تزٌد عن حجم الفضاء المالئم أو  ,وجود أعداد منهم نه وجود عدد كبٌر من األفراد فً حٌز ال ٌستوعبهم بسببأ

ذلك الشعور  الذي ٌفضً الى, [6] بسبب وجود أشٌاء تشغل جزءاً من الحٌز مما ٌقلل من حجم الفضاء المطلوب
اإلكتظاظ مؤشراً لمقدار المساحة الفعلٌة مثل المساحة داخل المنزل  ٌُعدّ , وٌمكن أن [7] نفعال وعدم اإلرتٌاحباال
 [8] سرة.احة لكل فرد من أفراد االالمت

كتظاظ فً المجاالت الحٌاتٌة المتعددة, ففً "األوساط التربوٌة ٌعرف على وفق ذلك ٌستعمل مفهوم اال
رتفاع معدل التالمٌذ بالقسم بمؤسسة تعلٌمٌة أو بمستوى معٌن أو بشعبة أو مسلك اأنه ظاهرة  على كتظاظاال

داخلٌة أو األقسام متعددة المستوٌات بالتعلٌم اإلبتدائً خاصة بالعالم القروي, دراسً وفً بعض الحاالت باألقسام ال
ستٌعابٌة رتفاع معدل المرضى فً الردهات بحٌث تتجاوز الطاقة االاأما فً األوساط الصحٌة فٌقصد به ظاهرة 

 .[9] لكل ردهة عن الحد األمثل لقبولها صحٌاً"
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أفراد العائلة الواحدة مؤثراً فً العمل واألداء المدرسً والحٌاة كتظاظ فً معظم األحٌان مع وٌحدث هذا اال 
اإلجتماعٌة والصحٌة ألفراد األسرة وحتى الطفل الذي ال ٌمكن القٌام بواجباته بسهولة أو بشكل جٌد ٌتداخل مع 

 .[10] أفراد األسرة اآلخرٌن"
فسً ٌعكس شعوراً ذاتٌاً باإلثارة جتماعً ونامفهوم " فهو (Population Crowding) كتظاظ السكانًأما اال

والضغوط وعدم الراحة ناتج من تجربة تدخل فً أحداثها الكثافة السكانٌة فضالً عن عوامل عدة تصاحب أو تنتج 
وقد ٌزدحم السكان فً منطقة من المناطق أو دولة من الدول "فٌزٌد ضغطهم على [11] من الكثافة العالٌة".

نخفاض مستوى امما تتحمله هذه الموارد وٌزداد التنافس والصراع مما ٌؤدي إلى الموارد الطبٌعٌة وٌصبح أكثر 
ن أكبر آثار إالمعٌشة أو فقر السكان نسبٌاً األمر الذي ٌؤدي إلى ظهور العدٌد من المشكالت اإلجتماعٌة لذا ف

 [12] الدنٌا فً المجتمع". قتصادٌة تقع على الطبقات الفقٌرة والفئاتكتظاظ السكانً من الناحٌة اإلجتماعٌة واالاال
ناتجاً من القرب المادي الوثٌق بٌن األفراد،  كتظاظ ٌحدث فً مجاالت الحٌاة كافة وٌكونٌتضح مما سبق أن اال

وندرة الموارد، وعدم السٌطرة على التفاعل بٌن األفراد مما ٌؤثر سلباً فً حٌاة األفراد ومستوى أدائهم وزٌادة 
 اإلرتٌاح.عدم نفعال وواال شعورهم بالضغط

 

  :كتظاظمراحل التطور الفكري لمفهوم اال ثالثا:
كتظاظ من ناحٌة تعرٌفه والنتائج المترتبة به مع تطور الزمن, ومع تزاٌد أعداد البحوث فً تغٌرت النظرة لال 

 كتظاظ وهً العامل المسبب لحدوث الكثٌر من األمراضختصاصات, ففً البدء ُعّدت الكثافة هً االمختلف اال
ٌّف مع البٌئة لتجنب اآلثار السلبٌة لإلكتظاظ, ثم أخذ مفهوم  اإلجتماعٌة والنفسٌة, وبعد ذلك ظهر مفهوم التك
الكثافة  فٌهااإلكتظاظ ٌستقل بنفسه عن مفهوم الكثافة لتكون له نظرٌاته الخاصة التً تفسر اآللٌة التً تؤثر 

مراحل التطور الفكري لإلكتظاظ  (Stokols/1972) سموالظروف المصاحبة أو الناتجة منها فً اإلنسان, لذلك ق
 [13] إلى أربع مراحل زمنٌة وهً:

 :(1696 – 1691) المرحلة األولى -1
 (Density = Crowding = Stress)   كتظاظ = الضغطالكثافة = اال

بٌن عالٌة وشجعت نتائج دراسات هذه المرحلة المتخصصٌن فً مجال علم اإلجتماع لبحث العالقة بٌن الكثافة ال 
مختلف المشاكل التً ٌواجهها المجتمع اإلنسانً, فقد أجرٌت دراسات عدٌدة لبٌان العالقة بٌن الكثافة والجرٌمة 

 واإلنتحار واألمراض اإلجتماعٌة والبدنٌة المختلفة.
بب الشذوذ كتظاظ ٌعمل بوصفه متغٌراً ضاغطاً بسكانت النظرة السائدة فً هذه المدة أن الكثافة العالٌة أو اال 

النفسً واإلجتماعً فً الحٌوانات واإلنسان على السواء, وكانت المضامٌن التً توجه إلى مخططً المدن 
  مكان.واضحة بتجنب الكثافة العالٌة فً األبنٌة والمناطق السكنٌة قدر اال

 :(1691 -1691) المرحلة الثانٌة -2
 كتظاظ = غٌاب الضغط على المستوى اإلنسانًالكثافة = اال 

(Density= Crowding = the Absence of stress of the Human Level) 
التوصل الى اآلثار الضارة للكثافة العالٌة فً اإلنسان والتً كانت غٌر موجودة وٌعود ذلك إلى  فً هذه المرحلة تمّ  

حٌان كثٌرة على التمتع القابلٌة الكبٌرة لإلنسان فً التكٌف مع البٌئة, إذ تمكنه هذه القابلٌة على التحمل وفً أ
 ,بظروف الكثافة العالٌة من دون أن تظهر نتائج سلبٌة علٌه, لذلك ُعّدت الكثافة غٌر مؤذٌة على المستوى اإلنسانً

لهذا كانت النصائح التً توجه إلى المخططٌن فً هذه المدة هً إهتمامهم بالمشاكل الحضرٌة األكثر خطورة من 
 ي.ر والتمٌز العنصرالكثافة العالٌة كالتلوث والفق

    

 :(1693 – 1692) المرحلة الثالثة  -3
 Crowding = Stress    (Density)  كتظاظ = الضغط اال  الكثافة 

كتظاظ بوصفه خطوة تمهٌدٌة لتفسٌر حاالت ظهر فٌها تأثر فً هذه المرحلة تم الفصل بٌن مفهومً الكثافة واال 
 الكثافة العالٌة.ضغوط فً السكان 
  :الوقت الحاضر ( – 4794المرحلة الرابعة ) -4

 كتظاظ والسلوك المكانً.تطوٌر مفاهٌم جدٌدة تخص اال
(Development New Conceptual Relating to Crowding and spatial  

Behavior) 

ظاظ وهً فً جوانب منها كتفً هذه المرحلة تم التوصل الى وضع نماذج جدٌدة تفسر اآللٌة التً ٌعمل بها اال 
تمثل توسعاً فً المفاهٌم السابقة, فضالً عن إضافات جدٌدة وال سٌما فً موضوعً الحٌز الشخصً ومفهوم 
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تصاله باآلخرٌن, وتمثلت هذه المرحلة ببحوث االحٌز المكانً والتً عدت وسائل تمكن الفرد من تنظٌم مقدار 
ومحاوالت مختلفة لوضع النتائج القابلة للتطبٌق فً مجاالت كتظاظ قٌمت فٌها الفرضٌات لمختلف نظرٌات اال

 التخطٌط الحضري والتصمٌم المعماري.

 كتظاظ والمفاهٌم المرادفة لهاال رابعا:
  :كتظاظ ومفهوم الكثافةاال -1

 حتى سنوات قلٌلة لم ٌكن مفهوما الكثافة واإلكتظاظ واضحً المعالم ولم ٌكن هناك تمٌٌز بٌنهما. 
ٌّز ( Stokols/1972) وقد قدم  -بٌن هذٌن المفهومٌن, فأشار إلى أن:فٌه بقوة تحلٌالً واضحاً وم

الكثافة أو التركز السكانً تعنً التصور األفضل للمفهوم المادي المجرد من المعنى النفسً المباشر وٌعكس  -
 عدد األشخاص لكل وحدة من المساحة.

 ضوعٌة وتجرٌدٌة.الحالة النفسٌة وهو عملٌة غٌر 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 بٌن البشر, وعلى الرغم من أنه فً شكله العام ٌمثل ( Congestion)ٌُعّد اإلزدحام  

 وٌرى, جتماعٌة إالّ أن هذه المنظومة تتسم بعدم الثبات النسبً إذا ما قورنت بغٌرها من المنظوماتمنظومة إ

(Stokols) زدحام هو "متغٌر ساٌكولوجً بالدرجة األولى فال تتوقف معاٌشة اإلزدحام على الكثافة السكانٌة أن اال
 ف التً فً ظلها تحدث الكثافة السكانٌة".)عدد االشخاص فً وحدة المساحة(  فحسب بل تتوقف اٌضاً على الظرو

[15] 
 كتظاظ بسبب كل من:وٌحدث اال

 عدم السٌطرة على التفاعل بٌن االشخاص. -
 [16]التقارب الفٌزٌاوي الشدٌد وٌكون واضحاً عندما ٌضطر الناس إلى التفاعل المباشر للغاٌة مع اآلخرٌن. -
 

 كتظاظ الحضري مفهوم اال المحور الثانً:
أنها "مجموعة معقدة من العوامل المادٌة واإلجتماعٌة التً ٌجب أن تؤخذ بعٌن بلبٌئة الحضرٌة عموماً ف اتعرّ 

وٌعرف اإلكتظاظ الحاصل  [17] اإلعتبار فً تحقٌق شامل فً المؤشرات التً تؤثر فً تصورات سكان المدٌنة".
 كتظاظ حضري, وقد ٌشٌر الى كل من اآلتً:افً البٌئة الحضرٌة على أنه 

كتظاظ دالة محددة لعدد من الناس أو المساحة المتاحة للفرد فاال -الحالة الدٌموغرافٌة للكثافة السكانٌة العالٌة : -
 الواحد.)الحالة المادٌة للكثافة الذي ٌنطوي على الحد المكانً أو القصور فً الفضاء المتاح(.

اظ بإدراك وجود العدٌد من األفراد أو محدودٌة كتظإذ ٌرتبط اال -رد الفعل لحالة قصور أو محدودٌة الفضاء : -
 الفضاء المتاح.) إذ ٌشعر الفرد بمحدودٌة الفضاء أو لوجود العدٌد من األشخاص حوله(.

كتظاظ دالة للتفاعالت غٌر المرغوب بها وغٌر إذ ٌكون اال -الظرف اإلجتماعً العالً للتنبٌه بٌن األفراد: -
 مل أو الفعلً لهذا التفاعل. المطلوبة أو إمكانٌة التدخل المحت

     [18] كتظاظ ٌرتبط بالمساحة المتاحة للفرد  الواحد.فاال  -المساحة الفعلٌة أو المفترضة للشخص الواحد: -
نتهاك الحٌز.وقد ٌكون التقٌٌد اكتظاظ الحضري بجوانب التقٌد المكانً, محدودٌة الفضاء, والتداخل وٌرتبط اال

ذاتٌاً, فً حٌن أن محدودٌة الفضاء تدل على المساحة مقسومة على عدد األفراد أي المكانً أما موضوعٌاً أو 
 )المساحة الفعلٌة التً ٌشغلها الشخص فً الفضاء(.

ألن األفراد  ,أنه ظاهرة حٌزٌة تعتمد على الحٌز الشخصً بٌن األفرادعلى كتظاظ الحضري والٌمكن تعرٌف اال
كتظاظ الحضري ظاهرة كتظاظ, لذا ٌعد االتكون لها أهمٌة مباشرة فً االواألحداث الواقعة خارج حدود الفضاء ال

كتظاظ إلى أن اال( Desor/7711) إجتماعٌة تعتمد على عدد األفراد ودرجة التقارب بٌنهم, فقد أشارت الباحثة
تقارب ن عدد االشخاص والإٌحدث عند اإلدراك المفرط لألفراد من النوع نفسه وعند التقارب الشدٌد بٌنهم, ف

كتظاظ إذ إن زٌادة عدد األشخاص ٌؤدي إلى تعقٌد المعلوماتٌة وزٌادة التنبٌه, فً حٌن أن الشدٌد مهم جداً لال
ن كل هذه العوامل تؤدي إلى زٌادة إالتقارب الشدٌد بٌن األشخاص ٌؤدي إلى بروز المعلومات وتقٌد الحرٌة, ف

 [19] مستوى التنبٌه اإلجتماعً.
ٌُقترح تقسٌم كتظاظ لٌس مجرد فاال عدد األشخاص فً المساحة, ولكن هو تعقٌد العالقات المتبادلة فً المنطقة, لذا 

 [20] المساحة لٌس من خالل عدد األشخاص ولكن من خالل العالقات الشخصٌة لمساحة الطابق.
لك كتظاظ لمن هم فً الخارج قد الٌكون كذاأّن ماٌبدو أنه ظرف  Stein & Coelho/1977)) وٌرى كل من

للشاغلٌن, والسٌما عندما تكون العالقات بٌنهم ودٌة وتعاونٌة وعندما ٌمضً وقت طوٌل لتعاٌشهم فً ظل ظروف 
كتظاظ فً حالة وجود عدد قلٌل من نه من الممكن أن ٌحدث الشعور باألإساس فمحدودٌة الفضاء, وعلى هذا اال
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ات اإلجتماعٌة التً تكونت خالل مدة من الزمن وبحكم عتماد  على العالقاألفراد, وقد الٌحدث لو وِجَد الكثٌر باال
    [21]كتظاظ. الظرف الذي ٌحدث فٌه اال

كتظاظ الحضري هً معرفة تأثٌر الكثافة فً حٌاة السكان فً المدٌنة وكذلك فالمشكلة المثٌرة لإلهتمام فً اال 
 [22] .كتظاظ فً البٌئةمعرفة العالقة بٌن الكثافة السكانٌة وتصور الفرد من اال

كتظاظ الحضري لٌس مجرد ملمح منفرد للحٌاة المنزلٌة فً المدٌنة فً بعض بلدان العالم الثالث, علٌه فإن اال
ولكنه جزء مهم ومكون أساس من مكونات ظاهرة حضرٌة مرضٌة تعرفها مدن العالم الثالث وهً ما ٌطلق علٌه 

, [23]فً كثٌر من العواصم األفرٌقٌة واألسٌوٌة علماء اإلجتماع الحضري بــ)التحضر الرث(, وهو ما نصادفه 
كتظاظ الحضري من أخطر المشاكل ذات العالقة المتعاكسة مع التهرؤ الحضري من حٌث تأثٌرها فٌه فظاهرة اال

, وإن البٌئة الحضرٌة الرثة هً أحٌاء فً قلب المدٌنة أو على أطرافها, قد تكون عتٌقة وقد [24] وتأثرها به 
نشأة, مساكنها تعانً من مشاكل مختلفة, لٌست بها شبكة مرافق أو شبكة مرافقها منهارة أو غٌر تكون حدٌثة ال

مكتملة, وفً جمٌع األحوال تعانً من كثافة سكانٌة عالٌة تضغط لٌس على تلك المرافق وال على الساحات القلٌلة 
 [25] لمضطربة.الضعٌفة فقط لكنها وهذا هو المهم تصور نسقاً من العالقات اإلجتماعٌة ا

كتظاظ الحضري بمفهوم الكثافة الحضرٌة التً تعنً المساحة الفٌزٌائٌة البنائٌة الموفورة لعدد وٌرتبط مفهوم اال 
 [26] من األفراد الحاضرٌن.

 

 :كتظاظ الحضري فً الدراسات السابقةاال المحور الثالث:
بصورة خاصة الحضري كتظاظ مفهوم االكتظاظ بصورة عامة, وفً هذه الدراسات تم التطرق الى مفهوم اال

 لتوضٌح مجاالت البحث الممكنة, ولغرض تٌسٌر مناقشة الدراسات فسٌجري تصنٌفها 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 التً تناولت مفهوم اال
  .رتباط المفهوم بجوانب وخصائص عامة ومختلفةا

الى ظاهرة  (Manning&Roberte E.&valliere& William A. /1333)  تطرقت دراسةف
السلبٌة فً الصحة العامة, والمقٌاس  المجتمع, وإلى آثارهكتظاظ بوصفها من أخطر المشاكل التً تواجه ااال

المستعمل )اإلرتٌاح( لقبوله, فضالً عن اآللٌات التً ٌستعملها األفراد )المكانٌة , والزمانٌة , والمعرفٌة( بوصفها 
 [27]محاولة لإلستجابة إلٌه. 

كتظاظ األسري االأنواع   (Luis Gomez & Isabel Homerados /2002)ستعرضت دراسةافً حٌن 
كتظاظ والمجتمعً, والى مفهوم الكثافة بوصفها أحد المفاهٌم المرادفة له كما إنها العامل المسبب فً حدوث اال

بنوعٌه, فضالً عن آثارهما السلبٌة على الساكنٌن فً المناطق الحضرٌة المزدحمة والكثٌفة, وُعدَّ عدد 
فقد تطرقت   (Asiyanbola /2010)أما دراسة [28]   . كتظاظالاألفراد/المساحة من المقاٌٌس األكثر شٌوعاً ل

كتظاظ بوصفه التقٌد فً الجوانب المادٌة, وإن المقٌاس المستعمل لقٌاسه هو المساحة, فضالً عن إلى سمات اال
آثاره السلبٌة المتمثلة بكل من التأثٌر فً رفاهٌة الفرد وصعوبة تفاعله مع األخرٌن وتأقلمه مع الظروف, 

 [29]قتراحها لمجموعة من الحلول والمعالجات لتقلٌل آثاره من حٌث توفٌر المساحات الكافٌة وتحسٌن الدخول. وإ
 الدراسات الخاصة  ثانٌا:

كتظاظ الحضري فً سٌاق تناولها لجوانب تتضمن هذه المجموعة عدداً من الدراسات التً تناولت مفهوم اال 
 ومفاهٌم محددة. 

الى مفهوم التكدس والتركٌز بوصفهما من المفاهٌم المرادفة لإلكتظاظ, إذ ٌشٌر ( 4795/ بدران)إذ تطرقت دراسة 
التكدس إلى الحالة السلبٌة لإلكتظاظ كونه ٌؤثر فً المعاٌٌر وٌخل باإلتزان فً حٌن ٌشٌر التركٌز الى الحالة 

ورة خاصة الى مفهوم التكدس تزان, مع اإلشارة بصكتظاظ كونه الٌؤثر فً المعاٌٌر والٌخل باالاإلٌجابٌة لال
موضحة أنواعه ومواضع حدوثه وآثاره فً إحتٌاجات اإلنسان, فضالً عن األسباب المؤدٌة لحدوثه, مع إقتراحها 

 [30]لمجموعة من األسالٌب التخطٌطٌة لتحسٌن المناطق التً ٌحدث فٌها التكدس . 
لمفاهٌم نفسها الى ا( لهذا فهً تطرقت 4795بدران/بشكل كبٌر على دراسة ) (4796دراسة منعم/ ) واعتمدت

التً أشارت الٌها الدراسة السابقة مع وجود إختالف بسٌط بٌنهما, فقد تطرقت الدراسة إلى مفهوم التزاحم بوصفه 
كتظاظ, وكذلك مفهوم الكثافة مشٌرة إلى أن الكثافة العالٌة هً السبب فً حدوث اإلزدحام من المفاهٌم المرادفة لال

كما وضحت أنواعه ومواضع حدوثه وآثاره, فضالً عن األسباب المؤدٌة لحدوثه, مع إقتراحها فً المدن, 
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لمجموعة من األسالٌب التخطٌطٌة لتحسٌن المناطق التً ٌحدث فٌها التزاحم سواء على مستوى اإلسكان أو على 
 [31]مستوى الخدمات. 

كتظاظ( بالتزامن معاً مشٌرة الى أن الكثافة )اال مفهومً )الكثافة( و ( الى4777الملح / )فً حٌن تطرقت دراسة 
العالٌة واإلكتظاظ هما السبب فً قصور المدن عن تجهٌز سكانها بالخدمات الالزمة لهم, إذ إن مقاٌٌس الكثافة 
المختلفة سواء أكانت داخل الوحدة السكنٌة أم خارجها أدوات أساسٌة للمخطط ومعٌار تخطٌطً بالتعامل مع الفضاء 

ق أهداف مختلفة لها أبعاد عمرانٌة, وإقتصادٌة, وجغرافٌة, وصناعٌة, ونفسٌة وإجتماعٌة, كما وضحت لتحقٌ
كتظاظ ومقدماته وآثاره, ومقاٌٌسه الفٌزٌاوٌة المتمثلة بكل من العدد والمساحة, ومقاٌٌسه الدراسة أنواع اال

والسلوكٌة(, فضالً عن إقتراحها لمجموعة من اإلجتماعٌة المتمثلة بالراحة )الصحة( والتفاعل )اإلستجابة النفسٌة 
 [32]التوصٌات للتقلٌل من تأثٌر الكثافة العالٌة فً الساكنٌن. 

كتظاظ الذي ٌعنً وجود الكثٌر من الناس فً الفضاء فقد ركزت على مفهوم اال (Marshy/3333) أما دراسة
الناجمة عنه, ومستوٌات حدوثه, ومؤشرات المتاح, وعلى أسباب حدوثه, واآلثار الصحٌة والنفسٌة واإلجتماعٌة 

 [33]قٌاسه. 
كتظاظ, كما وضحت من المفاهٌم المرادفة لالمفهوم  إلى مفهوم اإلزدحام بوصفه(  222المصري/)وأشارت دراسة 

ٌادة أسباب حدوثه, وآثاره السلبٌة المتمثلة بزٌادة المشاكل الصحٌة واإلجتماعٌة والنفسٌة, وآثاره اإلٌجابٌة المتمثلة بز
 [34]نطواء . كتئاب واالالتفاعل اإلجتماعً لألفراد فضالً عن وقاٌتهم من بعض األمراض كالوحدة واال

كتظاظ إلى مفهوم الزحام الحضري بوصفه من المفاهٌم المرادفة لال(  2242 غازي/)دراسة  فً حٌن اشارت
الحضري بوصفه مفهوماً نفسٌاً  كتظاظ, كما وضحت سمات ظاهرة الزحامالحضري, وإنه ذو مستوى أقل من اال

ٌشٌر الى عدم توافر فضاء كاٍف كما ٌشٌر إلى التجمٌع, فضالً عن أنواعه المتمثلة بالزحام السكانً, والزحام 
 [35]المروري, وزحام النسٌج الحضري, كذلك أسباب حدوثه, وآثاره وجوانبه اإلٌجابٌة. 

المؤثرة  كتظاظ الحضري من حٌث العوامل واألسباباال ٌبرز من مجمل الدراسات السابقة تعدد وتنوع مقدمات
كتظاظ الحاصل كتظاظ السكانً( من دون التركٌز على االفً حدوثه، فضالً عن تركٌز أغلبٌة الدراسات على )اال

كتظاظ الحضري فً المدن كتظاظ السكنً(، كما إن الدراسات المحلٌة لم تتعامل مع االفً الوحدات السكنٌة )اال
 .بشمولٌة من حٌث الجوانب المتعددة المرتبطة به العراقٌة

كتظاظ الحضري وٌعرفه من عدم وجود تصور واضح وشامل ٌصف اال) بفً ضوء ذلك تم تحدٌد مشكلة البحث  
 .(على وجه الخصوص حٌث جوانبه المتعددة عموماً، ودراسة هذا المفهوم فً المدن العراقٌة

 وتحدد هدف البحث وتمثل بـ:
كتظاظ الحضري وٌعرفه من حٌث جوانبه المتعددة من جهة، وتحدٌد واقع واضح وشامل ٌصف اال إٌجاد تصور)

 .(حال اإلكتظاظ الحضري محلٌاً، من جهة أخرى
 عتماد المنهج الوصفً التحلٌلً فً هٌكل متسلسل تتمثل مراحله بما ٌأتً :اوقد إستوجب تحقٌق هذا الهدف 

 اظ الحضري.كتظبناء إطار نظري شامل ٌصف مفهوم اال -1
( كحالة دراسٌة زٌونة منطقة( على إحدى المناطق السكنٌة فً بغداد )1تطبٌق اإلطار النظري فً ) -2

 عملٌة.
 (.2كتظاظ الحضري من خالل مدى تحققها فً المنطقة السكنٌة المنتخبة فً )إستخالص أهم جوانب اال -3

 كتظاظ الحضرياإلطار النظري لال المحور الرابع:
الخوض فً سلسلة عملٌات بحثٌة, إبتدأت بالتعرٌف النظري لإلكتظاظ الحضري,  النظريار إستوجب بناء اإلط

وصوالً الى بلورة المفردات الرئٌسة مع فقراتها األساسٌة والثانوٌة المرتبطة بالعدٌد من المتغٌرات ذات القٌم 
 المتعددة.

 كتظاظ الحضري التعرٌف النظري لالاوال:
ما إلى أمفهوم واسع وشامل ذو معانً وتفسٌرات مختلفة، فقد ٌشٌر على أنه  كتظاظ الحضريٌمكن تعرٌف اال

عدد الوحدات السكنٌة فً مكان ما عن  ما الىأوالتكدس، والتزاحم، والتحضر الرث من حٌث زٌادة عدد البشر 
حٌث زٌادة عدد  اإلمكانٌات اإلستٌعابٌة له وبما ٌؤثر فً فعالٌة الخدمات، أو قد ٌشٌر إلى التجمٌع، والتركٌز من

البشر أو الوحدات السكنٌة فً مكان ما مع عدم اإلخالل بالمعاٌٌر، وٌحدث عموماً على وفق مقدمات متعددة، 
 ،المجتمع، وٌمكن قٌاسه بإعتماد مؤشرات متعددة فًوبأنواع ونتائج مختلفة، مولداً بذلك آثاراً سلبٌة أو إٌجابٌة 

 رات.وتعد الكثافة الحضرٌة من أهم تلك المؤش
 

 

 كتظاظ الحضريلال النظرياإلطار  ثانٌا: مفردات
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قد أمكن إستخالص هذه المفردات من الجوانب المتداخلة التً تضمنتها الدراسات الممكنة , فضالً عن الجوانب  
التً تطرقت إلٌها الدراسات النفسٌة, والسلوكٌة, واإلجتماعٌة لتتمثل بخمس مفردات رئٌسٌة ٌتمركز حولها مفهوم 

 كتظاظ الحضري وهً كاآلتً:اإل
 كتظاظ الحضري المفردة األولى : مقدمات اال -4
 كتظاظاال فً المؤثرة والعوامل, واألسباب, المحدداتتتضمن مقدمات اإلكتظاظ الحضري مجموعة من  

كالً من محددات الحٌز المكانً, ومحددات الحٌز الشخصً, ومحددات  المحدداتحٌث تشمل , الحضري
كالً من األسباب اإلجتماعٌة, واإلقتصادٌة, والسٌاسٌة, والتخطٌطٌة,  حدوثه أسبابً حٌن تشمل الخصوصٌة, ف

فٌه فتشمل كالً من عوامل الصفات الشخصٌة, وعوامل الظروف الشخصٌة, وعوامل  المؤثرة العواملأما 
منه من مفردات ثانوٌة الظروف المادٌة, وعوامل الظروف اإلجتماعٌة, وٌمكن بٌان هذه المفردة الرئٌسة وماتتض

 (.1وقٌم ممكنة كما هو موضح فً الجدول رقم )
 كتظاظ الحضري المفردة الثانٌة : أنواع اال -2

كتظاظ الحاصل نتٌجة لحدوث الخلل فً وهو اال المادي كتظاظاالكتظاظ الحضري ٌقسم الى نوعٌن هما أن اال
ٌُعّد اكتظاظ المروري, وواال كتظاظ السكنً,كتظاظ باالالعوامل المادٌة, وٌتمثل هذا اال كتظاظ النسٌج الحضري, إذ 

كتظاظ السكنً من المشاكل ذات األهمٌة الكبرى التً تواجه المجتمع والتً تتطلب أٌجاد الحلول لها لحماٌة اال
المجتمع من آثارها السلبٌة, وٌحدث بسبب الخلل الذي ٌحصل بٌن عدد السكان وعدد الوحدات السكنٌة, والتجمٌع 

كتظاظ المروري ٌحدث بسبب تالصق للوحدات السكنٌة, وترك فضاءات مفتوحة بنسب قلٌلة, فً حٌن أن االالم
كتظاظ الحاصل فً النسٌج الحضري فٌشٌر الى الزٌادة فً أعداد السٌارات, والتخطٌط غٌر السلٌم للطرق, أما اال

 الحضري  .زٌادة الكتل الحضرٌة واألبنٌة النصبٌة مقارنة مع قلة مساحة الفضاء 
كتظاظ الحاصل نتٌجة لحدوث الخلل فً العوامل غٌر المادٌة, وٌحتاج لحله أنه اال المادي غٌر كتظاظاالوٌعرف 

ٌُعّد من أهم المشاكل التً تواجه كتظاظ باالالسٌطرة على هذه العوامل, وٌتمثل هذا اال كتظاظ السكانً الذي 
كثافة السكانٌة, وإختالل التوازن بٌن عدد السكان وحاجاتهم المجتمع, وٌحدث بسبب الزٌادة غٌر المتوقعة فً ال

قتصادٌة المتوفرة. وٌمكن بٌان هذه المفردة الرئٌسة وماتتضمنه من مفردات ثانوٌة وقٌم وبٌن الموارد الطبٌعٌة واال
 (.2ممكنة كما هو موضح فً الجدول رقم )

 كتظاظ الحضري اال المفردة الثالثة : الكثافة الحضرٌة بوصفها مؤشراً لقٌاس -3
كتظاظ الحضري وفق مؤشرات ٌواجه المصممون الحضرٌون والمخططون صعوبة فً حساب معدالت اال   

( ُتعّد من أبرز تلك المؤشرات المستعملة فً قٌاسه, وتتضمن مجموعة متنوعة  الكثافة الحضرٌةمعٌنة, إالّ أن ) 
التً تشٌر إلى أقصى مساحة بناء مسموح تشٌٌدها  البنائٌة كالكثافةمن وسائل قٌاس الكثافة فً المناطق الحضرٌة, 

التً تشٌر إلى عدد الوحدات السكنٌة أو الغرف المسكونة فً ضمن المساحة  السكنٌة والكثافةإلى مساحة األرض, 
التً تشٌر إلى عدد السكان على المساحة, وٌمكن بٌان هذه المفردة  السكانٌة الكثافةالمخصصة, إضافة إلى 

 (.3ٌسة وماتتضمنه من مفردات ثانوٌة وقٌم ممكنة كما هو موضح فً الجدول رقم )الرئ
 

 (4جدول رقم )
 ٌنكتظاظ الحضري/ إعداد الباحثٌوضح مقدمات اال

انًفردة 

 انرئُطت 

 انقُى انًًكُت انًفرداث انثاَىَت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقذياث 

كتظاظ اال

 انحضرٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

كتظاظ يحذداث اال

 انحضرٌ
 

 

 

 

 يحذداث انحُس انًكاٍَ

 ض١ك اٌّىبْ ػٛاًِ ِبد٠خ 

 ِسذٚد٠خ اٌّىبْ.

ػٛاًِ ٔفس١خ 

)اٌم١ٛد 

 ٚاٌضغٛط(

اٌضغٛط اٌف١ض٠ب٠ٚخ وبٌزٍٛس, اٌؼذٜٚ ثب١ٌّىشٚثبد, األرٜ اٌدسذٞ 

 اٌّجبشش.

 اٌضغٛط اإلخزّبػ١خ وبٌزفبػً اٌسٍجٟ ِغ ا٢خش٠ٓ.

خ ٌٍفشد ٚزذرٗ اإلٔفؼب١ٌخ ِشبػش ٚاٌضغٛط إٌفس١خ وبٌطج١ؼخ اٌزٛرش٠

 ٚاٌفشً. اٌست ٚاٌىشٖ, ِشبػش اإلزجبط

 

 

 يحذداث انحُس انشخصٍ

 ٔمض اٌس١ض اٌّزبذ.

 ض١ك اٌس١ض.

 اٌزذاخً .

 إٔزٙبن اٌس١ض.

 ص٠بدح ػذد األشخبص فٟ اٌس١ض اٌّزبذ.

 ص٠بدح اٌّزغ١شاد اٌزٟ رؤثش فٟ إدسان اٌس١ض اٌشخظٟ.

 

 اث انخصىصُتيحذد

 ص٠بدح اٌّث١شاد )طبلخ اٌسًّ(.

 ِسذٚد٠خ اٌمذسح ػٍٝ رٕظ١ُ اٌج١ئخ اإلخزّبػ١خ.

 ٔمض اٌخظٛط١خ.
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 (2جدول رقم )                                         
 ٌنكتظاظ الحضري/ إعداد الباحثٌوضح أنواع اال

 انقُى انًًكُت انًفردة انثاَىَت انًفردة انرئُطت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتظاظ انطكٍُاال

 رد١ّغ ِزالطك ٌٍٛزذاد اٌسى١ٕخ.

 رشن فضبءاد ِفزٛزخ ثٕست ل١ٍٍخ.

إخزالي اٌزٛاصْ ث١ٓ اٌّسبزخ اٌزٟ ٠شغٍٙب اٌسىٓ فمظ ِٓ األسع ِمبسٔخ 

 ِغ إسزؼّبالد األسع األخشٜ.

 ص٠بدح ػذد اٌس١بساد. كتظاظ انًرورٌاال

 

أضباب حذوث 

كتظاظ اال

 انحضرٌ

 

 أضباب إختًاػُت

 اٌٙدشح ِٓ اٌش٠ف اٌٝ اٌّذ٠ٕخ.

ػذَ رٍج١خ إزز١بخبد 

 اإلٔسبْ.

 اٌفسٍد١خ وبٌّأٜٚ.

 ٛلب٠خ ِٓ اٌضشس اٌف١ض٠بٚٞ.األِبْ وبٌسّب٠خ ٚاٌ

اإلٔزّبء ٚاٌست وبٌسبخخ اٌٝ اإلٔزسبة اٌٝ ِدّٛػخ 

 ِؼ١ٕخ.

 إٔخفبع ِسزٜٛ دخً اٌفشد. قتصادَتاأضباب 

 ٔمض ٚلٍخ اٌّٛاسد اٌّزبزخ.

 ػدض اٌز٠ًّٛ.

 إسرفبع أسؼبس األساضٟ.

 إٔخفبع اٌؼّبٌخ.

 إسرفبع ِٛاد اٌجٕبء.

 ٌزٛاصْ ث١ٓ اإلِىب١ٔبد ٚاٌّؼب١٠ش.إفزمبس ا

 ضؼف س١بسخ اإلسىبْ اٌسى١ِٛخ. أضباب ضُاضُت

 ػدض اٌزذس٠ت.

 لظٛس اٌزشش٠ؼبد ٚاٌٍٛائر ٚاٌمٛا١ٔٓ.

 ضؼف ِشبسوخ اٌفشد فٟ ِشبس٠غ اٌزدذ٠ذ اٌؼّشأٟ.

 إّ٘بي دٚس اٌمطبع اٌخبص ٌإلسزثّبس فٟ ِدبي اإلسىبْ.

 ٟ ِزظٍخ ثشجىبد اٌّشافك.إّ٘بي رٛف١ش أساض

 ِشوض٠خ اٌخذِبد ٚفشص اٌؼًّ. أضباب تخطُطُت

 اٌطش٠مخ اٌزظ١ّ١ّخ ٌٍىزً اٌجٕبئ١خ.

 اإلفزمبس اٌٝ اٌزخط١ظ اٌمِٟٛ.

 ٔمض أٚ إٔؼذاَ اٌفضبءاد اٌؼبِخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انؼىايم انًؤثرة 

كتظاظ ػهً اال

 انحضرٌ

 ٠شرجظ اإلوزظبظ اٌسضشٞ ِغ اٌشخظ١خ ِٓ خالي أّٔبط اٌس١ض اٌشخظٟ. اٌشخظ١خ: ػىايم انصفاث انشخصُت

 اٌدٕس: رزأثش األٔبس ثظشٚف اإلوزظبظ اٌسضشٞ أوثش ِٓ اٌزوٛس.

 

 

 

 

 

ػىايم انظروف 

 انشخصُت

فزشح اٌزؼشع: اٌزؼشع ٌفزشاد ط٠ٍٛخ ٌظشٚف اإلوزظبظ اٌسضشٞ رىْٛ غ١ش ِمجٌٛخ 

 ثٙزٖ اٌظشٚف.إالّ إرا وبْ اٌشخض ػٍٝ ػٍُ ِسجك 

اٌمذسح ػٍٝ اٌزٕجؤ: اٌظشٚف اٌّىشسح ٌإلوزظبظ اٌسضشٞ رىْٛ ِش٘مخ إرا ٌُ ٠زُ اٌزٕجؤ 

 ثٙب.

اٌشغجخ اٌسب١ٌخ ٌٍزٕج١ٗ اإلخزّبػٟ: ٠سزبج اٌشخض أز١بٔبً اٌٝ اٌؼضٌخ ٚأز١بٔبً اٌٝ اٌزفبػً 

 اإلخزّبػٟ ٠ٚؼزذ رٌه ػٍٝ اٌظشٚف.

اٌثب٠ٛٔخ: اٌج١ئخ اٌشئ١س١خ )اٌزٟ ٠مضٟ ف١ٙب اٌشخض ِذح اٌج١ئخ اٌشئ١س١خ ِمبثً اٌج١ئخ 

ط٠ٍٛخ( رىْٛ أوثش طؼٛثخً ٚإس٘بلبً ِٓ اٌج١ئخ اٌثب٠ٛٔخ )اٌزٟ ٠مضٟ ف١ٙب اٌشخض ِذح 

 ألظش(.

 وزظبظ اٌسضشٞ شىالً ِٓ أشىبي اإلخٙبد.إدسان أطً األزذاس اٌشخظ١خ: ٠ّثً اال

 

 

 

 ػىايم انظروف انًادَت

 وزظبظ اٌسضشٞ ثض٠بدح اٌىثبفخ.اٌؼب١ٌخ: رضداد ا٢ثبس اٌسٍج١خ ٌال اٌىثبفخ اٌّىب١ٔخ

وزظبظ اٌسضشٞ ػاللخ ػىس١خ ِغ اٌزؼم١ذ اٌجظشٞ رؼم١ذ اٌج١ئخ اٌّبد٠خ اٌّس١طخ: ٌال

 ٌٍّشب٘ذ.

وزظبظ اٌسضشٞ ثض٠بدح اٌمٛاطغ ٚاٌزمس١ّبد اٌزٟ رؼًّ اٌمٛاطغ ٚاٌزمس١ّبد: ٠مً اال

 بػٟ اٌزٞ ٠زٍمبٖ اٌفشد.ػٍٝ رم١ًٍ اٌزٕج١ٗ اإلخزّ

وزظبظ اٌسضشٞ فٟ اٌغشف راد األٌٛاْ اٌفبرسخ ألً ِٓ اإلضبءح ِمبثً اٌظالَ: اال

 وزظبظ فٟ اٌغشف راد األٌٛاْ اٌغبِمخ.اال

 وزظبظبً ِٓ اٌغشف اٌٛاسؼخ.ااإلخزالفبد فٟ اٌؼّبسح: اٌغشف اٌّشزشوخ ٚاٌض١مخ أوثش 

 

 

 

ػىايم انظروف 

 اإلختًاػُت

 وزظبظ اٌسضشٞ ػٕذ اٌىثبفبد اٌؼب١ٌخ.بفخ اإلخزّبػ١خ ٚزدُ اٌّدّٛػخ: ٠ضداد االاٌىث

وزظبظ اٌسضشٞ ثض٠بدح اإللزشة اٌّبدٞ ٚاإلرظبي اإللزشاة اٌّفشط اٌّجبشش: ٠ضداد اال

 اٌدسّٟ اٌّجبشش.

 وزظبظ اٌسضشٞ ثض٠بدح اٌزفبػً اإلخزّبػٟ.ضشٚسح اٌزفبػً: ٠ضداد اال

وزظبظ اٌسضشٞ ثض٠بدح اٌدٛ اإلخزّبػٟ إٌبرح ِٓ اٌمشة ٟ: ٠ضداد االاٌدٛ اإلخزّبػ

 ث١ٓ األشخبص.
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كتظاظ أَىاع اال

انحضرٌ
 

ّظّّخ لذ٠ّبً ٌٍض٠بدح اٌّطشدح فٟ ػذد اٌجشش ػذَ إسز١ؼبة اٌطشق اٌ كتظاظ انًادٌالا

 ٚاٌس١بساد.

 األخطبء إٌٙذس١خ اٌّزشاوّخ .

 اٌزخط١ظ غ١ش اٌس١ٍُ ٌٍطشق اٌشئ١س١خ ٚاٌسش٠ؼخ.

كتظاظ انُطُح ا

 انحضرٌ

 لٍخ ِسبزخ اٌفضبء اٌسضشٞ.

 ص٠بدح اٌىزً اٌسضش٠خ.

 ص٠بدح األث١ٕخ إٌظج١خ.

 

اإلكتظاظ غُر 

 ٌانًاد

 

 اإلكتظاظ انطكاٍَ

 ص٠بدح ػذد اٌسىبْ ػٓ اٌسذ اٌّمجٛي.

إخزالي اٌزٛاصْ ث١ٓ ػذد اٌسىبْ ٚزبخبرُٙ ٚث١ٓ اٌّٛاسد اٌطج١ؼ١خ 

 ٚاإللزظبد٠خ اٌّزٛفشح.
 

 (3جدول رقم  )
 ٌنكتظاظ الحضري/ إعداد الباحثٌوضح الكثافة الحضرٌة كمؤشر لقٌاس اال

 انقُى انًًكُت انًفرداث انثاَىَت انًفردة انرئُطُت

 

 

 

انكثافت انحضرَت بىصفها يؤشراً 

 كتظاظ انحضرٌنقُاش اال

 

 

 ِسبزخ اٌجٕبء/ِسبزخ األسع اٌى١ٍخ. انكثافت انبُائُت

 

 انكثافت انطكُُت

 ػذد اٌٛزذاد اٌسى١ٕخ/اٌّسبزخ اٌى١ٍخ.

 ػذد اٌغشف اٌّسىٛٔخ/اٌّسبزخ اٌى١ٍخ.

 ػذد اٌّجبٟٔ/اٌّسبزخ اٌى١ٍخ.

 

 ت انطكاَُتانكثاف

 االخًانُت

. 

 ػذد األشخبص/اٌّسبزخ اٌى١ٍخ.

 ػذد اٌؼٛائً/اٌّسبزخ اٌى١ٍخ.

 
 كتظاظ الحضريالمفردة الرابعة : نتائج اال -4

حٌث تشمل اإلستجابات  السلوكٌة األفعال وردود النفسٌة اإلستجاباتكتظاظ  الحضري كالً من تشمل نتائج اال
ٌّف, فً حٌن تشمل ردود األفعال السلوكٌة كالً من اآلثار  النفسٌة كالً من الرغبة فً إدراك اآلخرٌن, والتك

المباشرة, واآلثار المتراكمة التً ٌمكن بٌانها من خالل األداء, والتفاعل اإلجتماعً, والتأثٌر فً الحالة الصحٌة, 
 (4ح فً الجدول رقم )وٌمكن بٌان هذه المفردة الرئٌسة وماتتضمنه من مفردات ثانوٌة وقٌم ممكنة كما هو موض

 كتظاظ الحضري المفردة الخامسة : آثار اال-3
ركزت علٌها العدٌد من الدراسات الحضرٌة, إذ تشمل اآلثار السلبٌة كالً  وإٌجابٌة سلبٌة آثاركتظاظ الحضري لال

دروس كالً من اآلثار الصحٌة, واإلجتماعٌة, والتخطٌطٌة, فً حٌن تشمل اآلثار اإلٌجابٌة لإلكتظاظ الحضري الم
من اآلثار البٌئٌة, واإلجتماعٌة, والتخطٌطٌة, التً تطرقت لها سٌاسات التخطٌط الحدٌثة المتمثلة بسٌاسة التضام 
الحضري وسٌاسة النمو الذكً, وٌمكن بٌان هذه المفردة الرئٌسة وماتتضمنه من مفردات ثانوٌة وقٌم ممكنة كما 

 (.5هو موضح فً الجدول رقم )
 

 (4جدول رقم )
 ٌنكتظاظ الحضري/ إعداد الباحثٌوضح نتائج اال

 انقُى انًًكُت انًفرداث انثاَىَت انًفردة انرئُطت

 

 

 

 

 

 

 

 كتظاظ انحضرٌَتائح اال

 

 

 

 اإلضتداباث انُفطُت

 

 

انرغبت فٍ إدراك 

 اِخرٍَ

وزظبظ اٌسضشٞ رؤثش فٟ ِذح اٌزٛاخذ فٟ ظً ظشٚف اال

 اٌشغجخ إلدسان ا٢خش٠ٓ .

اٌزى١ّف ػٍٝ اٌظشٚف ٚاٌّذح اٌزٟ ٠ؼ١شٙب اٌفشد فٟ ظً  ٠ؼزّذ انتكُّف

 وزظبظ اٌسضشٞ دْٚ أْ رظٙش ٔزبئح سٍج١خ.ظشٚف اال

 

 

 

 

 ردود األفؼال انطهىكُت

 

اإلٔخفبع فٟ أداء اٌّٙبَ: اٌزؼشع ٌفزشاد ط٠ٍٛخ ٌظشٚف  انُتائح انًباشرة

 اٌىثبفخ اٌؼب١ٌخ ٠ؤثش سٍجبً ػٍٝ أداء اٌّٙبَ.

اٌزفبػً ث١ٓ األفشاد: لذ ٠ضطش اٌشخض اٌٝ  ا١ًٌّ اٌٝ ردٕت

 ردٕت اٌزفبػً ِٓ أخً اٌزغٍت ػٍٝ اٌزؼت أٚ إسزؼبدح اٌزٛاصْ.

لذ ٠ضطش اٌشخض اٌٝ اٌؼذاء ٚإٌّبفسخ ػٕذ اٌزؼشع ٌفزشاد  انُتائح انًتراكًت

 ط٠ٍٛخ ٌظشٚف اٌىثبفخ اٌؼب١ٌخ.

سٛء اٌسبٌخ اٌظس١خ ٚش١ٛع األِشاع اإلخزّبػ١خ: رؼشع 

شد ٌفزشاد ط٠ٍٛخ ٌٍىثبفخ اٌؼب١ٌخ رظ١جٗ ثبٌىث١ش ِٓ اٌف

 األِشاع.
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 الدراسة العملٌة  المحور الخامس:

تعانً معظم المدن والمناطق الحضرٌة فً العراق بصورة عامة, وفً بغداد بصورة خاصة من اإلكتظاظ 
ناطق جمٌعاً, لذا كتظاظ الحضري لتلك المالحضري, والٌسمح وقت وسعة البحث من الخوض فً تفاصٌل اال

 ( .زٌونة منطقةسٌصار إلى تحدٌد إحدى المناطق السكنٌة فً بغداد )
 . ٌنإذ ٌسهل عمل دراسة عملٌة ومٌدانٌة للمناطق السكنٌة, وبما ٌمكن جمع المعلومات من قبل الباحث

ا تعانٌه من (, لم214, محلة 212لقد اختص البحث بدراسة وتحلٌل المحالت السكنٌة فً منطقة زٌونة )محلة  
بسبب تعرضها لإلضافات البنائٌة حٌث المساحة الواسعة  كتظاظ حضري على مستوى السكن والسكان والخدماتا

جتماعٌة القابلة للتقسٌم إلى أكثر من وحدة سكنٌة, هذا فضال عن موقعها قرب المراكز الخدمٌة وتوفر الخدمات اإل
 لسكن على مستوى قطاع الرصافة.والبنى التحتٌة مما جعلها من المناطق المفضلة ل

 (5جدول رقم )
 ٌنكتظاظ الحضري/ إعداد الباحثٌوضح آثار اال

 انقُى انًًكُت انًفرداث انثاَىَت انًفردة انرئُطت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كتظاظ انحضرٌآثار اال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضهبُت

 

 

 طس١خ

 رفبلُ اٌّخبطش اٌظس١خ.

 إٔزشبس األِشاع إٌفس١خ ٚاٌدسذ٠خ.

 ص٠بدح اٌٛف١بد.

 رٍٛس اٌٙٛاء. ص٠بدح اٌزٍٛس.

 رٍٛس ا١ٌّبٖ.

 اٌزٍٛس اٌجظشٞ.

اٌزٍٛس 

 اٌسّؼٟ)اٌضٛضبئٟ(

 

 

 

 

 

 إخزّبػ١خ

 ص٠بدح فشص اٌظشاع ث١ٓ اٌسبو١ٕٓ.

 ص٠بدح اٌزفبػالد اإلخزّبػ١خ غ١ش اٌّشغٛة ثٙب.

 ص٠بدح اٌزفىه اإلخزّبػٟ.

 اٌدش٠ّخ ٚاٌؼذٚاْ.إسرفبع ِؼذالد 

 رم١ًٍ فشص اٌزشف١ٗ.

 رم١ًٍ سفب١٘خ اٌفشد.

لٍخ لذسح اٌسىبْ ػٍٝ اٌزألٍُ ٚاٌزى١ّف ِغ اٌظشٚف 

 ثسجت اٌسًّ اٌضائذ ٚاٌزسف١ض اٌّسزّش.

 ص٠بدح اٌشؼٛس ثبٌالِجبالح.

 ش١ٛع اٌششف١خ ٚفمذاْ اٌخظٛط١خ.

 

 

 

 رخط١ط١خ

 سبس١خ.رأث١شٖ فٟ شجىبد اٌج١ٕخ األ

رأث١شٖ فٟ اٌطبلخ اإلسز١ؼبث١خ )سؼخ اٌشٛاسع 

 ٚاألصلخ(.

 رأث١شٖ فٟ اٌخذِبد.

 رأث١شٖ فٟ لٍخ اٌّسبزبد اٌخضشاء ٚاٌّفزٛزخ.

 اٌزٛص٠غ غ١ش اٌّزٛاصْ فٟ األز١بء اٌسضش٠خ.

 

 ظٙٛس إٌّبطك اٌسى١ٕخ اٌس١ئخ ٚاٌؼشٛائ١بد.

 

 

 

 

 

 إَدابُت

 

 ث١ئ١خ

 زضبَ ٚاٌّزشاص ٌٍّٛاسد اٌطج١ؼ١خ.اٌزد١ّغ اٌّ

 زّب٠خ اٌغطبء إٌجبرٟ ٚاٌفضبءاد اٌّفزٛزخ.

 رٕٛع إٌّبظش اٌطج١ؼ١خ.

 

 إخزّبػ١خ

 ص٠بدح اٌىثبفبد.

 رؼذد اإلسزؼّبالد.

 األِبْ.

 اٌزفبػً اإلخزّبػٟ.

 

 رخط١ط١خ

 رم١ًٍ اٌٙذس ِٓ األسع راد اٌىٍف اٌؼب١ٌخ.

 األِثً ٌألسع.اإلسزغالي 

 سفغ خٛدح اٌخذِبد.

 



  حالة دراسٌة -منطقة زٌونة فً بغداد -انحضرٌ فٍ انًذٌ انؼراقُت كتظاظالا  2016،.10العدد  A)،الجزء ) 43مجلة الهندسة والتكنولوجيا، المجلد

 

 

733 

 

   
 

 التصورات اإلفتراضٌة اوال:
فً هذه الفقرة طرح مجموعة من التصورات اإلفتراضٌة, بما ٌحدد إطاراً عاماً  ٌمكنبعد تحدٌد مستوى التطبٌق,  

 ٌجري بموجبه تحلٌل البٌانات, لتتركز هذه التصورات حول فرضٌة رئٌسة هً:
مدٌنة بغداد )خصوصاً فً المناطق السكنٌة( مقدمات متعددة، وأنواع وكثافات حضرٌة  كتظاظ الحضري فًلال

 متنوعة، وبما ٌسبب نتائجاً وآثاراً متباٌنة.
 كتظاظ الحضري, والمتمثلة بكل من مقدماتهوبهذا ترتبط التصورات اإلفتراضٌة بكل من المفردات الرئٌسة لال

 ً ضوء ذلك حددت التصورات اإلفتراضٌة بما ٌأتً:وأنواعه ومؤشر قٌاسه ونتائجه وآثاره. وف
كتظاظ الحضري فً مدٌنة بغداد )خصوصاً فً المناطق السكنٌة( من حٌث المحددات, * تعدد وتنوع مقدمات اال

 واألسباب المؤدٌة لحدوثه, والعوامل المؤثرة فٌه.
كتظاظ السكنً )المادي( االكتظاظ الحضري فً مدٌنة بغداد )خصوصاً فً المناطق السكنٌة( ب* ٌتمثل اال

 كتظاظ السكانً )غٌر المادي( وبكثافات بنائٌة وسكانٌة عالٌة.واال
كتظاظ الحضري فً مدٌنة بغداد )خصوصاً فً المناطق السكنٌة(, مع بروز النتائج المرتبطة * تتنوع نتائج اال

 بردود األفعال السلوكٌة أكثر من اإلستجابات النفسٌة .
فً مدٌنة بغداد )خصوصاً فً المناطق السكنٌة( آثاراً سلبٌة وإٌجابٌة متعددة, مع سٌادة كتظاظ الحضري * لال

 اآلثار السلبٌة على العموم.
 نوع القٌاس المطروح وطرٌقة جمع المعلومات  ثانٌا:

( 1)ملحق رقم إعتمد البحث على المنهج الوصفً التحلٌلً, فضال عن المسح المٌدانً من خالل استمارة اإلستبٌان 
المدعمة بالمشاهدة والرصد والمالحظة والمقابلة الشخصٌة فً منطقة الدراسة, والتوثٌق بالصور على وفق واقع 

سلوب العٌنة العشوائٌة, ولشرٌحة ذوي الدخل المتوسط لكون البحث ٌرمً أعتماد اتم  , وقد(2)ملحق رقم  الحال
 لدراسة أكبر شرٌحة من شرائح المجتمع.

       بٌقنتائج التط ثالثا:

كثر لمحددات كشفت نتائج التطبٌق بصورة عامة تنوع مقدمات االكتظاظ الحضري من حٌث الفاعلٌة األ -1
سباب التخطٌطٌة الحٌز المكانً فً مقابل محددات الحٌز الشخصً والخصوصٌة, وبروز األ

ل الظروف المادٌة سباب االجتماعٌة والسٌاسٌة, وقد كان لعوامواالقتصادٌة المؤدٌة لحدوثه فً مقابل األ
التاثٌر االكثر فً حدوث االكتظاظ الحضري فً مقابل عوامل الصفات الشخصٌة والظروف االجتماعٌة 

 (.11-1والشخصٌة. وكما موضح فً )االشكال 
كشفت نتائج التطبٌق انواع االكتظاظ الحضري فً منطقة الدراسة بكل من االكتظاظ السكنً )المادي(  -2

 (12المادي( وبنسب متساوٌة . كما موضح فً )الشكل  واالكتظاظ السكانً )غٌر
كشفت نتائج التطبٌق تنوع مؤشر الكثافة الحضرٌة لقٌاس االكتظاظ الحضري, مع بروز الكثافة السكانٌة  -3

 (13والسكنٌة فً مقابل الكثافة البنائٌة. كما موضح فً )الشكل 
االكتظاظ الحضري فً مقابل االستجابات  بٌنت نتائج التطبٌق بروز ردود االفعال السلوكٌة كاهم نتائج -4

 (14النفسٌة. كما موضح فً )الشكل 
بٌنت نتائج التطبٌق بروزا الثار االكتظاظ الحضري السلبٌة من حٌث االثار التخطٌطٌة كونها االشد  -5

 (16-15تاثٌرا على الفرد المجتمع الى جانب االثار االجتماعٌة والصحٌة. كما موضح فً )االشكال 
     

 المحور السادس: اإلستنتاجات    
كتظاظ الحضري من حٌث نتائج التطبٌق , وتوضٌح االالنظريترتبط هذه اإلستنتاجات بتطبٌق اإلطار       

من خالل المنطقة السكنٌة المختارة فً نتائجه وآثاره, ومؤشر قٌاسه وأنواعه ووالمرتبطة بكل من مقدمات المفهوم 
 :التًوكابغداد)منطقة زٌونة( 

كتظاظ الحضري فً مدٌنة بغداد )خصوصاً فً المناطق السكنٌة( مقدمات متعددة من حٌث المحددات الل -1
 سباب المؤدٌة لحدوثه والعوامل المؤثرة فٌه, مع مالحظة كل من: واأل

 بروز محددات الحٌز المكانً كا اكثر المحددات فاعلٌة فً حدوث االكتظاظ الحضري. -
كتظاظ الحضري, قتصادٌة من أكثر األسباب المؤثرة فً حدوث االاعتبار االسباب التخطٌطٌة واإل -

كتظاظ الحضري, وٌعتبر اإلفتقار إلى التخطٌط القومً من أكثر األسباب التخطٌطٌة تأثٌراً فً حدوث اال
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فً حٌن ٌعتبر إنخفاض مستوى دخل الفرد, وإرتفاع أسعار األراضً, وإرتفاع أسعار مواد البناء هً 
ٌة األكثر تأثٌراً, فً حٌن ٌعتبر ضعف سٌاسة اإلسكان الحكومٌة, وقصور التشرٌعات األسباب اإلقتصاد

واللوائح والقوانٌن, وإهمال توفٌر أراضً متصلة بشبكات المرافق من أكثر األسباب السٌاسٌة فً حدوث 
 كتظاظ الحضري.اال

حضري, وتعد الكثافة كتظاظ الاعتبار عوامل الظروف المادٌة من أشد العوامل تأثٌراً فً حدوث اال -
العالٌة من أكثر عوامل الظروف المادٌة فً حدوثه, فً حٌن ٌعتبر التقارب المادي الشدٌد بٌن األفراد من 
أكثر العوامل اإلجتماعٌة تأثٌراً فً حدوثه, والجنس هو أكثر عوامل الصفات الشخصٌة تأثٌراً, ومدة 

ٌّف من أكثر عوامل الظ كتظاظ روف الشخصٌة تأثٌراً فً حدوث االالتعرض وقدرة الفرد على التك
 الحضري.

  

كتظاظ السكنً )المادي( كتظاظ الحضري فً مدٌنة بغداد )خصوصاً فً المناطق السكنٌة( باالٌتمثل اال -2
 كتظاظ السكانً )غٌر المادي( بكثافات بنائٌة وسكانٌة عالٌة, من حٌث:واال

من خالل االبقاء قطعة األرض تقسٌم ل ناتج عن انماط ظاهرة االكتظاظ السكنً المتمثلة بنمطٌن, األو -
 ةاالصلٌ السكنٌة الوحدةكون تفً الحدٌقة وعادة ما نٌةثاوحدة سكنٌة وبناء  ةصلٌاأل الوحدة السكنٌةعلى 

لى عدد غٌر محدود من إ لقطعة األرضمنضبط الغٌر العادة تقسٌم , والثانً ناتج من إبحالة إنشائٌة جٌدة
 .القطع بعد هدمها

: أي تشٌٌد وحدتٌن العمودي األول, هو المستوىث ظاهرة االكتظاظ الحضري على مستوٌن, حدو  -
سكنٌة  وحدةرضً تشغله خرى أي ٌكون التقسٌم على مستوى الطوابق فالطابق األسكنٌتٌن واحدة فوق األ
فً هذه كثر شٌوعاً : وهو التقسٌم األ, والثانً, هو المستوى األفقًثانٌة وحدةوالطابق االول تشغله 

سكنٌة مستقلة عن بقٌة  وحدةى عدة أقسام كل قسم تشٌد علٌه إل قطعة األرضالمرحلة وفٌه تقسم 
 .الوحدات

التجاوز على الترك  , وعلى الضوابط والقوانٌن )زٌادة نسبة البناء(بروز الوحدات السكنٌة المتجاوزة  -
 غاء الفضاءات الخارجٌة )الحدائق(إل, والقصور فً عمل الشبكات والخدمات , وواإلعتماد على المناور

إلغاء البروزات مواقف السٌارات ضمن الوحدات السكنٌة, وإلغاء دور ضمن الوحدات السكنٌة, و
(Cantilever( واإلرتفاع المزدوج )double volume) زٌادة عدد طوابقضمن الوحدات السكنٌة, و 

 ٌة.الوحدات السكن شٌوع نوع معٌن من تصمٌم الوحدات السكنٌة, و

كتظاظ الحضري فً مدٌنة بغداد )خصوصاً فً المناطق السكنٌة(, مع بروز النتائج المرتبطة تنوع نتائج اال -3
 بردود األفعال السلوكٌة أكثر من اإلستجابات النفسٌة.

كتظاظ الحضري فً مدٌنة بغداد )خصوصاً فً المناطق السكنٌة( آثاراً سلبٌة وإٌجابٌة متعددة, وتتمثل اآلثار لال -4
سلبٌة بكل من اآلثار )الصحٌة, واإلجتماعٌة, والتخطٌطٌة( وتعتبر اآلثار التخطٌطٌة السلبٌة أشد تأثٌراً على الفرد ال

والمجتمع من اآلثار الصحٌة واإلجتماعٌة السلبٌة, فً حٌن تشمل اآلثار اإلٌجابٌة كل من اآلثار )البٌئٌة, 
ة اإلٌجابٌة أشد تأثٌراً على الفرد والمجتمع من اآلثار واإلجتماعٌة, والتخطٌطٌة(, وتعتبر اآلثار اإلجتماعٌ

 التخطٌطٌة والبٌئٌة اإلٌجابٌة, وتفوق اآلثار السلبٌة اآلثار اإلٌجابٌة على العموم.
 

 المحور السابع:التوصٌات
وضع خطط مستقبلٌة لحل أزمة السكن تتفاعل مع متغٌرات العصر االقتصادٌة واالجتماعٌة و والسٌاسٌة  -1

 كتظاظ الحضري.نولوجٌة لتجنب حدوث مشاكل االوالتك
 القامة المجمعات السكنٌة المتكاملة الخدمات. مستغلةالً غٌر ـتثمار االراضـإس -2
 إلزام القطاع الخاص بتطبٌق المعاٌٌر البنائٌة السكنٌة. -3
االجتماعٌة من جهة أن تكون هناك موازنة بٌن ضوابط البناء من جهة, ورغبات ساكنً المناطق واحتٌاجاتهم  -4

 أخرى. أي إشراك المواطنٌن فً وضع ضوابط البناء تلك بمعرفة رغباتهم واحتٌاجاتهم لتكون منسجمة معها.
كتظاظ الحضري الحاصل فٌها وذلك بالتوجه تطوٌر الخدمات وتعزٌزها فً المناطق السكنٌة الحالٌة لتفعٌل اال -5

 .نحو سٌاسات التخطٌط الحدٌثة واإلعتماد علٌها
 

 انًصادر:
 .7731" , ِطجؼخ ِظش, انًؼدى انىضُظِدّغ اٌٍغخ اٌؼشث١خ, " [7]
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 3يهحق رقى 

      اضتًارة االضتبُاٌ انًؼتًذة فٍ انًطح انًُذاٍَ نهذراضت انؼًهُت )اػذاد انباحثٍُ(
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 1يهحق رقى 

 نطكُُت فٍ يُطقت انذراضت انؼًهُتصىر تىضُحُت نىاقغ حال انىحذاث ا

 
 

 
 (3صىرة )

إضافت أخساء بُائُت إنً انىحذة انطكُُت وفصهها بطهى 

 خارخٍ

  

 
 (1صىرة )

تقطُى انىحذة انطكُُت إنً أكثر يٍ وحذة ضكُُت غُر 

 يرخصت
 

 
 (7صىرة )

وحذة ضكُُت غُر يرخصت يغ تداوز ػهً انشارع نتىفُر 

 ةيىقف ضُار

 

 
 (3صىرة )

ى انىحذة انطكُُت إنً أكثر يٍ وحذة ضكُُت غُر تقطُ

 يرخصت
 

 
 

 (3صىرة )

 وحذة ضكُُت غُر يرخصت

 

 

 
 (3صىرة )

 تقطُى انىحذة انطكُُت إنً أكثر يٍ وحذة ضكُُت غُر 

 يرخصت
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 7يهحق رقى 

 األشكال انتىضُحُت نُتائح انتطبُق
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 ٌكتظاظ انحضرداث االَىضح يحذ (3رقى )شكم 
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 كتظاظ انحضرٌاال انتخطُطُت ضباباألَىضح  (1رقى )شكم 
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 كتظاظ انحضرٌنال قتصادَتاالَىضح األضباب  (7رقى )شكم 
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 اظ انحضرٌكتظنال ختًاػُت( َىضح األضباب اإل3)رقى شكم 
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 كتظاظ انحضرٌنال انطُاضُت( َىضح األضباب 3)رقى كم ش
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 كتظاظ انحضرٌَىضح انؼىايم انًؤثرة فٍ اال (3)رقى شكم  
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 انحضرٌ كتظاظاال أضبابَىضح  (3رقى )شكم 
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انًؤثرة فٍ  اإلختًاػُتَىضح ػىايم انظروف  (8رقى )شكم 

 كتظاظ انحضرٌاال
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انًؤثرة فٍ  انصفاث انشخصُت( َىضح ػىايم 3)رقى شكم 

 كتظاظ انحضرٌاال
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انًؤثرة فٍ  ُتانظروف انشخص( َىضح ػىايم 33رقى )شكم 

 كتظاظ انحضرٌحذوث اال
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 كتظاظ انحضرٌأَىاع االَىضح ( 33)رقى شكم 
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( َىضح َىضح انكثافت انحضرَت بىصفها 31) رقى شكم

 ضرٌكتظاظ انحيؤشراً نقُاش اال
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 كتظاظ انحضرٌىضح َتائح اال( 37َرقى )شكم 
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