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  كـــل مـــا يتصــل« كلمـــة حضـــري بأنهـــا   –ويعـــرف قـامـــوس أكســفورد  ١٩كـــان مـــن النـــادر استـخـــدام مصطلـــح حـضـــري قبـــل ق 

وهــو اصطــالح كــان الـرومــان يستخـدمــونه للـداللــة  urbs وهذه الكلمة مشتقة مـن الكلمـة الالتينيـة»  بالمدن أو الحياة المدنية
  .مدينـة رومـا وخاصـة  علـى المدينـة

 فرع من فروع علم االجتمـاع العـام يستخـدم مناهجـه ، وأدواته ومفاهيمه في دراسـة «:  ويعرف علم االجتماع الحضري بأنه
 .»  الحياة االجتماعية داخل المجتمع الحضري

يــدرس البنـــاء االجتمـــاعي  والعالقـــات االجتمـــاعية ، فــإن علـــم االجتمـــاع  يوإذا كــان علــم االجتمــاع يمكــن تعريفــه بأنــه العلــم الــذ - 
دراســـة الجماعـــات والعالقـــات االجتماعيـــة فـــي المجتمـــع  أي»  علـــم اجتمـــاع الحيـــاة الحضـــرية« الحضـــري يمكـــن تعريفـــه بأنـــه 

  . الحضري 
 يهتم بدراسة المدينة باعتبارها مركز الحضر الذيالعلم «:  ويمكن تعريف علم االجتماع الحضري بأنه «. 
  بما في ذلك تحليل الحياة كظاهرة»  علم اجتماع حياة المدينة« وفى قاموس علـم االجتماع يعرف علم االجتماع الحضري بأنه  

  .اجتماعية في حد ذاتها ، ودراسة مشاكل معينة ألنها تحـدث داخـل داخل المدينة 
 يدرس الظـواهر االجتمـاعية الحضـرية ، ويهتم في المقـام األول الذيالعلـم « :  ـاع الحضـري بأنهوقـد يعـرف علـم االجتم 

بدراسـة المدينـة في نموها وتطورها باعتبارهـا مجتمعا متميـزًا ،كما يدرس مــدى تأديتهــا لوظائفهــا وتخطيطهــا والمشـكالت التـي 
  » تعانيها

  

  
  يمكن حصر أهم مجاالت ومواضيع علم االجتماع الحضري في النقاط التالية : 
  دراسة المدن والمراكز الحضرية والمناطق المجاورة لها.  
  دراسة البنى االجتماعية للحياة الحضرية.  
 ووظائفها  دراسة المدينة ودورها التاريخي ونشأتها وتطورها وأنماطها.  
  المشكالت االجتماعية في المدينة مثل مشكالت الجريمة والفساد والكثافة السكانية والمواصالت والترويح وغيرها مـن دراسة

 .المشكالت الناجمة عن ظاهرة التحضر 
  دراسة خصائص الحياة الحضرية وتطورها.  
  دراسة اإليكولوجيا الحضرية والعالقات بين المجتمع وبيئته الطبيعية .  
 المدن أو الحياة الحضرية على السلوك االجتماعي والنظم االجتماعية والعالقات االجتماعية  دراسة تأثير .  
  والتعـرف على ) تحليل مقارن ( دراسة المجتمعات المحلية الحضرية ، والمقارنة بينها وبين المجتمعات الريفيـة المحليـة األخـرى

 .ة الخصـائص المميـزة لهـذه المجتمعات المحلية الحضري
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  شهد هذا العلم تطورًا واضحًا ومميزًا في العصر الحديث فـي أوروبـا ، وقد أحد فروع علم االجتماعيعد علم االجتماع الحضري 

  .  وأمـريكا خاصـة مع نمـو المـدن وتنـامى أهميتهـا الكبـرى في تغييـر مجرى حياة المجتمع 
  ومن خالل تحليل المسـار التـاريخي للدراسـات الحضـرية نجـد أن فـي بـداياتها كانـت تعـرض ظـواهر علـم االجتمـاع الحضـري فـي

  .لما له من أهمية خاصة سياق دراسة موضوعات أخرى، ولم تقصد هذا الموضوع لذاته أو تنتبه 
  ،  بهــذا المـوضــوع العالــم اإليطـالي  اهتمـواحيث كـان مـن أوائـل الـرواد الــذين

نموهـا حيث درس فيه المدينة عن طريق تتبـع »  أسباب نمو المدن«  كتابه بعنوان  ١٥٩٨الذى نشر في عام » جوفاني بوترو« 
 .التاريخي 

، مشيـــرًا فيهـــا إلــى أن القــرن » علــم االجتمـــاع الحضـــري المقـــارن«فــي دراســته بعنــوان » جــدون ســوجوبرج« وقــد جــاء بعــد ذلــك  - 
 .السـادس عشـر هـو البدايـة الفعليـة للصياغـة النظـرية للـدراسـات الحضرية 

 حيث عرض فيه لتحليل طبيعة المدينة وبحث»  المدينة «سم يحمل أ الذيكتابه الشهير » ماكس فيبر«م قدم ١٨٥٨وفى عام  - 
   .وظائفها السياسية واإلدارية 

  . » نمو المدن في القرن التاسع عشر« لتقدم بحثا بعنوان  ١٨٩٩عام » أدنا فيبر« ثم جاءت بعد ذلك  - 
 وكـان هـذا العمـل مسـاهمة» االقتصـاديةنشأة المدن ووظيفتها « أسم  كتابه الذى يحمـل» رينيه مورييه«م نشـر ١٩١٠وفى عام  - 

      .في علم االجتماع الحضري  مميزة وإيجابية في تقديـم صياغة نظـرية ومنهجيـة وإسهامًا نظرياً 
 بالتناول التـاريخي المقـارن للظـاهرة الحضـريةفي أوروبا قد اهتمت  ويمكن القول أن الدراسات المتعلقة بعلم االجتماع الحضري 

 لـدراستـه النظــرية والتطبيقيــة باعتبــارها وحـدة اجتماعيــة مميــزة لهــا سماتهــا الخاصــة مـن حيـث نشـأتها وتطورهـا كمـوضوع أساسي 
  .بنائيًا ووظيفيًا 

  حيـث  »لـويس ممفـورد«أما في أمريكا فظهر اهتمام علماء االجتماع الحضري بموضوعات متعددة ، وقد تمثـل ذلـك فـي أعمـال
للتحليــل التــاريخي فــي » ممفــورد«، حيــث عــرض » ثقافــة المــدن«والثــاني » المدينــة فــي التــاريخ«اســـم قــدم كتــابين األول يحمــل 

 .دراسة المدن كأساس لعلم االجتماع الحضري  
 بتحليـل خصــائصاهـتم فيهـا  والـذي» الحضـرية كأسـلوب للحيـاة«عــن  مقالتـه الشـهيرة ١٩٣٨فـي عــام » لـويس ويـرث«ثـم قـدم  - 

علـى اعتبــار أن المدينــة وحــدة اجتمــاعية خاصــة تتســم بمميــزات معينــة تنفـــرد بهـا وال يمكــن توافرهــا فــي أي  المجتمـع الحضـري
   .وحـدة اجتماعية أخرى ، مما يدعـوه للتأكيـد على أهميتهـا كمجـال لدراسة علم االجتماع الحضري 

وقـد ركز في هذا الكتاب على دراسة » المجتمـع الحضـري«عنوان  يحمل والذيم ١٩٥٥فقد قدم كتابه عام » روبرت بارك«أما  - 
الدراســة  إلــى أن علــم االجتمـاع الحضــري بوجــه عـام هــو وأثرهـا فــي بنائهــا اإليكولـوجي ، كمــا أشـــار فــي هــذا الكتـاب نمـو المــدن

  .السوسيولوجية للمدن او الحياة في المدينة 
 االجتمـاع«في كتابـه  مصطفى الخشاب: عديدة نشطت الدراسات الحضرية أمثال  إسهاماتوفى العالم العربي فقد كانت هناك  - 

وغيـرهم مـن البـاحثين » المدينــة«فـي كتابـه  والسيــد الحسينــي ،» مجتمــع المـدينــة«فـي كتابـه  وعبـد المنعــم شـوقــي، » الحضري
الحضري ومالمح التغيـرات التي طرأت على المدينـة الذين ناقشوا المدينة من زوايا متعددة لعـل أهمهـا مشاكـل المجتمـع  العرب

   .العربيـة في العصر الحديث وغيرها 
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 في دعـم اإلطـار النظـري والمنهجي لعلم االجتمـاع الحضـري  ويمكن القول أن جميع الدراسات السابقة قد ساهمت بشكل كبير
   .جوانبه التطبيقية باعتباره فرع من فروع علم االجتماع العام  وإثراء
  
  فيها نسبة الحضرية ارتفاعا ملحوظاً  ارتفعتالسكان في مدينة  مع عدد السكان بحيث كلما زاد عدد طردياالحضرية تتناسب  
  إن أهم سمة للحضرية هي  يقومـون بـه والتخصـص وتقسـيم العمـل ومـدى  الـذيونـوع العمـل

 .اتساع نطاقه 
  حتـى  وآثارهـا تظـل عالقـة بسـلوكهم أول األمـر ثـم يتحـررون منهـا تـدريجيا

  . تختفي
  ن صناعية مستقلة تصبح مدن بعد حي يميل إلى خلق مراكز.  
 تحدد في نوع معين من العمل  الذى يقوم به الفرد فكل فرد يتخصص .  
  تمتــاز الحيــاة الحضــرية  التكييــف ســرعان مــا يتخلــف بــل يتنبــأ لــه البــاحثون بــالمرض  ال يســتطيع الــذي، فــالفرد

فـالتكيف السـريع شـرط أساسـي للحيـاة الحضـرية   يمكـن لـه البقـاء فـي المدينـة، الـذيلكن الفرد المتكيـف المتفاعـل هـو  النفسي
   .الناجحة 

  تمتاز الحياة الحضرية بأنها ،  للمواقف  بالمرونة والقابلية للتغير والتكيفوتتسم عالقات الناس فيها
  .يقوم بها كل منهم التي  ون نتيجة لتغير المراكز واألدوارالتي تك المختلفة

   بـالروح الجماعيـة والتماسـك بـين أفرادهـا بعكـس الحيـاة الريفيـة التـي تتميـز
  .وتحمل المسؤولية الجماعية

   
 أو الحرفة وكذلك طريقة حياته الشخصية ،  اختيار نوع التعليم الحضر يكون للشخص مطلق الحرية في ففي - 
  . ال يوجد كثير من الخيارات لتعليم الحرف المختلفة  بينما في الريف - 
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   ويشير مفهوم التحضر إلى معان عديدة تختلف باختالف التصورات التي تتناول مفهوم التحضر بالتحليل والتفسير.  

  .تي تستخدم لإلشارة إلي المدينة وال  Urbs إلى الكلمة الالتينية) تحضر(فمن الناحية اللغوية ، يرجع أصل كلمة  - 
  أي ساكــن الحضـر خـــالف " الحاضــر " ، ويشــتق مـــن الحضــر لفـظ " غـاب " ضــد " حضـر " أن لفـظ )  المنجــــــد( وقـد ورد فـي

 .في ذكره أن البدوي تشبه بأخالق الحضر فتحضر " تحضر " البادي ساكن البدو ، كما جاء لفظ 
  كمــا يعنــى انتشــار.أن التحضــر يعنــى حركــة الســكان مــن المنــاطق الريفيــة إلــى المنــاطق الحضــرية "  قــاموس علــم االجتمــاعويــذكر 

  " أنماط السلوك وأساليب الفكر الحضرية 
  التحضر مفهـوم دينـاميكي يشيـر إلى عمليـة تحويـل المناطـق الريفيـة إلـى منـاطق " أن  معجم مصطلحات العلوم االجتماعيةويشير

ـــة ، كمــا يتضــمن ت ـــلوكهم وقــيمهم االجتماعيـ غييــرات فــي حضــرية ، كمــا يتضــمن التحضــر تغييــرات أساســية فــي تفكيــر النــاس وسـ
 " االتجاهات نحو العمل 

  االنتقـال إلـي المـدن ، والتحـول مـن الزراعـة إلـى غيرهـا مـن  عمليـة التحـول إلـي حضـر" التحضـر بأنـه » كاليد ميتشل« ويعرف ،
لإلشـارة استخـدام كلمة تحضـر » ميتشل« ويفضل . " المهـن الشائعـة فـي المـدن ، وما يرتبـط بذلك مـن تغيـر األنمـاط السلوكية 

 . إلى نمو أشكال وقواعد السلوك التي تميز المناطق الحضرية
  يشـير إلـى نسـبة عـدد السـكان " :، فقـد ذهـب إلى أن التحضـر  مفهوم التحضر من منظور ديمـوجـرافي» كنجزلى دافيز«ويتناول

ة عـدد السـكان الـذين يتركـزون فــي أو الزيـادة فـي نسـب. الـذين يتركـزون فـي مناطــق العمـران الحضـري إلـى العـدد الكلـى للسـكان 
 ." المدينة 

  إلى أن مفهوم التحضر له وجهان أحدهما فيزيقي واآلخر اجتماعي)  داريل مونتيرو وآخرون( ويذهب . 
 -   في اإلشارة إلـى نسـبة سـكان الحضـر إلـى سـكان الريـف ، أو تزايـد نسـبة النـاس الـذين يقيمـون فـي

  .األماكن الحضرية عن نسبة الذين يقيمون باألماكن الريفية 
 -   للتحضـر فيشـير إلـى عمليـة التغيـر فـي أنمـاط الحيـاة والتـي تصـاحب زيـادة انتقـال النـاس مـن المنـاطق

   الريفية إلى المناطق الحضرية
  

  
  
  فهنـاك أنمـاط معينـة مــن السـلوك ، ويرى التحضر في إطار عملية تكيف السلوك الشخصي ، بمعنى أنـه يركـز على سلـوك األفـراد

أو األفكـار التي يمكـن وصفها بأنهـا حضرية بغـض النظــر عـن البيئـة االجتماعيـة أو المحليـة التـي توجـد فـي إطارهـا تلـك األنمـاط 
  .              ولذلك فإن عمليـة التحضـر وفـق هـذا التصـور تمثـل خبرة األفراد السلوكية على مر الزمن 

  
 ر على التغيرات التي تطـرأ على نسبـة سكـان الحضـر ، مـن زيـادة عـدد األفــراد وحجـم المنـاطق ـيركز التصور الديموجرافي للتحض

كما ينظر هذا التصور إلى التحضر على أنه عملية تركز سـكاني ، وبالتـالي نجــده يهتــم بمتغيــرين أسـاسييــن فـي تناولـه   .الحضرية 
 .السكان والمكان : ضر هما للتح 
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  حيـث يؤكـد علـى التغيـرات فـي  ٠يركز التصور البنائي  لمفهوم التحضر االنتباه أساسا علـى نمـاذج األنشـطة االقتصـادية للسـكان

  . البناء المهني للوظيفة ، والتغيـرات التكنولـوجية كمؤشـر لالنتقـال إلى التحضر
  أنه يمكن النظر إلى التحضر على أنه يتضمن ثالثة أنماط أساسية )  بوتر (الســابقـة لمفهــوم التحضـر ، يرى وفى ضـوء التصـورات

  :من التغير 
  .ي يرات المستمرة في السلوك اإلنسانيتمثل األول في التغ - 
  . أما الثاني فيشير إلى التغيرات في الحجم والكثافة والتركيب السكاني في مختلف المناطق  - 
  . ويتحدد الثالث في التغيرات األساسية التي تحدث في البناء االقتصادي للمجتمع  - 

   ـــابقة والتــي تختلــف » بــوتر« وعلــى هــذا األســــاس ، يفتــرض أن التحضــر عمليــة معقــــدة تتضــمن فــي آن واحــد أنمــــاط التغيــر السـ
   األهمية النســبية لها من وقت آلخر ومــن مكان إلى آخر

  
  ومفهوم الحضرية،  مفهوم النمو الحضري: هناك بعض المفاهيم التي ترتبط بمفهوم التحضر مثل  .  
  
  وقد . من المفاهيم التي ترتبط دائمًا بمفهوم التحضر ، حتى أن هناك تداخـالً  فـي استخدامهما » النمو الحضري« يعد مصطلح

  .إلى أن المفهومين تاريخيا ظهرًا معا في نفس الوقت يرجع هذا التداخل 
  مثـل المـدن المائـة ألفيـة ، أو تلـك الـي ( ويشـير مصطلح النمو الحضري إلى زيادة عـدد ســـكان المـدن ذات األحجـام المختلفـة

 )شخص فأكثر  ١٠.٠٠٠شخص فأكثر ، أو  ٢٠.٠٠٠يبلغ عدد سكانها 
  النمـو المطلـق لسـكان الحضـر ، واالتسـاع فـي البنيـة :  جـانبين أساسـيين همـاوقد يستخدم مصطلح النمو الحضري لإلشارة إلـى

  . الحضرية
  فــإن التحضـــر يشيـــر إلـــى العمليـــة التــي تتـــم بهـــا هـــذه  .وإذا كــان النمــو الحضــري يشــير إلــى زيــادة عــدد ســكان المــدن بوجـــه عـــام

 . ملية تحول الحياة الريفية إلى حياة حضرية الزيادة بما في ذلك ع
  ـــري والتحضــر ، نجــد أن ـــو المـــدن كطــريقتين )  ديفيــز( وفــى إطــار التــداخل بــين مفهــومي النمـــــو الحضــ ـــر ونمـ يميــز بــين التحضـ

   .مختلفتين لقياس توزيــع الســكان في المدينــة ، حيث ينظر إلى التحضــر على أنه مســألة إقامة فقط 
  ديفيز« ويستنـد . أن هناك خطأ شائعًا في اعتقادنا أن التحضـر يعنـى ببسـاطـة نمـو المـدن أو زيـادة حجمهـا » ديفيز« كما يرى «

في تفسيـره لهـذا الـرأي علـى أساس أن المـدن يمكـن أن تنمـو دون أي تحضـر ، بشـرط أن ينمـو السكـان الريفيـون بشكـل مسـاو 
  .ريين أو بمعدل أكبر منه لنمو السكان الحض

ويمكـن القــول إن النمو الحضري يمثل أحد جوانب التحضر ، فإذا كـان النمـو الحضـري يشير إلى الزيـادة الكميـة لسـكان  - 
المدينة ، أو اتساع نطاق المدن ، فإن التحضـر يشيــر إلـى العمليـة التـي يـزداد بهـا عـدد السـكان ، كمـا يشـير التحضـر إلـى  

   .رات االجتماعية واالقتصادية والثقافية المصاحبة لعملية النمو الحضري كافة التغي
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  من المصطلحات القريبة لمصطلح  التحضر ، حيث يستخـدم كل من المفهومين على أنهما مترادفـان )  الحضرية( يعد مصطلح

   .، مما يؤكد ضرورة توضيح الفرق بينهما 
  يرتبطـــان معـــًا ،  فســــكان المـــدن هـــم أول مـــن مـــارس    –الحضـــرية والتحضـــر   –فمـــن الناحيـــة التاريخيـــة ، نجـــد أن المفهـــومين

الحضرية كأســلوب للحياة ، إال أن هـذا االرتبـاط ال يعـد ارتباطـًا مطلقـًا ، ففـي كثيـر مـن الــدول الغربيـة علـى ســــبيل المثـال اختـــار  
  . كأسلوب حيـاة دون أن  ينتقلوا لإلقامة في المدينة ) الحضرية (  كثيـر مـن ســكان الـريف

  بــين الحضــرية والتحضــر ، علــى أســاس أن التحضــر يعنــى ظــاهرة االســتيطان فــي المدينــة ، بينمــا يشــير » كــوين وكــاربنتر« ويفــرق
  نة مفهـوم الحضـرية إلى الطريقـة التي تتميـز بهـا الحيـاة المرتبطـة باالستيطان في المدي

  ومـن ثــم فـإن التحضـر   .أن التحضر يعـد بمثابة عمليـة ، في حين تعتبـر الحضـرية هـي الحالــة أو الظــروف القائمــة » برجل«ويرى
  .  كعملية يمكن تصوره على أنه الجانب الدينامي المتحـرك في حين تمثل الحضرية الجانب المستقر الثابت 

  والتي   –ية المتمثلة فزيادة الحجم ، وارتفاع الكثافة السكانية  والالتجانس السكاني على أن العوامل االيكولوج» ويرث«ويؤكد
وتشـكل هـذه اآلثـار معـًا نمطـًا جديـدًا مـن  ٠يكـون لهـا أثـار نفسـية واجتماعيـة متعـددة علـى سـكان المدينـة  –تنتج عـن التحضـر 

 . هو ما يسمي بالحضرية  –أسلوب الحياة  –الثقافة 
  ى أن التحضر يشير بوجه عام إلى عوامل الحجم والكثافة والالتجانس  السكانى في األماكن الحضرية ، في عل» هيس« و يؤكد

حين أن الحضرية تعتبر ظاهرة اجتماعية أو أسلوب للحياة يتم من خالله استبدال أساليب الحياة التقليدية المرتبطة بحياة الريف 
 . أو القرية بمعايير وأساليب السلوك الفردية 

  ويشــير المفهــوم الواســع للحضــرية بوجــه عــام إلــى كــل المظــاهر السياسيـــة  واالقتصاديـــة  واالجتماعيـــة وغيرهـــا ألسلـــوب الحيـــاة
فالحضرية ليست عملية يتم بمقتضاها النمو الحضري ، ولكنها باألحرى تعد محصلة نهائية  ٠الحضرية وذلك بخالف التحضر 

  للتحضر 
ر يمثـــل العمليـــة التـــي يـــتم مـــن خاللهـــا النمــــو الحضــــري  وبالتـــالي  يـــزداد حجــــم  الســـكان  ويتضـــح ممـــا ســـبق ، أن التحضـــ - 

بينما تعد الحضرية هي المحصلة النهائية لتلك العمليـة ، حيـث تمثـل الجانـب اإلنسـاني . وكثافتهم وتباينهم داخل المدينة 
للتحضــر ، فهـــي تتضــمن األنمـــاط الثقافيـــة والتفــاعالت االجتماعيـــة الناجمـــة عــن زيـــادة معـــدالت التحضــر ،  وتظهـــر هــــذه 

لروابط األسرية و القرابية وزيادة حدة الصراع التفاعـالت االجتماعيـة في صـورة انتشار العالقات الثانوية والغائية ،  وضعف ا
  االجتماعي 

  
   يمكن تصنيف التحضر في عـدة أنماط مختلفة في ضـوء مجموعـة مـن االعتبارات ،  فقـد ويصنف التحضر وفقا ألسلوب الحياة

جتمـع ، بينمـا  قـد ينظـر إلـى التحضـر مـن في المجتمع ،  كما قـد يصنف وفقا  لمدى  سرعة  تحول األنشطة المختلفة  فـي الم
ناحية أخرى في إطار التأثيرات الخارجية على  المجتمع  ومدى تأثر المجتمع بها ، أو في ضوء اتساع األنشطة الصناعية ومدى 

  توافر التكنولوجيا  الحديثة وما يتبع  ذلك من تغيرات  في  نمط العالقات االجتماعية داخل المجتمع 
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 هي  أربعة أنماط أساسية للتحضرارات السابقة ، فإنه يمكن تحديد ووفقا لالعتب: 
  
  ويتسم  بتركيـب  سـكاني  يتشـكل  مـن ) مدينة ( يشير إلى األسلوب المعيشي القائم في نطاق جغرافي محدود بمركز حضري ،

الحضـريين والـريفيين المهــاجرين ، ويسـود فيـه النشــاط االقتصـادي غيــر الزراعـــي ،  وتشيــع فيــه العالقـــات االجتمــاعية الثانـويـــة ، 
   فية التقليدية والمستحدثة  وتتعايش في ظله القيم الثقا

  
  ويشير إلى تلك الحالة التي يمر بها النمط الحضري لـبعض المجتمعـات  ،  وتتسـم بتركيـز ســـكاني شـديد  ،  وتحـول ســريع مـن

ســــريع وملمــوس  دون أن يالحقــه  تغيــر معنــوي  يوتغيــر مــادالنشـــاط الزراعــي إلــى األنشــــطة الصــناعية أو التجاريــة أو الخدميــة ، 
   .يمس القيم االجتماعية والثقافية السائدة بنفس الدرجة من السـرعة 

  وينتج عن نمط التحضر السريع العديد من المشكالت االجتماعية واالقتصادية ، وتختلف هذه المشكالت في الدول المتقدمة
  .عنها في الدول النامية 

ظرفــًا ســابقًا ونتيجـــة الرتفــاع مستـــوى المعيشـــة  ، حيــث ارتبـــط   –فــي وقــت واحــد  –يمثــل التحضــر  دمــةالــدول المتقففــي  - 
 . التحضر فـي هـذه الدول بزيادة تقسيـم العمـل والتخصص وتقـدم التكنولوجيا ، وارتفاع مستوى المهارة اإلنتاجية 

فلم يرتبط التحضر ارتباطا واضحا بهـذه المتغيـرات  ، حيـث ال يشيــر التركــز السـكاني الحضــري  فـي  الدول الناميةأما في  - 
هذه الدول إلى سيطرة واضحة لإلنسان على الطبيعة ، بل إن هذا التركز يمثـل نتيجـة أساسـية لهجـرة السـكان الـريفيين إلـى 

  .المدن حيث يواجهون البطالة والفقر 
   
  يمثل التحضر التابع أحد أنماط التحضر الهامة ، و يقصد به الحالة التي تمر بها معظم األنمـاط الحضـرية ببلـدان العـالم الثالـث

التـي تنمــو  ) المحليـة ( وتتشكـل بصفـة رئيسيـة مـن التأثيـرات  الخـارجيـة الـوافـدة مـن المجتمعات األخرى ، والتأثيـرات الداخليـة 
  .  ءات االجتماعية ، واالقتصادية ، والسياسية بالمجتمع التابع والتي تؤثر في تحديد حركة هذا المجتمع في ظل البنا

  
  ويقصد به تلك العملية التي تحدث بالمجتمع نتيجة ظهور النشاط الصناعي وسيادته بالنمط الحضري ، وتستند هذه العملية إلى

 :   مقومات رئيسية أهمهـا
 .ءمة البيئة الطبيعيـة  ، ووفـرة الموارد االقتصادية  ، واتساق البنيان االجتماعي واإلطار الثقافي القائمين مال - 

  تأثيرات عديدة أبرزها وينجم عن هذه العملية:  
تحقيق االستغالل األمثل للموارد الطبيعية واالقتصادية ، وتحول أنساق البناء االجتماعي من مضمونها التقليدي إلى إطارها  - 

 . المحدث بما يتضمن ذلك من بروز عالقات اجتماعية جديدة 
  
  
  
  

  



  ]  [KFU 

  
   باعتباره قوة مؤثرة في تحديد المستوي المعيشي واالجتماعي للفرد.  
   ويدخل في نطاق ذلك متوسط العمر ودرجة انتشار المرض وارتفاع الوعي الصحي ، ومدي توفر الخدمات الطبية

  .والعالجية 
  ق والخدمات العامة بالنسبة لعدد السكان وتوفر المراف. 
   ويدخـل في نطـاق هذا المعيار نسبة المتعلمين بالنسبة للعدد اإلجمالي للسـكان ونسـبة القـوة ،

   .العاملة الوطنية المتعلمة المتدربة فنيا ، وعدد المدارس والجامعات والمركز البحثية التدريبية ومستوي ثقافة الفرد في المجتمع 
   ه ألنه يتشـكل فـي إطـار القـيم والمعـايير االجتماعيـة  التـي يكتسـبها  الفـرد الذي يعكس ثقافة الفرد ومدى تحضر

 .داخل المجتمع
      ويتضــمن ذلـك درجـة الــوعي االجتمـاعي التــي تعكـس درجــة التحضـــر مـن خـــالل  األسلــوب الحضــري

  . كهرباء ووقود السيارات وغيرها  الذي يستخدمه الفرد في التعامل مع هذه المصادر مثل استخدام المياه وال
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  إحـــدى النظريـــات التــي توضـــح لنـــا اآلثــار الناجمـــة عـــن الحضريـــة ) الحضــرية كأســلوب للحيــاة ( عــن » لــويس ويــرث« تعــد نظريــة

نتيجـة ألمـرين وقد نالت هذه النظرية اهتمامًا كبيرًا فـي إطـار تـراث علـم االجتمـاع الحضـري ،  .والتحضر في المجتمع الحضري 
   :هما

 -   حــاول مــن خــالل هــذه النظريــة أن يصــل إلــى قيــاس مقبــول وواقعــي يمكــن أن يكــون مــن الناحيــة ) ويــرث ( يتمثــل فــي أن
 المقارنة صالحًا لتمييز أنواع  أو أنماط متعددة  من الحياة االجتماعية  التي ينطوي عليها المجتمع الحديث 

 -  النظريـة يمكـن أن تكـون  مـدخالً مناسـبًا  يتبنـى  وجهـة  نظـر  علـم   فيتمثـل فـي أن كثيـرًا مـن البـاحثين قـد وجـدوا أن تلـك
االجتمــاع ويتغلــب علــى الصــعوبة الكامنــة فــي  تعــدد  المــداخل  والمقــاييس التــي كــان يــدرس مــن خاللهــا علمــاء االجتمــاع 

  . الحضري المدينة 
  يمكـن   – والالتجـانس السـكاني  افتـهوكث حجم المجتمـع  –أو خصائص إيكولوجية  حول ثالث سمات)  ويرث( وتدور نظرية

الكشــف عــن )   ويـرث( وعلى هـذا األسـاس حـاول  .التنبـؤ مـن خاللهـا بـأن مجمـوعة مـن األفـراد تستطيـع أن تتفاعـل بشكـل ما 
  .أشكـال التفاعـل االجتماعي والتنظيـم االجتماعي التي تظهـر فـي  المدينة 

 حيث افترض أن : 
زيادة عدد السكان ، وارتفاع كثافتهم ، وارتفاع درجة  الالتجانس السكاني ،  تؤدي بشكـل واضح  إلى ظهور األشكال أو  - 

  .كما أنها تؤثر على التنظيم االجتماعي وعلى الحالة النفسية لسكان المدينة   .الصور المرتبطة بالحضرية 
  تؤدى  إلىكسمة أساسية من  سمات المجتمع الحضري  ،   زيادة حجم المجتمعإلى أن » ويرث«ويذهب  : 

اتساع  نطاق  التنوع الفردي  ، فكلما  زاد عدد األفراد  المشاركين في  عمليـة التفاعـل ، زادت  االختالفــات االجتماعيــة   - 
إلـــى إضعــــاف الروابــــط والشخصيـــة بينهــــم  ،  ومـــع مـــرور الوقـــت تــــؤدى زيــــادة هــــذه االختالفــــات االجتمــــاعية والشخصيــــة 

يال التقليـديـة للقـرابة والجيـرة والبنـاء األســرى ، باإلضافـة إلى  انكســار العواطـف  التي تنشــأ  نتيجـة للمعيشـة المشتركة ألج
  .متعاقبة  

  إلـى أن )  ويرث( ويشيرإلـى إعالـة أعـداد كبيـرة  ، فزيـادة حجـم المجتمـع تـؤدى
من األفراد ، وبالتالي تحد من  إمكانية أن  يتعرف  كل فرد على اآلخرين ، مما يجعـل العالقـات االجتماعيـة سـطحية وعـابرة وال 

 .  شخصية بل وجزئية أيضا 
  دينــة  ،  بــل ذلــك علــى أســاس أن النــاس ال يتفــاعلون علــى  المستـــوى الشخصــي مــع كـــل  شــخص  داخـــل الم)  ويــرث( ويفســر

 .يدخل في دائرة اهتماماتهم الشخصية على نحو منظم  الذييتفاعلون مع الشخص 
  يلعبـه كـل شـخص فـي  الـذيولذلك نجده يؤكد على أن معرفتنا باآلخرين تتجه نحو االرتباط بعالقات المنفعة ، بمعنـى أن الـدور

نظر  ُ  . على أنه يمثل وسيلة إلنجاز وإحراز أهدافنا  إليهحياتنا ي
  التحرر من الضبط االجتماعي والعاطفي الذى تؤدى إلى زيادة إلى أن زيادة حجم المجتمع )  ويرث( ومن ناحية أخرى ، يذهب

   .تمارسه الجماعات األولية على أفرادها ، وما ينتج عن ذلك من تفكك اجتماعي وشعور باالغتراب 
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  االجتمـاعيـة ،  حيـث يشتغــل معظــم سكــان المدينــة فــي األعمـال فحياة المدينة تسهم بشكل كبير في التحرر من تلك الضـوابط
التخصصية ، وفى إطار عالقاتهم االجتماعية مع اآلخرين ، نجد أنهم  يعرفـون بعضـهم الـبعض بشـكل سـطحي ،  ونتيجـة لـذلك 

عزلة حتى وسط العامة من الناس ، يعيش  سكان المدينة  معًا دون  توافر الروابط  العاطفية  العميقة ، حيث يشعرون بالوحدة وال
       .والى جانب ذلك يتعلم سكان المدينة الشعور بعدم االستقرار وعدم األمن كأسلوب للحياة 

  الموجــود لــدى ســكان الحضـر يكــون لــه آثــار ســلبية ، فســكان المدينــة يتركــون دون  التباعــد الشخصــيعلــى أن )  ويــرث( ويؤكـد
يعــانوا وحــدهم أثنــاء أزمــاتهم الماديــة دون مســاندة مــن أحــد ،  لــذلك  يــؤدى  هــذا التباعــد  تــدعيم أو مســاعدة ،  وأن علــيهم أن

   .الشخصي  إلى  ضعف الروابـط االجتماعيـة  داخـل  المجتمـع المحلـى  ، وبالتالي  غياب الشعور باالنتماء للمجتمع العام  
 لــى  عجــز الشــخص الحضــري عــن  تحقيــق أهدافــه ، ممــا فوجــود التباعــد الشخصــي فــي المدينــة علــى النحــو الســابق ، قــد أدى إ

 ٠يجعـله في حاجة لالرتباط مع أفراد آخرين ممن يشاركونه االهتمامات في جماعات منظمة ، وذلك  من  أجل تحقيق  أهدافه 
ولـــذلك  تتعــــدد المنظمـــات التطوعيـــة  التـــي تســـعى  بشـــكل  مباشـــر إلـــى تحقيـــق أهـــداف متنوعـــة تتفـــق مـــع مختلـــف الحاجـــات 

  .واالهتمامات اإلنسانية  
 -   زيــادة  تـــؤدى إلــىأن زيــادة الـكثـافــة السكانيــة فــي الـمجتمــع ، )   ويـرث( ، فقـد افتـرض

أنهـا الحـاجـة للتخصص والتمـايز ، وزيـادة الـتقـارب الـفيزيقـي فـي مقابـل تباعـد العـالقـات االجتماعية بيـن السكـان ، باإلضافة إلى 
   .تـؤدى إلى زيادة العـزل المكـاني لألفـراد وإحـالل الضبـط الرسمي محل الروابط غير الرسمية 

 -   إلى أنه يعد واحدًا من أهم خصائص المدينة ، كمـا يعتبـر محصـلة لعـاملي الحجـم )  ويرث( ، فيشير
وتــؤدى زيــادة  الالتجــانس الســكاني  إلــى تعقيــد نظــام التــدرج الطبقــي وزيــادة الحــراك االجتمــاعي داخــل البيئــة   .والكثافــة معــًا 

عفًا ، إلى جانب ظهور أنماط مختلفة من الجماعات التـي ينتمـى ونتيجة لذلك فإن الجماعات األولية تصبح أكثر ض .الحضرية 
  .اليها األفراد داخل المجتمع  

  في هذا اإلطار ، أن االنتماء إلى جماعات مختلفة يؤدى إلى والءات مختلفة ومتصارعة  ، ألن كل جماعـة » ويرث«وقد أوضح
من ذلك أن ساكن المدينـة يكـون أكثـر )  ويرث( ويستنتج  ،قد تتطلب نماذج من السلوك تتعارض مع ما تتطلبه  جماعة أخرى 

ً للجماعة أو للبيت أو حتى المدينة نفسها     .عرضه للتنقل االجتماعي والجغرافي وأضعف والء
  فزيـادة حجـم المجتمـع الحضـري ومـا يتسـم بـه مـن . أن األسرة كجماعة أولية قد تـأثرت إلـى حـد كبيـر بالحضـرية » ويرث«ويرى

في توفير بدائل لألسرة خاصة فيمـا يتعلـق بتقـديم الخـدمات والمسـاعدات التـي كانـت تقـوم بهـا ،  أسهمتمايز بنائي واضح ، قد 
قــد ســــاعد   –كالزمالــة فــي العمــل أو األصــدقاء  فــي النــادي     –باإلضــافة إلــى وجــود الجماعــات االجتماعيــة األخــرى بالمدينــة  

مما أدى  إلى  فقدان  األسـرة لوظائفها  وضـعف قـدرتها  علـى  ممارســة    .أعضاء األسرة  على االبتعاد  عن  المنزل  بوجه عام 
   .الضبط  على أفرادها ، وبالتالي أصبحت الروابط األســــرية تتســم بالضيق والسطحية 

  ضـعف الجماعـات األوليــة فـي  المجتمـع الحضــري  ، كمـا  أن النمــو  ىأن الحضـرية قـد أدت بوجــه عـام إلــعلــى » ويـرث«ويؤكـد
: السـريع  للمدن  قـد أدى إلـى  اختفـاء  وســائل  الضـبط  االجتمـاعي التقليديـة  ، حيـث يضـعف  تـأثير الجماعـات األوليـة مثـل 

المؤسسـات الرسـمية  أو  الجماعـات األسـرة ، والجيرة ،  فـي ممارسـة  الضـبط االجتمـاعي  علـى األفـراد ،  بينمـا تـزداد  أهميـة  
 . أقسام الشرطة والمحاكم في ممارسة الضبط بشكل واسع  –الثانوية مثل 
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  عن الحضرية كأسلوب للحياة ، حتى إنه يطلق عليها أحيانا نظرية العوامل  ) ويرث( لنظرية  اتجاها معارضـاً تمثل النظــرية التركيبية

  . غير اإليكولوجية 
 وتذهب هذه النظرية إلى : 

لـيس لهـا أي تـأثير مباشـر أن العوامل اإليكولوجية مثل الحجم ، والكثافة ، والالتجانس السـكاني فـي المجتمـع الحضـري   - 
  .على الجماعات االجتماعية 

  وهم من أهم أتباع النظرية التركيبية   -)  هربرت جانز( و)  أوسكار لويس( ويرى كل من–  : 
أن الحضرية ال تضعف الجماعات األولية ، بل أن هذه الجماعات تستمر وتقـوى داخـل المدينـة ، حيـث ال ينفصـل النـاس  - 

ة ، بـل علـى العكـس مـن ذلـك فـإنهم يعيشـون بعيدًا  عن بعضهم  لمجرد  أنهم يعيشون معًا  في جماعات اجتماعيـة مختلفـ
   .ويحتمون في إطار جماعاتهم االجتماعية 

  وترتكز النظرية التركيبية على مقولة أساسية مؤداها: 
أن االختالف في االتجاهات والسلوك  أو العالقات االجتماعية  بين السكان  في مختلـف منـاطق اإلقامـة ،  إنمـا يرجـع «  - 

وبالتـــالي يتحــــدد ســــلوك األفــــراد عــــن طريــــق وضــــعهم  .» إلـــى الســــمات أو الخصــــائص االجتماعيــــة واالقتصــــادية للســــكان
   .سرية االقتصادي وسماتهم الثقافية ، ومكانتهم الزواجية واأل

  وتؤكد النظرية التركيبية على أن: 
االختالف بين سمات السكان الحضريين والريفيين من شأنه أن يوضح لنا االختالف في مدى االرتباط بالجماعات األولية   - 

  .كجماعات الجيرة
            ، وتحدد هذه النظرية مجموعة من السـمات التـي تميـز األفـراد الـذين يميلـون إلـى تـدعيم عالقـات الجيـرة

   :وتتمثل هذه السمات فيما يلي 
   حيـث  تساعــد  الفتــرة الزمنيـة الطويلـة علـى توطيـد العالقـات بـين الجيـران وزيـادة االرتبـاط

 .بالمكان  
  حيث يدعم وجود األطفال العالقات بين اآلباء بطرق مختلفة .   
  فقد يتيح التقدم في السن والتقاعد عن العمل فرصة أكبر في تدعيم عالقات الجوار .   
   حيث تقضى ربة األسـرة علـى سـبيل المثـال فتـرة طويلـة فـي المنـزل ممـا يتـيح لهـا فرصـة أكبـر

 . في تدعيم عالقات الجوار 
  أنه أن يدعم الروابط بين األفرادفالمشاركة في قيم عامة وحاجات مشتركة من ش  .  
  ويشير أنصار النظرية التركيبية إلى أن هذه السمات السابقة تفسر مدى ضعف أو قوة عالقات الجوار بين األفراد الذين يقيمـون

  .في مختلف المناطق الحضرية 
  وفى ضوء السمات السابقة ، يمكن تفسير ضعف عالقات الجوار بين ســاكني الحضر ، على أنها تـرجـع إلى قـلـة وجـود األطفـال

، وصــغر الســن ، وانخفــاض درجــة المشــاركة االجتماعيــة ، واإلقامــة فــي مجــاورات غيــر متجانســة ، وضــعف درجــة االســتقرار فــي  
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ة اختالفــًا واضــحًا بيـــن المجتمعـات المحليــة  الريفيـة والحضــرية فــي بنــاء هـــذه الجماعـــات فقــد لـوحـــظ أن ثمـــ  .منطقـة  الســكن 
  .ووظيفتهــا وطبيعة العالقات السائدة بين أفرادها 

  إلــى أن الحضــرية كطريقــة فــي الحيــاة قــد وفــرت تنوعــًا هــائالً مــن عالقـــات » لــويس«و »  جــانز«ويرجــع هــذا االخــتالف فــي نظــــر
رفقـة وتنوعًا مماـثالً مـن الثقافـات الفرعيـة ، بما يمكـن األفراد ســــواء من االندماج الكامل فيها ، أو مـن الحصـول علـى الزمالـة وال

ما يلزمهم مـن خدمـات ، فاعتمـاد الفـرد على أقـاربـه مثـالً قـد خفــت وطأتـه فـي المراكـز الحضـرية وذلـك نتيجـة ألن هنـاك مصـادر 
  .ساعدات أخرى بديلة لهذه الم

  وتشير النظرية التركيبية إلى: 
أن هناك ارتباطًا بين المكانة الطبقيـة  والعـالقـات القرابيـة ، حيـث تميــل المكـانــة الطبقيــة  إلـى االرتفـاع بـين سـكان الحضـر  - 

لالعتمــاد علــى جماعــاتهم عنهــا بــين ســكان الريــف ، وكلمــا ارتفعــت المكانــة االجتماعيــة أو الطبقيــة لألفــراد كــانوا أقــل مــيالً 
   .القرابية في مجال تبادل المساعدة أو الدعم ، وأكثر ميالً للعيش بعيدًا عن الروابط القرابية الوثيقة 

  
  ٠تعد نظرية الثقافة الفرعية للحضرية إحدى النظريات التي تسهم في تفســير طبيعة العالقة بين الحضرية والجماعات االجتماعية 

  . » كالود فيشر« وتـرجع هذه النظريـة إلى االفتراضــات النظريـة التي أثارهـا عالم االجتمـاع األمـريكي 
  وتذهب هذه النظرية إلى : 

تؤثر بشــكل مباشــر في الحيـاة االجتماعيـة داخـل المدينـة ، كمـا أنهـا تـؤدى إلـى ظهـــور العديـد مـن الجماعـات أن الحضرية  - 
  .االجتماعية 

  أن هناك ارتبطًا بين العوامل اإليكولوجية وظهـور األشـكال المختلفـة للثقافـة الفرعيـة فـي المجتمـع ، حيـث يؤكـد »  فيشر« ويرى
ثافتهــا وعــدم تجانســها ، مــن شـــأنه أن يخلــق بيئــة مالئمــة لظهــور العديــد مــن الثقافــات الفـــرعية علــى أن زيــادة حجــم المدينــة وك

  .المختلفة 
  تفسير ذلك على أساس أن زيادة حجم السكان وتركزهم يساعد على ظهور اختالفات بنائيـة فـي المجتمـع »  فيشر« وقد حاول

ذلــك بشكـــل واضــح فــي إطــار الطبقــة االجتماعيــة ، والمهنــة ، واالهتمــام  ، وبالتـالي يــزداد تنــوع الثقافـــات الفرعيـــة ، حيــث يظهـــر
  .السائد للجماعة 

  حول تأثير حجم السكان علـى المجتمـع ، حيـث تقـرر نظريـة » لويس ويرث« وتتفق نظرية الثقافة الفرعية  للحضـرية مـع نظرية ،
ترابطــًا ،  وذلــك نتيجــة ظهــور جماعــات  أقــلحجــم الســكان فــي المجتمــع بشــكل عــام ، أصــبح  أنــه كلمــا زادالثقافــة الفرعيــة ،  

مختلفة تتعارض مع بعضها البعض ، مما يولد الصـراع داخـل المجتمـع ، إلـى جانـب أن تلـك الجماعـات تنتـزع والء أفرادهـا مـن 
  .المجتمع بوجه عام 

 يتعارض إلـى لمجتمع كأحد العوامل اإليكولوجية المؤثرة في المجتمع ، ونجد أن هذا االتفاق السابق ، حول مقولة زيادة حجم ا
  .عامل الحجم ليس له أي تأثير على تضامن المجتمع  تؤكد  على  أنحد كبير مع ما ذهبت اليه  النظرية التركيبية  ، حيث  
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 فيشر« حاول  .إطار تناول نظرية الثقافة الفرعية للحضرية لطبيعة العالقـة بيـن الحضـرية والجماعـات األوليـة  يوف «:  

أن يضــع مجمـــوعة مـــن الشــروط التــي تجعــل جماعــة الجيــرة تأخـــذ شــكالً أوليــًا وشخصــيًا للعالقــات الســائدة بــين أفرادهــا ،  - 
  : وتتمثل هذه الشروط فيما يلي

    
  في مواجهة المشكالت والحاجات المحلية المشـتركة بينهم ، يـؤدى إلـى تـدعيم  الحيويقصد بها اإلشارة إلى أن اشتراك سكان

  .روابط الجيرة واالعتماد الوظيفي المتبادل ، كما يؤدى تباعًا إلى ظهور العالقات الشخصية بينهم 
  
 بهــذا الشــرط ، أن عالقــات الجيــرة قــد تتــأثر بوجــود أو عـــدم وجـــود عالقـــات أخــرى بــين األفــــراد غيــــر عالقــات » فيشــر«  يويعنــ

ـــوية فــي نفــس الجماعــة الدينيــة  ـــم  ٠الجـــوار ، مثــل القرابــة أو الـــزمالة فــي العمــل أو العضـ ـــالقات قــــد يدعـ فوجـــود مثــل هـــذه العـ
  .ل هذه العالقات قد يؤدى إلى ضعف عالقات الجوار عالقات الجيرة ، في حين أن اختفاء مث

     
  بمعنى أنه في الحاالت التي يصعب فيها على الفرد إقامة عالقـات اجتماعيـة بعيـدًا عـن جماعـات الجيـرة ، فإنـه تـزداد احتمـاالت

   .وبالتالي يتـم تدعيم عالقات الجيرة قيام األفـراد بتكويـن عالقـات شخصية مـع الجيـران 
  على أن هذه الشروط الثالثة السابقة ، تزيد من احتمالية إقامة األشخاص لعالقات شخصية مـع اآلخــرين الذيــن » فيشر« ويؤكد

ـروط أنــه كلمــا زاد حجــم المجتمـــع ،  زادت احتمـــاالت عـــدم وجـــود هـــذه الشــ»  فيشــر« يقيمــون علــى مقربــة مــنهم ، كمــا يؤكــد 
  .الثالثـة ، ونتيجة لذلك فإن عالقـات الجيـرة سـوف تضعف بزيادة معدالت التحضر 

  تفسير العالقة بين زيادة حجم المجتمـع وعـدم تـوافر الشـروط المدعمـة لعالقـات الجـوار        »  فيشر« وقد حاول
  -: وذلك من خالل االعتبارات التالية 

   على عاتـق تنظيمات أخـرى تعلو فـوق مستـوى الجيرة.   
   حيـث تـؤدى قـوى السـوق فـي مجـال اإلسـكان إلـى تشـتت أفـراد ،

 .الجماعة فيزيقيًا 
   وعـدم ارتبـاطهم بالضـرورة بجماعـات الجيـرة ، حيـث يتـيح تعـدد الجماعـات

األخـرى البديـلة وتنوعـها في البيئة الحضرية فرصًا أكبر للتفاعل وتدعيم الروابط الوثيقة باآلخرين خارج الحدود المحلية للجيرة ، 
   .مما قد يؤدى إلى ضعف عالقات الجوار 

  وتشير نتائج بعض الدراسات إلى: 
وعلى الرغم من أن هـذه النتـائج ال تشـير بشكــل واضـح إلـى .االرتباط بجماعات الجيرة  قلحجم المجتمع ،  كلما كبرأنه   - 

غياب أو نشاط الجيرة تمامًا في المجتمع ، إال أن االتجـاه السـائد في هـذا األمـر يشيـر إلى أن األفــراد الذيــن يعيشـون فـي 
  .األماكن الكبيرة أقل ارتباطًا بجماعات الجيرة من الذين يقيمون في أماكن صغيرة الحجم داخل المجتمع 
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  بدراسة أثر زيادة حجم المجتمع على العالقات بين الجيران ، نجد أنه اهتم بدراسـة أثـر    » فيشـر« وكما اهتم
هــذه الدراســة إلـى عــدد مــن القضــايا  الحضـرية علــى العالقــات األسـرية والقرابيــة ، وقــد توصــل مــن خــالل    

  -: العامة ، وهي كالتالي 
   حيــث تــزداد بــين ســكان المدينــة نســب غيــر المتــزوجين ، أو

   المتزوجين بدون أطفال والمطلقين واألرامل أكثر من سكان الريف
  وقد أكدت بعض الدراسات في هذا الشـأن علـى أن عامـل

المسافة أو البعـد المكـاني بين األقـارب في المدينة ، يعـد مـن أهــم العوامــل التــي أدت إلـى ضعــف الروابــط القرابيــة بـين سكـــان 
 .قيـس هذا الضعـف بمعـدالت التزاور وتبادل المساعدات بين الجماعات القرابيـةالمدن أكثر مـن سكـان الريـف ، وقـد 

   ، وتـوفيـر اإلشبـاع العـاطفي ،
   .اع معظم احتياجات األفراد بينمـا تزداد قـدرة الجماعات والتنظيمات األخـرى على إشب

  إلى أن » فيشر« ويشير: 
عليـه  ال تمثـل أساسـًا ترتكـزالوظائف االقتصادية واألمنية والترفيهية وغيرها من الخـدمات التقليديـة التـي تقـوم بهـا األسـرة ،  - 

 . الـروابط األسـرية ، بـل إن هـذا األسـاس يتمثل بشــكل كبير في الجوانب الشـخصية والعاطفية والنفســية
  على أن » فيشـر« وعلى هذا األساس يؤكد: 

ـــــاع  -  ـــــراد بإشـبـ ـــــا سـمحـــــت لألفــ الحضـــــرية لــــم تـــــؤدى حتمــــا إلــــى تحــــول الوظــــائف التقليـــــدية لألســـــرة أو تقلصــــها ، بــــل إنهــ
   .االحتيـاجـات الخــاصـة بهـــذه الوظـائف خارج حدود األسرة 

  الحيــاة الحضــرية قــد ســاعدت  للعالقـات القرابيــة داخــل المجتمــع الحضـري، نجــد أنــه يشــير إلـى أن»  فيشـــر« وفـى إطــار تنــاول
علــى الـروابـــط القرابيــة خـــارج نطـــاق ، فالغالبيـــة العظمــى مــن النـــاس فــي المدينـــة يبقـــون النــاس علــى تجاهـــل العالقـــات القرابيـــة 

اهتمـامـاتهـم والتـزاماتهـم ، في حيـن يبقون بشكـل أساسي على الروابـط غيـر القرابيـة ، نظرًا لما تتسم بـه هـذه الـروابط مـن اتسـاق 
  .وتوافق 

 لمخالطـة االجتماعية والحصول على وغالبا ما يتجه الناس في المدينة نحو تدعيم الروابط غير القرابية وذلك من أجل الرغبة في ا
الــدعم والمســاعدة فــي بعــض الحــاالت الطارئــة ، ولكــنهم عــادة مــا يتجهــون إلــى األقــارب مــن أجــل الحصــول علــى المســاعدات 

  . الكبيرة في الحاالت الصعبة واألزمات 
  علـى بعضهــم الـبعض فـي  أقـل اعتمــاداً األقــارب غالبـا مـا يكـونــون وعلـى هـذا األسـاس يؤكـد أنصـار نظريـة الثقافـة الفرعيـة علـى أن

  .المدينة ، نتيجة وجود العديد من المصادر البديلة التي تقدم العون والمساعدة داخل المجتمع الحضري 
  ــــرث« ويمكـــن القـــول إن نظريـــة الثقافـــة الفرعيـــة للحضـــرية ، تتفـــق مـــع نظــــرية ــــويس ويـ حــــول التأكيــــد علــــى تأثيــــر العوامـــــل »  لـ

 . يـة في المجتمع ، وهذا ما تعارضه النظرية التركيبية اإليكـولوج
  ومـن ناحيــة أخــرى نجــد أنهــا تتفــق مـع النظريــة التركيبيــة حـــول التأكيـــد علــى أهميــة الســمات المميــزة لألفـــراد فــي تــدعيم عالقـــات

والنظريــة »  لـــويس ويـــرث« الجــوار ، وذلــك يعنــى أن نظريــة الثقافيــة الفرعيــة للحضــرية تقـــف موقفـــا وسطـــا بــين كــل مــن نظريــة 
  .التركيبية
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 م العديــد مــن علمــاء ـام حيــث أهتـــه عـــم االجتمــاع بوجـــموضــوع الفــروق الريفيــة الحضــرية أحــد الموضــوعات الهامــة فــي علــ يعــد

   .والحضري محاولين في هذا الصدد وضع نظرية حول الفروق بين الريف والحضر االجتماع بتحديـد خصائص المجتمع الـريفي 
  في القـرن )  م  ١٤٠٦ –  ٣٣٢( ابن خلدونالمفكر العربي  عصر إلىالجذور الحقيقية لدراسة الفروق الريفية الحضرية وترجع

فــي ( الرابـع عشــر فقـــد كتـب بـــن خلــدون فصــوال منظمـــة فـي التمييــز بـين البـدو والحضــر فـي الفصــل الثـاني مـن المقدمــة بعنـوان 
يميـــز بـــين نمطـــين أساســـيين مـــن  حيـــث نجـــده) العمـــران البـــدوي واألمـــم الوحشـــية والقبائـــل  ومـــا يعـــرض فـــي ذلـــك مـــن أحـــوال 

  .   والمجتمع الحضري المجتمع البدوي:  االمجتمعات هم
  كمــا تعـــرض بــن   أن الباديــة أصـــل العمـــرانوســابق عليــه وهـــو بــذلك يؤكــد  أن البــدو أقــدم مــن الحضــر إلــى ابــن خلــدونكمــا أشــار

كمـا   أهـل البـدو أقـرب الـى الخيـر مـن أهـل الحضـر: أن  إلـىصفات وأخالق أهل البـدو والحضـر حيـث ذهـب  إلىخلدون أيضا 
  . الشجاعة من أهل الحضر إلىبأنهم أقرب وصفهم 

  ظهرت تلك اإلسهامات حيث . العديد من العلماء الذين كانت لهم إسهامات فكرية رائدة في هذا المجال  ابن خلدونولقد تبع
 وقـد كـان لهــذه اإلسهامــات دور واضــح فــي ظهـور بعـض االتجاهــات بشكل واضح خالل النصف الثاني من القـرن التاسع عشر

 :يلي  وتتمثل هذه االتجاهات فيمادراسة الفــروق الريفيــة الحضريـة ــة لـاألساسي
  
 الحضري  –التباين الريفي  ظواهرهذا االتجاه نتيجة اسهامات كثير من علماء االجتماع الذين اهتموا بدراسة  ظهر .  

ن المجتمعـات يختلفـان عــادة اختالفـا أساســيا فـي الخصــائص ـحيـث نجـد أنهــم قـدموا ثنائيــات تقابـل بـين نــوعين متبـاينين مــ - 
   .والسمات المميزة لكل منهما 

 على النحو التالي  اإلسهاماتج من تلك ويمكن عرض بعض نماذ :  
    
 محاولــة جــادة للتميـز بــين المجتمــع الريفـي والمجتمــع الحضــري علــى ) القـانون القــديم ( فــي كتابــه  ١٨٦١عـام  هنــري مــين قـدم

التنظــيم  نــة الــىاالقــائم علــى المك يوالتعاقــد حيــث ذهــب الــى أن تحــول المجتمــع مــن التنظــيم القرابــ أســاس المكانــة االجتماعيــة
هــذه )  مــين( وقــد اســتمد  .التعاقــدي يقــوم علــى أســاس إدراك الجماعــة للحقــوق والواجبــات واالرتباطــات التعاقديــة المســيطرة 

الفكرة من تاريخ القانون الروماني حيث كان التحول االجتماعي في ذلـك العهـد يتمثـل فـي تحويـل المجتمـع مـن نمـط العالقـات 
   .ية الى نمط العالقات االجتماعية األسر 

    
    بين نمطين من المجتمعات )  توينز( يميز :  

 -  تتمثل في القيم العامة حيث تكون إرادة الفرد إرادة تلقائية ومؤثرة  يهو المجتمع المحلي ويتميز بالوحدة المطلقة الت.   
 -   ويتمثل في المجتمع العام وتكون الوحدة في هذا المجتمع قائمة على درجـة مـن التبـاين والتفـرد وتكـون اإلرادة الفرديـة

   .فيه إرادة عقلية 
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 مــن المجتمعــات  وجــود هــذا الشــكل  وإمكانيــة  أن األســاس الحقيقــي للوحــدة والتكامــل فــي المجتمــع المحلــي )  تــوينز(  ويــرى
ة ـل األسس العامـتشكاألسرة كما أن   على العالقات القرابية أو عالقات الدم والتجانس الفيزيقي والعقلي يعتمد في المقام األول

أمـا حيـاة المدينـة الكبيـرة والحيـاة المجتمـع المحلـي دينة ـرية والمــالقـه اـرية وحيـاألس هاـالمحلي وتمثل الحي  ي المجتمعـللحياة ف
  .المجتمع العام القومية وعواصم المدن فهي تمثل أساس 

    
 أســاس التضــامن االجتمــاعين يميــز بــين نــوعين مــن المجتمعــات علــى أمــن خــالل دراســته لتقســيم العمــل )  دور كــايم(  حــاول  :

   . التضامن العضويعلى :  بينما يقوم الثاني التضامن اآللييقوم على : أولهما 
التماثل بين أعضاء المجتمع فالمجتمع الريفي يتسم بعالقة تماسك ميكانيكيـة حيـث يتعامـل : على  التضامن اآللي ويعتمد - 

   .أفراد المجتمع بشكل تلقائي ويستجيبون لبعضهم البعض ميكانيكيا 
  بشكل ملحوظ نتيجة التماثل  عندما يسود في المجتمع تضامن آلي فإن الضمير الجمعي يكون قوياً الى أنه )  كايم دور (ويشير

 .الواضح بين أفراد المجتمع 
   .فإنه يقوم على عالقات ذات طابع عضوي تعتمد على تبادل المنفعة في استجاباتها وتماسكها  التضامن العضويأما  - 

  وع ـعلى تدعيم ن تباين األفراد الذي يعمل عليه من  وما يترتب  ويرتبط ظهور التضامن العضوي في المجتمع بنمو تقسيم العمل
كلما زاد  التضامن العضوي قلت التساند المتبادل على العقلية اإلنسانية و  س هذا ـوينعك  .في المجتمع   التساند المتبادل  نـم

يؤكـد  بازدياد تقدم المجتمعات وتدعيمها للتقـدم األخالقـي الـذي رسوخاالعضوي  التضامن  حيث يزداد  أهمية الضمير الجمعي
  .العليا والحرية واإلخاء والعدالة القيم 

    
    بين نموذجين متباينين من المجتمعات  بيكريميز  

-  
 ويتميز هذا النموذج بالعزلة االجتماعية والفكرية وتؤدي هذه العزلة ) الريفية ( به المجتمعات ذات الثقافات بطيئة التغيير  ويقصد

   الى وجود حالة من الجمود في العادات والتقاليد
 وتلعب فيها العـادات والتقاليـد والطقـوس دورًا هامـا  االتصاالت االجتماعية في هذا النموذج بأنها في إطار جماعات أولية وتتميز

بسـيطا  فـي هـذا المجتمـع  تقسـيم العمـل  كل النظم االجتماعية ويكون لتقديس  هناك يكون حيث  رد ـلفافي التأثير على حياة 
 للجزاءاتمجتمع تخضع الكبيرة فكل أشكال األنشطة في هذا الاألسرة ي شكل ـتتمثل ف يوتتميز الروابط القرابية فيه بالقوة الت

  .تتمثل في الضوابط االجتماعية الصارمة  يالطقوسية الت
-  
 ويتميــز هــذا الــنمط مــن ) الحضــرية ( بــه تلــك المجتمعــات ذات الثقافــات ســريعة التغيــر المتصــلة بغيرهــا مــن الثقافــات  ويقصــد

   .المجتمعات بالتفتح في الناحية العقلية واالجتماعية وترتبط فيه العالقات االجتماعية بالبناء االجتماعي 
  الزواجيــة األســرة ل ـة فــي هــذا المجتمــع فــي شكـــلجماعــات القرابيــوتتمثــل ا .وفــي هــذا المجتمــع تخــف حــدة العــادات والتقاليــد

 .تؤدي الى انتشار الفردية وضعف الضوابط االجتماعية  يالبسيطة كما تنتشر فيه القوانين التشريعية والتعاقدية الت
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  وتتمثــل خصــائص  .لكــي تقابــل خصــائص المجتمــع الحضــري )  مجتمــع القريــة( خصــائص المجتمــع الشــعبي  )ريــد فيلــد(حــدد

  : فيما يلي  ريد فيلدفي فكر  المجتمع الشعبي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  يمـر بهـا المجتمـع فـي حالـة انتقالـه مـن النمـوذج الشـعبي الـى النمـوذج الحضـري  يتحليـل المتغيـرات التـ)  ريـد فيلـد( وقد حاول

  . وزيادة انتشار الفردية وتزايد العلمانية زيادة التفكك الثقافي: هي  حدد ثالث مقومات أساسية للتحول الحضريحيث 
  الى هذه المقومات أو الخصائص هي أهم ما يتسم به المجتمع الحضري حيـث تزيـد الحضـرية مـن التفكـك )  ريد فيلد( ويشير

كانت توجـه السـلوك والفعـل االجتمـاعي فـي المجتمـع الشـعبي أصـبحت   يالثقافي للمجتمع ويعني ذلك أن القواعد والمعايير الت
   .عددا في المجتمع الحضري أكثر تعقيدا وت

  
  حجـم  بعضـهم مـن  ولقد اتخـذ  ري ـوالمجتمع الحض هذا االتجاه أن هناك بعدا واحدا يميز بين المجتمع الريفي  أصحابيرى

 : وهي عملية تجري بطريقتين ) عملية تركز سكاني ( يعتبرووفقا لهذا التصنيف فإن التحضر  .السكان محورا لهذا التمييز
 .نمو مراكز حضرية متعددة : في  األولىتتمثل  - 
مدينـة ووفقـا لهـذا االتجـاه يمكـن  إلـىتضخم حجم السكان في قرية من القرى من شأنه أن يحولهـا : أما الثانية فتتمثل في  - 

   .السكاني التركز  ةـد منطقــة تعـالمدين اـة التخلخل السكاني بينمـا منطقـة بأنهـريـتحديد الق
  
  
  
  
  
  
  



  ]  [KFU 

  
  

  
  يعتمد هذا االتجاه بشكل أساسي على مجموعـة مـن المحكـات فـي التمييـز بـين  الريـف  والحضـر ولقـد حـاول  علمـاء االجتمـاع

تحديــد خصـائص المجتمـع الحضـري عـن طريـــق مقارنتـه بـالمجتمع الريفـي ولعـل أقــدم المحـــاوالت التـي بــذلت فـي هـذا الصـدد 
  ) .  كارل زيمرمان  و بيترم سوركن( تلك التي قام بها العالمان 

  بالتفرقـــة بـين المجتمــع الريفــي والمجتمـع الحضــري علـى أســاس وظيفــي حيـث تمثــل المهنــة )  زيمرمــان( و )  سـوركن( وقـد أهــتم
المحــك األول واألساســي لمــا  بــين نمــوذجي المجتمــع  مــن فــروق واختالفــات حيــث يــرتبط هــذا االخــتالف بسلســلة أخــرى مـــن 

 : ويمكن تحـديد هذه الخصائص فيما يلي المجتمعين  الخصائص المميـزة لكل من
    
  بالمهنـةأن هناك اختالفا واضحا بين المجتمع الحضـري والمجتمع الــريفي فيما يتعلق ) سوركن وزيمرمان(يرى : 

يشتغلــون أساسـا بأعمـال الصـناعة والحـرف والتجـارة واألنشـطة الخدميـة وغيـر ذلـك مـن :  فاألفـراد في المجتمع الحضــري - 
  األعمال غير الزراعية 

فيعمل جميع الفالحين وأسرهم في العمل الزراعي الى جانب عدد قليل من المشتغلين باألنشطة غير  : أما المجتمع الريفي - 
   .الزراعية 

 ة بين المجتمعين ففي المجتمع الريفي نـتج عـن طبيعـة المهنـة     وقد ترتب على االختالف المهني فروق عديد
  -: ما يلي 

  االرتباط الشديد باألرض والجماعات القرابية.    
  ابتعاد واضح عن التخصص وتقسيم العمل.    
  وجود نظرة ثابتة ال تتغير الى الموقف الكلي للحياة يتوارثها األفراد جيال بعد جيل.  
  عدم وجود فواصل دقيقة بين حياة العمل وحياة الفرد أو األسرة.    
  أما المجتمع الحضري فقد ترتبت على طبيعة إنسان المهنة فيه مجموعة من النتائج أهمها :-  
  انفصال جماعات المهنة عن الجماعات القرابية.  
  انفتاح األفراد على مجموعة متعددة ومختلفة من المهن.  
  التخصص الدقيق والمتقن في مجال العمل.    
  ظهور معايير جديدة لتحديد المكانة المهنية للفرد ومقاييس مختلفة للنجاح المهني.  
    
  تختلف نوعية العالقات بين كل من المجتمع الريفي والحضـري بالبيئـة الطبيعيـة فـالمجتمع الريفـي بطبيعتـه يكـون أكثـر ارتباطـا أو

خضــوعا للبيئــة الطبيعيــة وبالتــالي فــإن البيئــة الطبيعيــة تســيطر بشــكل مباشــــر علــى  البيئــة االجتماعيــة  واإلنســانية  فــي   المجتمــع 
       .الريفي 

  وعلى العكس من ذلك يعيش المجتمع الحضري حياته فـي عزلـة نسـبية عـن البيئـة الطبيعيـة األمـر الـذي يجعـل للبيئـة االجتماعيـة
  .والبشرية سيطرة واضحة 
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  الزراعي  أن المجتمع المحلي الريفي مجتمع صغير بطبيعته وأن هناك عالقة عكسية بين الريفية والعمل)  سوركن وزيمرمان( يرى

  .وبين حجم المجتمع 
  وبالتــالي تكــون هنــاك  ٠وعلــى الجانــب اآلخــر يتميــز النمــوذج الحضــري مــن المجتمــع بكبــر حجمــه النســبي عــن النمــوذج الريفــي

   .عالقة طردية بين الحضرية واتساع الحجم 
    
 ريفية بوجه عام بعالقة عكسية مع الكثافة على العكس يتميز المجتمع المحلي الريفي بانخفاض الكثافة السكانية لذلك ترتبط ال

من نموذج المجتمع الحضري الذي يرتفع فيه معـدالت الكثافـة السـكانية كسـمة مميـزة وتـرتبط فيـه الخصـائص الحضـرية بعالقـة 
   .طردية مع ارتفاع هذا المعدل 

    
 فهناك عالقة سلبية  –ر تجانسا من ناحية الخصائص االجتماعية والنفسية يتميز المجتمع الريفي عن المجتمع الحضري بأنه أكث

بينمـا يتميـز المجتمـع الحضـري بظـاهرة الالتجـانس أي أن هنـاك عالقـة إيجابيـة بـين الالتجـانس  .بين الالتجانس وظاهرة الريفيـة 
   .والحضرية 

    
  ظواهر التباين والتدرج االجتماعي وظاهرة القروية بينما توجد عالقة إيجابية بين التباين والتدرج االجتماعي هناك عالقة سلبية بين

   .وظاهرة الحضرية 
   .ففي المجتمع الريفي يعتبر التباين والتدرج االجتماعي حاالت شخصية ويقوم على أساس توارث المهن  - 

  كــذلك تختلــف العالقــات االجتماعيــة فــي المجتمــع الريفــي عنهــا فــي المجتمــع الحضــري تبعــا لتقــدم المعرفــة ويمثــل نســق القريــة
أخرى واضح وميسر في المدينـة عـن القريـة فعنـدما تكـون العالقـات  إلىالطبقة المغلقة في داخله بينما  يكون التدرج  من طبقة 

لمجتمع الريفي بعضهم ببعض  من جانب وبالمجتمع العام  مـن جانـب آخـر ، فـإن ظـواهر المباشرة هي األساس في ربط  أفراد ا
  .التباين االجتماعي وخاصة اإلبهام الشخصي تعتبر سمة أساسية في المجتمع الحضري 

    
 ويتمثــل الحــراك ري يــرتبط الحــراك االجتمــاعي ارتباطــا ســلبيا بــالمجتمع الريفــي بينمــا يــرتبط ارتباطــا إيجابيــا بــالمجتمع الحضــ

  :  االجتماعي في مظهرين
   ويتمثل في ظواهر الهجرة والتحركات السكانية  
  ويتمثل في االنتقال من وظيفة الى وظيفة أو من طبقة الى طبقة أخرى   
    
  أن أهـم مـا يميـز نسـق التفاعـل فـي المجتمـع الريفـي هـو أنـه محـــدودا بـين أفــراده وتغلـب عليـه العالقـات ) سـوركن وزيمرمـان(يرى

وعلى العكس مـن ذلك يتسـع نطـاق التفاعـل بالنسبـــة ، األوليـة حيث تبـرز العالقـات الشخصيـة والـدائمة والشمـولية بين األفــراد 
وبالتالي تغلـب العالقـات غيـر الشخصيـة والمؤقتة كما تتميـز هـــذه العالقـات بالسطحيـــة  للفـرد والجماعـة في المجتمــع الحضري

   .والرسمية 
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  وجود تدرج مستمر بين المجتمعات في درجة الريفية أو  درجة الحضرية  وعلى أساس هذا التدرج  يمكن  إلىيشير هذا المتصل

تصنيف ووضع كل المجتمعات اإلنسانية على  نقاط مختلفة  على هذا المتصل حيث  يصبح مـن  اليسـير تحديـد أيـن  يقـع أي  
  .مجتمع إنساني على نقطة معينة على هذا المتصل 

 ية األساســية للمتصــل الريفــي الحضــري فــي أنــه كلمـــا  زاد االحتكـــاك بيـــن المجتمــع الـريفـــي التقليــدي والمجتمــع وتتمثــل الفرضــ
فـــإن  ذلــك يـــؤدي  الـــى اكتســـاب مجتمـــع القريـــة لخصــائص حضـــرية  وبالتـــالي  فإنــه يمكـــن  ترتيـــب كافـــة  .الحضـــري الحـــديث 

مسـاهمة كبيـرة فـي فكـرة هـذا المقيـاس المتـدرج )  ريد فيلد( ساهم  وقد ٠المجتمعات المحلية طبقا لدرجة ريفيتها أو تحضرها 
  -: يمكن تصوره على النحو التالي الذي 

 أ ب جـ د هـ و ز ح ط ي ك
  ) مجتمع حضري(                )  مجتمع ريفي( 

  ٥+ ٤+ ٣+ ٢+ ١+صفر   ١- ٢- ٣- ٤-  ٥- 
  المجتمـع الحضـري أمـا النقـاط التـي ) ك ( الريفي كما تشمل النقطة المجتمع ) أ ( وتشمل النقطة األولى من هذا المقياس وهي

   .تقع بين أ ، ك فهي تعبر عن آثار التغير الثقافي أو الحضري 
  وعندما تتوافر عوامل التحضر لمجتمـع القريـة فـإن مـا يحـدث هــو أن القريـة تبـدأ  فـي التحـرك فـي  اتجـاه القطـب الحضـري مـارة

ثـم يبـدأ بعـد ذلـك ) الريفـي أو الحضـري ( لى المتصل التي يصعب عندها تحديد نوعية المجتمـع تلك النقطة ع) صفر ( بنقطة 
  .في الحراك في اتجاه القطب الحضري 
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 ومـن النــاحية القانـونيــة تعــرف المدينـة  " منطقـة جغرافيـة صـغيرة نسـبياتجمـع كثيـف مـن النـاس يسـكنون فـي "  تعرف المدينة بأنها

  "ذلك المكان الذي يتسم بوجود أعلى سلطة سياسية "  بأنها
 تجمعات سكانية كبيرة وغير متجانسة تعيش على قطعـة أرض محـدودة وتنتشـر فيهـا تـأثيرات "  ويمكن تعريف المدينة أيضا بأنها

، ويعمل أهلها في الصناعة أو التجارة أو كليهما معًا ، كما تمتاز بالتخصـص وتعـدد الوظـائف السياسـية الحياة الحضرية المدينة 
     " . واالجتماعية

  وحــدة اجتماعيــة حضــرية محــدودة المســاحة ومقســمة إلــى إدارات ، ويقــوم فيهـــا النشــاط علــى "  المدينــة بأنهــا الخشــابويعــرف
المشتغلين بالزراعة وتتنوع فيها الخدمــات والوظـائف والمؤسســات وتمتــاز المدينـة بكثافتهـا الصناعة والتجارة ، ويقل فيها نسبة 

  " . وسهولة مواصالتها وتخطيط مرافقها ومبانيها
  المركز الذي تنتشر فيه تأثيرات الحياة الحضرية إلى  أقصى جهـة  فـي األرض ، وفيهـا "  فقد عرف المدينة بأنها لويس ويرثأما

 . " القانون الذي يطبق على الناسأيضا ينفذ 
 كما أشار إلى أنـه يمكـن تعريـف المدينـة أيضـا علـى أنهـا،  " شكل خاص للترابط البشري "  المدينة على أنها) ويرث( كما يصف   

   " موطن أكثر اتساعًا وكثافة ألفراد متمايزين اجتماعياً " 
    
   يرجع االهتمام بدراسة المدن إلى عدة أسباب أهمها:  

   نسـبة التعلـيم بـين سـكان المـدن ، وكثـر عـدد سـكانها ، ووجـود ارتفـاع ويرجـع ذلـك إلـى
  .مراكز اإلدارة الحكومية فيها

   فيهـا اإلنتـاج الريفـي مـن مختلـف القـرى ، ويتجمـع فيهـا ب ـ، فهـي بمثابـة منـاطق يصـ
   .الج والخدمات الترويحيةـز للتعليم والعـراكـا طرق المواصالت وهي مـالتجار وتتشعب فيه

   ومـا نـتج عـن النمـو السـريع ،
ن من مشكالت اجتماعية ، مثل زحف العمران على الرقعة الزراعية والضغط على وسائل النقل ، وقصور الخدمات لسكان المد

  التعليمية ، والصحية ، والسكانية ، وظهور الحاجة إلى مناطق لالمتداد العمراني الستيعاب الزيادة في عدد السكان
  الت ـن المشكـــر مـــم لكثيـــوتعرضهــ دن ، ـلــى هجــرة الــريفيين إلــى المــ، ممــا يــؤدي إ

يقابلهـا الريفـي فـي عمليـة التحضـر ، ممـا يوضـح أهميـة  يالصـدمة الثقافيـة مـن أخطـر المشـكالت التـ االجتماعية والنفسية وتعـد 
   .تكيف المهاجرين مع متطلبات الحياة في المدن

  د أن كثير من المشكالت االجتماعية قد ظهرت كنتيجة مباشرة للتحضر والتصنيع ومن أمثلة هذه ـ، ونج
   ) .الطالق واالنفصال ، القلق النفسي وعدم الشعور باالستقرار نسبة جناح األحداث ، ارتفاع ( المشكالت االجتماعية 

  ادة بـين الجـامعيين ، ونجـد أن كـل الجامعـات تتركـز عـادة فـي ، فالقيـادة تكـون عـ
   .رًا على مستقبل األمة ـتأثيرًا كبي ريةـة الحضـللمعيش الي يكون ـوبالت المدن الكبرى ، 

  



  ]  [KFU 

   ق المدنـن طريـعاألخر ، حيث تغزو الثقافات العالمية بعضها البعض 
   .، مما يؤكد أهمية دراسة المدن في الوقت الحاضر

   
  أن المدينة تمر بدراسة المدينة تاريخيًا ، حيث القى الضوء على نموها وكبر حجمها ، وقد توصل إلى "  لويس ممفورد" اهتم

   :بالمراحل التالية 
   
  ا ، ـم دـة إلى حـبعض القرى إلى بعضها البعض ، واستقرار الحياة االجتماعيبانضمام ويقصد بها المدينة في فجر قيامها ، وتتميز

ة ـدويــيات الـالصناعــ امـور ، وقيـــة الطيـــربيـــوان ، وتـاس الحيـــة ، واستئنـــزراعـــت المدينــة فــي هــذه المرحلــة بعــد اكتشــاف الـد قامـــوقــ
   .للمعادن  انـة ، واكتشاف اإلنسـطيوالحرفية البس

  
  وتمتـــاز بوضـــوح التنظـــيم االجتمـــاعي واإلداري والتشـــريع ، وتنـــتعش فيهـــا التجـــارة وتتســـع األســـواق المتبادلـــة ، وتتنـــوع األعمـــال

ومبــــادئ ات الفــراغ ، وظهــور الفلســفات ـاع أوقـــتســاتلــف الفئــات و خوالوظــائف واالختصاصــات ، وتتســم بــالتمييز الطبقــي بــين م
   . ام المؤسسات والفنون ونشأة المدارس وعقد حلقات المناظراتـوقي ،ات ـك والرياضيـبالفلواالهتمام  لوم النظرية ، ـالع

  
  بـالريف شـبكة مـن المواصـالت السـريعة وتعرف بالمدينة األم ، ويتكاثف فيها عدد لسكان ويتوفر فيهـا الطـرق السـهلة ، وتربطهـا

ن ـالمهــوتعــدد وع الوظــائف ـزات خاصــة كالتجــارة أو الصــناعة ، وتنـــب ســــكانها ، وتنفــرد بميـــوتهــتم الحكومــة فيهــا بتحقيــق مطالــ
ح المركـز الرئيسـي للحكومـة أو اإلدارة المحليـة ، ـوتصبـ ٠والتخصص، وقد تصل بعض هذه المدن إلى عاصمة منطقـة أو دولـة 

   ) .المدينة األم (  ق ل مظاهر النشـاط االجتماعي ، واالقتصادي ، والسياســي بحيث تصبح بحـوتتركز فيها ك
  
  ة ، ـمتتابعموجــات في للبنـاء ي ـة إلى أراضـق الريفيـت المناطـولـد تحـفلق .المدن العظمى في القرن التاسع عشر انبثاق وتتمثل في

ذه المدن التنظيم اآللي والتخصص وتقسيم العمل وتأخذ الفردية في الظهور ، وتنتشر النظم البيروقراطية في اإلدارة ـفي ه ظهروي
   .وأجهزة الحكم ، ويبدأ ظهور االنحالل والشقاق بسبب تحكم الرأسمالية ويتصارع أصحاب األعمال والعمال 

  
  الوسائــلم ـن أهــمـ)  اتـ، والنفقـالميزانيـة  والضـرائب  ( مسـائل  وتمثل أعلى درجات السـيطرة االقتصـادية للمدينـة ، فيهـا تعتبـر 

ذا النموذج حركة ـهسيشهد م ـثومن م ، ـر الحجـن كبـة الناجمة عـالمسيطرة ، كما تبدو المشكالت اإلدارية والفيزيقية ، والسلوكي
انب سكانه لالرتداد مرة أخرى إلى الريف أو إلى مناطق الضـواحي واألطـراف هروبـًا مـن ظـروف العـيش غيـر واسعة النطاق من ج

   .المرغوبة
   
  ويمثل هذا النموذج من المجتمع الحضري نهاية المطاف في مراحل التطور التاريخي ، ومع أنه لم يتحقق بعـد ، إال أنـه واقـع ال

اه ـما أسموظهور ة ، ـللريفي جديد  وإحياء   الحضريـة ،بانتهاء عندما يصل التفكك إلى ذروتـه مقترنا  – ممفوردفي نظر  –محالة 
   ) . بمدن األشباح(  ممفورد
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  يمكن تصنيف المـدن فـي إطـار مجموعـة مـن المعـايير المختلفـة ، فقـد تصـنف المـدن وفقـًا للحجـم، أو عـدد السـكان ، أو وفقـًا

.                                   للمتغيــــــرات االقتصــــــادية ، أو العوامــــــل االجتماعيــــــة واالقتصــــــادية ، أو مــــــن حيــــــث درجــــــة تقــــــدمها واألعمــــــال التــــــي تؤديهــــــا 
  :هذه التصنيفات على النحو التالي عرض ويمكن 

  
  وفي إطار معيار الحجم يمكن تقسيم المدن إلى :  

    
  بموقـع حضــري يســيطر علــى  ، وهــي فــي العــادة أكبـر مــن القريــة وأصــغر مـن المدينــة ، وهــي تتمتــع  )البلـدة ( ويطلـق عليهــا اســم

كما تتمتع بأهمية ثقافية كبيرة ، فهي مقر الحكومة ، وهي المركز الـديني للـبالد ،  تقع على بعد كبير منه ،  يالمنطقة الريفية الت
إال أنهــا تفتقــد إلــى التقســيم الواضــح للعمــل علــى المســتوى    وتمــارس المدينــة الصــغيرة نوعــا مــن التجــارة البســيطة الداخليــة ،

  .اإلقليمي
    
  وبتنظيم وجودها حول اإلنتاج الذي تنتجه وهي تتمتع بموقع حضري يسيطر على اإلقليم بوجـه عـام ريفـه  بتقسيم العمل ،وتتميز

   . وحضره
    
  وفيها يحـل اسـتخدام آلـة االحتـراق  وتتميز بخصائص المدينة الصناعية بشكل مكثفوهي المدينة العظمى أو المدينة الكبيرة ،

   . دام اآللة البخاريةوالكهرباء محل استخ
  
  فرنســا  ، ففــي تقســيماتها اإلداريـة  الـدول فــي  هـو أســهل هــذه التقسـيمات الرتباطــه بتعقــد الحيـاة فــي المدينــة وقـد طبقتــه معظــم  

وكـل مركـز   مجموعـة حضـرية ، كل مجموعة من السكان تعيش في مركز واحد يبلغ عددها أو يزيد عن ألفين نسمة   – مثالً  –
   . يقل عدد سكانه عن هذا الرقم يعتبر قرية يدخل في عداد الريف

   
 تسودها ي بين المدن الت »  ردفيلد وسنجر« ام بعض العلماء بتصنيف المدن في ضوء العوامل االجتماعية والثقافية ، فقد ميز ـق

ففي األولى تتساند وتقوى وتستقر النظم االجتماعية والثقافية السائدة ، ، تختلف تلك العقيدة  يالعقيدة األرثوذكسية والمدن الت
تسـتحوذ  يدهماء طبقـًا للطبقـة االجتماعيـة التــبين مدن النبالء ومدن ال » فيبر« بينما تستجيب الثانية للتغير االجتماعي ، وميز 

   .سية االجتماعية على السلطة السيا
  
  وثالثــة ،  وأخــرى إداريــة،  مــدن صــناعيةدن إلــى ـالمــ » بريــز« وتصــنف المــدن كــذلك حســب المتغيــرات االقتصــادية ، فقــد قســم

نمو المدن يرتبط بمعدل أن الصناعة السائدة كانت أساس تصنيف المدن في القرن التاسع عشر ، وأن " المبارد"، وأكد  تجارية
ا المركـــزي إلــــى مــــدن النقـــل والمــــدن ذات الوظــــائف ـالمـــدن حســــب موقعهــــ»   هــــاريس وأولمــــان «النمـــو االقتصــــادي وصـــنف 
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خطـوط عبر ، أمـا مـدن النقـل فيهـا يـتم نقـل السـلع  المتخصصة ويمتد تأثير المدن ذات الموقع المركزي إلى خارج نطاق المدينـة
   . المواصالت

   
  نقطة تقع في   ٣٧ تؤديها لسكانها ، فقسم الخدمات إلى ي تقسيم المدن من حيث كمية ونوع الخدمات الت"  ثورنديك "حاول

، واكتشف من هذه الدراسة أن هناك ارتباطًا  نثرياتثم  وتســهيالت عامة واالقتصاد والترويح والتعليم الصحة: ستة أقسام عامة 
مـــن الناحيـــة   أحســـن حـــاالً  بهـــا نســبة تعلـــيم مرتفعـــة مـــثالً يكـــون ســكانها  ي، فالمـــدن التـــ هامــًا بـــين التقـــدم والتـــأخر فــي المـــدن 

   .االقتصادية والصحية والترويحية 
  
  مستخدماً هذا المعيار وهي تقسيمًا سداسيًا " جينست هالبرت "تؤديها وقد وضع  ياألعمال التتختلف المدن من حيث:   

  

                              مدينة صناعية  مدينة تجارية   مدينة سياسية   
 مدينة ثقافية   مدينة متعددة األغراض   مدينة صحية وترويحية  

  

   
  ومن أهم هذه العمليات هناك بعض العمليات التي تؤثر في نمو وتطور المناطق الحضرية:   
  
  وهي العملية الناتجة عن التوزيع المتباين للسكان في منطقة حضرية معينة ، فهي تشير إلى الكثافة السكانية واالزدحام السكاني

  . ويؤثر فيها درجة القرب من وسائل المواصالت  –فهي تزداد في مناطق وتقل في مناطق أخرى  –
  وتـزداد عمليـة التركيـز السـكاني كلمـا اقتربنـا مـن المدينـة نتيجـة الجـذب ، وتقـل كلمـا اتجهنـا خـارج المدينـة ، ويـؤدي التركيـز إلـى

   .اختالف شكل األرض واستخدامها 
  
  ويتمثـل المقيـاس العـادي لعمليـة . تركز األعمال في قلـب المدينـة  مثل. ترتبط عملية المركزية بتركز الوظائف حول نشاط حيوي

ويميـل اإلنسـان إلـى .  المركزيــة في السيطــرة ،  أي تأثير تركيز الوظائــف في مناطــق معينـة علـى بقيـة أجـزاء المجتمـع الحضـري  
   .المركزية من حيث العمل حتى يفتخر بنفسه 

  
  ويميـل . البشر والهيئات التنظيمية وكذلك األنماط األخـري مـن استخـدام األرض إلى االبتعـاد عــن  مـركز المدينة وهي تعني ميل

اإلنسان إلى الالمركزية  من حيث السـكن كـذلك  الصـناعات الضـخمة تميـل إلـى الالمركزيـة فهـي تحتـاج إلـى األراضـي الرخيصـة 
   .الشاسعة 

 – 
 يفضلون أن يسكنوا مع بعض ، ومثال ذلك عندما يتحدون في الدين واللغـة والجنسـية ، أو يكونـوا متخصصـين فـي  بعض الناس

  .مهنة واحدة 
  ويتم الفصل بطريقتين هما :  
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   ––  ويعكس ذلك نوع من التعصب خاصة من المهاجرين ففي بعض الدول
  .نجد أن المهاجرين يميلون إلى التجمع في منطقة معينة

     مثـل ميـل بعـض الوظـائف المتشـابهة التجمـع فـي منطقـة معينـة مثـل أصـحاب محـالت
   .الذهب

  
  وهناك مجمـوعة  ٠جماعة من الناس لجماعة أخرى أو إزاحة نشاط وظيفي لنشاط أخر مثل الصناعة تعني عملية الغزو بدء إزاحة

تحركـــات السـكان ، التغيــرات الــي تطـــرأ علـى شكـــل وخطــوط  المواصــالت ، وتهــدم : مـن الظــروف التــي تثيــر عمليـة الغــزو وهــي 
مـن الصــناعة ، والتغيـرات التـي تطـــرأ علـى األســـاس  المسـاكن أو تعرضـها للســقوط بسـبب تـدهور حالتهــا ، وإدخـال أنــواع جديـدة

   .وتؤثر في قدرة السكان على اختيار أماكن السكن  يمكن أن تؤدي إلى إعادة توزيع الدخل  ياالقتصادي والت
  
 تـدريجيًا ويطلـق مصـطلح التتـابع  يرتبط التتابع بعمليـة الغـزو ، فـإذا اسـتمرت عمليـة الغـزو فـإن الجماعـة األصـلية تـزاح مـن مكانهـا

   .على دورة عملية الغزو 
  
  يقصد بالروتينية حركة السكان اليومية ذهابًا وإيابًا بين مكان اإلقامة ومكان العمل اليومي ، وكذلك حركة السـلع من نقطــة األصل

   .إلى نقطة االستخدام ) اإلنتاج أو التعبئة ( 
  لألشخاص والسلع وفقًا ألنماط معينـة يمكـن التنبـؤ بهـا ، مـن حيـث الطريـق الـذي تسـلكه والوقـت الـذي تـتم فيـه وتسير الروتينية

     .خـالل اليـوم ، كمـا أن هنـاك أنماطًا يمكـن التنبؤ بها للحـركـة األسبوعية ، والموسمية ، بل والسنوية أيضا 
 ويرجـع ذلـك إلـى  ٠ي المـدن غيـر القريبـة سـواء فـي نمطهـا أو درجتهـا وتختلف الروتينيـة فـي المـدن القريبـة عـن تلـك الموجـودة فـ

اختالف أنواع اســتخدام األرض ، واالختالفات البارزة في مكان العمل عـن مكـان اإلقامـة ،  واالختالفـات فـي  وسـائل النقـل  ، 
حركــة األشــخاص والســلع يمكــن وغيــر ذلــك مــن العوامــل  التــي تــؤثر  فــي الحركــة  ومــع ذلــك فهنــاك  أنمــاط روتينيــة شــائعة فــي 

   .مشاهدتها في كل مدينة ، بغض النظر عن مناخها أو خصائصها 
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  األيكولوجيــا ظهــور مصــطلح  لتفســير نمــو المــدن ، ومــع  القــرن العشــرينمــع مطلــع بــذلت محــاوالت عديــدة مــن جانــب العلمــاء

جامعة شــيكاغو، كانت هنـاك اسـهامات واضـحة التي قام بها علماء االجتماع في في إطار البحوث  ١٩٢٠الحضرية خالل عام 
عــن هـــذه المحـــاوالت السابقـــة مـن جانــب تلــك العلمـاء لتحديــد األســــس التـي تحــدد النمــاذج األيكولوجيـــة للمــدينة ، وقـــد نتـــج 

  .ظهـور بعـض النظريات التي تفسر نمو المدن 
  ويمكن عرض تلك النظريات على النحو التالي:   

  
 م ١٩٠٣بهذه النظرية في عام )  هونت (فقد نادى ،  تعد هذه النظرية من أول النظريات األيكولوجية في الظهور  
  ويـرى أصـحاب هـذه النظريـة أن المدينـة بــدأت فـي االنتشـار والتوسـع خـارج مركـز المدينــة بعـد اختـراع بعـض وسـائل المواصــالت

  . والنقل التقليدية المتمثلة في القطارات في تلك الفترة بدال من العربات التي كانت تجرها الحيوانات
  ل نجمـة البحـر ، وكانـت هـذه الظـاهرة منتشـرة فـي معظـم المــدن اختـراع وسـائل المواصـالت تطـور المدينـة فـي شــكوقـد نـتج عـن

حيـث  كانــت تبنــى المسـاكن بعيــدا عــن مركـــز المدينــة و كـان يــتم مــلء . الغربيـة وذلــك قبـل اختــراع السيـــارة كوسيــلة مواصــالت  
 .القطارات البعيدة عن مركز المدينةوبالتالي تتجمع هـذه المبـاني عنـد محطات  . الفراغ بين أذرع هـذه النجمـة البحـرية بالمباني

  استطاع بعض السكان بناء منازلهم في أطـراف المدينة وخاصة الطبقة الغنية الذين يملكون وسائل النقـل الخاصة ، فزاد ومن هنا
الفقـراء نظـرا لـرخص أما المبـاني القديمـة التي كانت وسـط المــدينة فقــد سكنهــا . وارتفعـت كثافتهـا السكانية بعض المـدن حجم 

كما أن بعض الحكومات قامت بهدمها لتبني المكاتب اإلدارية والحدائق العامـة بعـد أن طبـق علـى هـذه المنـاطق . قيمة إيجارها
 . التخطيط العمراني الجديد  برامج

  
  في التحليـل األيكولـوجي  من أولى  المحاوالت التي بذلت ١٩٢٥عام "  بيرجس" تعد نظرية الدوائر متحدة المركز التي قدمها

فـي هـذه " بيـرجس" ويفتـرض .  أو نظريـة الفـرض الحلقـي وقـد يطلـق علـى هـذه النظريـة اسـم نظريـة المنـاطق المتمركـزة . لمـدن 
   .في طريقة استخدام األرض  النظرية أن نمو المدينة يأخذ شكل سلسلة من الدوائر المتتالية ، وتختلف كل دائرة أو منطقة

  متحدة المركز ومتناسقة إلى حد ما  خمس حلقاتأن المدينة تتخذ في نموها شكل " بيرجس " ويرى . 

  
 وهـي منطقـة يســهل الوصـول إليهـا مـن أي نقطـة داخـل المدينـة ، وفيهـا ترتفـع أسـعار األراضـي ،  وتسمى منطقة األعمـال المركزيـة

هـذه المنطقـة ناطحـات السـحاب ،  تحتـاج إلـى موقـع مركـزي وتتحمـل أسـعار األرض المرتفعـة وتحتـل  يوتتركز فيها األنشطة التـ
   .وتنتشر فيها سياحة التسوق ، تخصصةوالمطاعم ، والمسارح ، والمتاجر الم المحالت التجارية ، والفنادق 

  
 وتســكنها جماعـات ذات مســتوى " المنطقــة االنتقاليـة" ويطلـق عليهــا اسـم منطقــة التحـول  وهـي تحـيط بمنطقــة األعمـال المركزيــة

   . اجتماعي اقتصادي منخفض ، باإلضافة إلى المهاجرين الريفيين
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  وخاصة الذين يعملون موظفين كتابيين وعماال في المصانع العاملينوتسمى منطقة سكنى ،.    
  
  وأحياء األعمال المحلية "الفيالت " وتتكون أساسًا من.   
  
 بشـكل  مـن قلـب المدينـة  الممتـدة  المواصـالت  ، وتقع خارج حدود المدينـة ، وعلـى امتـداد خطـوط  وتسمى منطقة الضواحي

 : مثــل  نصــف قطــري ، وهــي منطقــة ســكنية لــذوي الــدخول المرتفعــة ، كمــا يمكــن أن تكــون مقــرًا لــبعض األحيــاء المتخصصــة 
   .ا المناطق الصناعية وغيره

  
  عديـد مـن  أن المدينة الكبيرة مكونة من"  هويت" وفي إطار هذه النظرية يرى .  ١٩٣٩نظرية القطاع عام "  هومر هويت" قدم

   .القطاعات أكثر من كونها  دوائر متحدة المركز  كما ذهبت نظرية الدوائر متحدة المركز
  وفـي القطاعـات األخـرى  .ووقفًا لهذه النظريـة فـإن منـاطق اإليجـار المرتفـع تتجـه لألطـراف الخارجيـة لقطـاع أو أكثـر مـن المدينـة

فتتجه مناطق اإليجـار المرتفـع مصـاحبة لنمـو السـكان نحـو . تمتد  مناطق  اإليجار المنخفض  من وسط المدينة  إلى ضواحيها 
  .قطاع واحد 

  وعلـى هـذا . وتصبح المناطق التي تهجرها جماعات الدخل المرتفع مجاالً لسكن الطبقات ذات المكانة االقتصادية المنخفضـة
كمــا تتواجــد  المنــاطق  .لقطــاع أو أكثــر مــن حــدود المدينــة إن منــاطق اإليجــار المرتفــع تتواجــد عــادة علــى الحافــة الخارجيــة فــ

وليسـت كمـا ذهبـت نظريـة الـدوائر متحـدة المركـز حيـث أنهـا تأخـذ منطقـة  .الصناعية على امتـداد أوديـة األنهـار وامتـداد الميـاه  
  . دائرية حول المنطقة الرئيسية

   
  وأن كــل مدينــة  وتــتلخص فــي أن هنــاك عــدد مــن المراكــز فــي كــل مدينــة ال مركــز واحــد»  هــاريس وألمــان« نــادى بهــذه النظريــة ،

  .    تختلف عن األخرى في نوع وعدد مراكزها 
  ويرجع ذلك إلى ما يلي:  

    ي يتوافـد عليهـا التجـارة القطـاعي ينشـأ عـادة فـي المراكـز التـي حـ، ف
بر عدد من الناس ، وحي الميناء ينشأ بجوار البحر ، وحي الصناعة بجوار النهر أو البحر وعند نقط التقاء الطرق أو السكك كأ

  .الحديدة
    جميعًا ألن  يفيدهمعي مثال في حي واحد ، فتجمع تجار القطا

  .هذا يسهل على العمالء عملية الشراء
     فالطبقة الفنية مثالً تنفر من منطقة الصناعة وتسكن في أبعد مكان عنها ،.   
     ًفتجـار الجملـة مـثال ،

   .يبعدون عن وسط المدينة ألنهم يحتاجون لمساحات كبيرة لتخزين بضائعهم
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  صورة أفضل وأحسن مما كانت إلى األساليب واإلجراءات والتدابير التي يتخذها اإلنسان لتحويل الواقع  :يقصد بالتخطيط عادة

والتخطـيط بهـذا المعنـى عـام بمـا سـيكون عليـه فـي المسـتقبل التنبـؤ وهذا يعني دراسة وفهم الحاضـر و . عليه األمور في الماضي 
  .وشامل

 األفضل واألحسن إلىدراسة وفهم واقع المدينة ومحاولة تطويره وتحسينه «ال يخرج عن هذا التعريف بمعنى  وتخطيط المدينة«  
 تطوير المدينة وتحسينها بحيث تخدم نفسها كمستوطنة بشرية وتسهم وتخدم المخطـط « ويعنى تخطيط المدينة بالدرجة األولى

   .» العام للمجتمع
 االجتمــاعي واالقتصــادي  والتقــدمللنهــوض ل وبــؤرة ـللحيــاة والعمــ اـً اسبـــمن اناً ـهــا مكــلن جعـر مـــي أكثـــة ال يعنـــط المدينـــإن تخطيــ

   .والحضاري بوجه عام في المجتمع 
    

   بحيـث ال يطغـى قسـم منهـا علـى القسـم اآلخـر وال
   .يحرم منها حيي من األحياء وإيجاد نوع من االنسجام بينها جميعا 

   فـراغ مـع اللتكـون متنفسـا ومكانـا لقضـاء وشـغل أوقـات
  .االهتمام باألشجار والمناطق الخضراء 

   لتقليـل ضوضـاء الصـناعة أو دخانهـا أو روائحهـا الكريهـة وحتـى ال
   .تحدث مضايقات للسكان ومكافحة تلوث البيئة الذي أصبحت تعاني منه معظم مدن العالم اليوم 

  ا مـن ـد نوعــا أال توجــن شأنهــة مــاذ إجـراءات معينــق اتخــن طريـأو ع
  .التنافر بين المباني بعضها ببعض وخلق نسق منسجم للمدينة بحيث يكون لها طابع حضري ومعماري مميز 

  ألخرى والعمل ق في متناول المناطق اـذه المناطـوبحيث تكون ه
 من بعضها بعضا  على خلق تكامل بين مختلف أحياء المدينة الواحدة فمن الممكن مثال إقامة عيادة صحية تخدم أحياء متقاربة

   تتفق في حجمها وقدرتها مـع حجـم السـكان وكثـرة  يكالمياه واإلنارة والمجاري والت
  .المباني وبحيث ال تكون هناك وفرة في بعض األحيان ونقص في بعضها اآلخر 

   وذلك عن طريق مد الطريق والشوارع المناسبة وكذلك بتسيير وسائل النقـل
  .ها وتعاون وتكامل حركة النقل والموصالت داخل المدينة والمواصالت المختلفة وتخفيض أجور 

  والعواصـم أو بمنـاطق الخـدمات أو  ىوخاصـة بالمنـاطق الريفيـة المجـاورة أو بـالموان
   .بمراكز األسواق 

   فـي منـاطق المدينـة المختلفـة
 بحيث ال يشعر السكان باإلرهاق للوصول إليها 
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  االســتهالكية وذلــك بســبب عــدم  أوأمــاكن الخـدمات اإلداريــة  إلــىففـي مــدن الــبالد الناميــة كثيــرا مــا يعـاني المــواطن مــن الوصــول
مــثال مليــون مراعــاة الكثافــة الســكانية والتوزيــع الجغرافــي فــي تقــديم الخــدمات اإلداريــة أو االســتهالكية فقــد نجــد مدينــة ســكانها 

   .إال عدد قليل من الصيدليات أو بيع وتصليح النظارات الطبية أو بيع المعدات الطبية الالزمة للمعاقين  ونصف وال يوجد بها
   وعـدم السـماح ببنـاء مسـاكن ال

  .تتوفر فيها الشروط الصحية والسكنية 
   و خلـق مجـاالت جديـدة لإلنتـاج والعمـل علـى تشـجيع أ

   .من شأنها زيادة اإلنتاج وخلق فرص عمل لسكان المدينة وتنمية اإلمكانيات الذاتية لها  ياالستثمارات االقتصادية الت
   في سلوك وتصرفات أهل المدينة.  
 للدولة أو المجتمع فكل منها يساند ويكمل اآلخر تخطيط المدينة ال ينفصل عن المخطط العام أن القول  ويمكن.  
   
   تنحصر طبيعة تخطيط المدينة في االهتمام بالجوانب التالية :  

  
  الصـرف اق و ـل األنفــلعمـرها ـإمكانية حفمدى وتشمل دراسة الجوانب الجيولوجية من توزيع الطبقات والصخور ومدى صالبتها و

ولمد أنابيب المياه والغاز وما إليها كما تشمل دراسة األنهار والبحيرات ومناطق السيول والفيضانات ودراسة الشواطئ  الصحي 
   .وطبيعتها ويشمل ذلك دراسة المناخ من حرارة ورطوبة ورياح واتجاهها وكمية األمطار وتوزيعها 

  
  وتشـمل دراســة نمــو المدينــة مـن الخــرائط القديمــة كمــا تشــمل اتجـاه نمــو المدينــة الــى جانــب إبـراز منــاطق اآلثــار وطبيعــة المبــاني

   .دراسة مواد البناء المستخدمة وطبيعة المباني األثرية القديمة ومواقعها وميزاتها الهندسية كما تشمل 
  
   كما تشمـل السكـك الحديـديـة واتجاههـا وتشمل الطرق واتجاهها واتساعها وحركة المرور عليها واألشجـار المنـزرعة على جانبهـا

وكــذلك النقــل  تشــمل الطــرق المائيــة واألنهــار والقنــوات المالحيــةتســهل حركــة المــرور كمــا  يواألنفــاق والكبــاري التــومحطاتهــا 
   .ذلك كما تشمل قرى المدينة وإقليمها من وسائل النقل المختلفة  إلىالجوي ومواقع المطارات وما 

  
 وعـدد العـاملين فـي كـل صـناعة كمـا تشـمل منـاطق التعـدين واألنشـطة االقتصـادية  من ناحية طبيعتهـا واتسـاعها ومراكزهـا ومواقعهـا

   .األخرى 
  
 ومــن ناحيــة حــرف ومهــن الســكان وحــركتهم اليوميــة والفصــلية كمــا تشــمل دراســة كثافــة  مــن ناحيــة النمــو أو الــنقص ومعــدالتهما

الســـكان وكثافـــة اإلســـكان ومتوســـط عـــدد األفـــراد بالنســـبة للحجـــرة الواحـــدة كمـــا تشـــمل الظـــروف الصـــحية للســـكان واألمـــراض 
 .ختلف أقسام وأجزاء المدينة المنتشرة ومستويات المعيشة في م
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 ونمو المدينة والضواحي ومستوى تكلفة بناء المساكن وكفايتها لكثافة السكان كما  من ناحية أنماط المباني وطبيعتها ومواد البناء

منـاطق المنـافع العامـة ومـدى قربهـا مـن ق المكشـوفة ومـدى السـماح للجمـاهير باسـتخدامها وكـذلك دراسـة ـة المناطـل دراسـتشم
   .السكان 

  
  وتشــمل منــاطق الزراعيــة والنطاقــات الخضــراء كمــا تشــمل دراســة المنــاطق الزراعيــة المحيطــة بالمدينــة مــن ناحيــة التربــة واإلنتــاج

   .ن الصغيرة المحيطة ووظيفتها وعالقتها بالمدينة كما تشمل دراسة المدالزراعي ومشاكله وتسويقه وطبيعة استخدام األرض  
  
    وتشــمل مراكــز الســلطة المحليــة والبلــديات ومواقــع مراكــز الشــرطة والمــدارس وســائر الخــدمات التعليميــة والترويجيــة والقضــائية

ومــدى توســطها فــي األحيــاء المختلفــة ومــدى ســهولة الوصــول إليهــا كمــا تشــمل الخــدمات األخــرى كالميــاه وشــبكات واإلداريــة 
  الصرف والكهرباء والغاز ومدى كفايتها وانخفاض تكاليفها 

  
 لك لعالجها عن طريـق أسـاليب التخطـيط والتوجيـه مثل دراسة الجريمة وانحراف األحداث والبطالة وأشكال العنف واالعتداء وذ

أو نقص أجهزة  عدم وجود أماكن لشغل أوقات الفراغ إلىفقد ترجع معدالت انحراف األحداث العالية في مدينة من مدن العالم 
   .الرقابة والضبط االجتماعي في المدينة 

  
    والتخطيط إلظهارها بمظهر منسجم الئق هندسيا ومعماريا وجماليا  
  
    ونظافة األحياء المختلفة فـي المدينـة والتخطـيط إلزالـة القمامـة والنفايـات المختلفـة الناتجـة عـن المصـانع والمؤسسـات التجاريـة

   .والمحالت األخرى 
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 نمو  تتبعها مراكز اتخاذ القرارات لتنمية وتوجيه وضبط  يالتاالستراتيجيات االستراتيجية أو مجموعة  يقصد بالتخطيط الحضري

وللســكان أكبــر الفوائــد مــن هــذه البيئــات الحضــرية بحيــث يتــاح لألنشــطة والخــدمات الحضــرية أفضــل توزيــع جغرافــي  توســع  و
   .األنشطة الحضرية 

 التكوين النهائي للعناصر المتعددة للبيئة الحضـرية بحيـث تكـون أكثـر عطـاءا وإنتاجيـة ومالئمـة : بأنه  ويعرف التخطيط الحضري
  . والواقع،  والتصميم المدني والتجميل المعماري،  المعماري : ثالث هي بين جوانب  في تناسق للجميع 

  
  ريـة والصـناعية حيـث يسـتطيع كـل منهـا أن يـؤدي دوره بأقـل امثـل المنـاطق السـكنية والتج

المختلفة بعضها مع البعض اآلخر ومع العالم الخارجي بشكل متفاعل وتطوير   تناقض مع الربط بين أقسام المدينة عدم تكلفة و 
واإلضــاءة واألمــاكن الخضــراء فــي المنــاطق الســكنية وأمــاكن وقـــوف  كــل قســم منهــا وفــق مســتوى معقــول مــن نــواحي الحجــم 

   .المواصالت في المناطق التجارية 
   لكي ننسجم والحاجـات

المتعددة لكل أنواع وأحجام األسر مع االهتمام بأشكالها المتغايرة ورغباتهـا المختلفـة مـع تـوفير جميـع الخـدمات التـي يحتاجهـا 
  .سكان تلك المساكن 

  يحتاجها السكان للترويح عن أنفسهم ولقضاء أوقات مريحة في  يباعتبارها الوظيفة الت
  .أوقات اإلجازات أو نهاية األسبوع 

  
  
  حيث يكون التركيز على التركيب الداخلي للبيئة الحضرية بما تتضمن من أنشطة وفعاليات مختلفة ويركز التخطيط في مثل هـذه

   .كالتخطيط لمدينة بنغازي في ليبيا أو مدينة البيضاء بالمغرب أو الموصل في العراق   على بيئة واحدةالحالة 
  
  يشـكل مشـكلة  ريا واحـدًا تلتقـي مـع بعضـها الـبعض فـي تجمـع حضـ عدة بيئات حضرية إلىويتجه التخطيط في مثل هذه الحالة

  . واحدة يجب أن تعالج كوحدة حضرية واحدة
  
  ئـات الحضـرية وتتـرك الفرصـة وتوضـع خطـة شـاملة عامـة لكـل البي ليرتبط بعملية التحضر ككـل هذا المستويويوجه التخطيط في

 . تتناسب مع ظروف كل بيئة على حدة وتبديل الخطة العامة بخطط فرعيةلتعديل 
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 يجب أن تتوفر في عملية التخطيط نفسها ومن أهمها ما يلي  طبيعة التخطيط الحضري االهتمام بصفات أساسية تتطلب :  
   وتنفيذ ذلك على مختلف مستويات الدولة بما يخفف عن كاهلها األعبـاء اإلداريـة بإسـناد جـزء

   .هيئات وسلطات محلية حضرية مستقلة  إلىمنها 
  تتلقاها وتوفر العدالة لها حتى ال تسـتأثر بيئـات أو مـدن

  .بالنصيب األعلى من الخدمات على حساب األجزاء األخرى 
   كفـؤا لمواجهـة  أي تخطيط  ال يجعل   اإلداري األسلوب  ورتابة  فإن وحدة النمط

تتطلب تنوعا فـي الشـكل وتعـددا فـي الطريقـة واألسـلوب بمـا يتناسـب مـع حاجـات الحضـر وإمكانياتـه  يالمحلية التاالحتياجات 
  .وظروفه 

   قواعـد الروح الديمقراطية فحسب بل تتطلبها أيضا  تتطلبهامسألة ال
  .المسئولية في نفس الوقت ألنها طريق الحرية و  اإلدارة الناجحة

    عــن طريــق تعزيــز القــوى الكامنــة فــي البيئــات المحليــة ومحاربــة روح الســلبية
  .في إدارة وتخطيط البيئات الحضرية  التي تظهر وتصاحب األسلوب المركزيوالالمباالة 

   وربطه بالمجتمع القومي واعتبار التخطيط الحضري
   .للتدبير والتقدير والتنبؤ بمستقبل البيئة الحضرية الواحدة في إطار البيئة االجتماعية العامة  وسيلة تنظيمية وإدارية

 
 كما يجب أن يوفر التخطيط الحضري رقابة جديدة من جانب سكان المدينة على المسائل الحيوية

  .المتصلة بمعيشتهم وهم أقدر من غيرهم على مباشرة مثل هذه الرقابة ألنها تهمهم ولكونها قريبة منهم 
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  : 
  يمكن تحديد بعض خصائص التخطيط الحضري في المظاهر التالية :  

   فقـد تقـام وتنفـذ خطـة
رســـمت لهـــا وكـــذلك  دون متابعـــة آثارهـــا ونتائجهـــا  يحضـــرية فـــي مدينـــة دون دراســـة غايتهـــا وأهـــدافها االجتماعيـــة والثقافيـــة التـــ

و بـين مـا يعبـر عنـه أبين النظريـة والتطبيـق فـي التخطـيط الحضـري  فجوة وارتباك إلىوهذا ما يؤدي   المقصودة وغير المقصودة 
   .المعمارية والسلوكية للتخطيط الحضري بالجوانب 

   ، حيث  بالمسح الجغرافيوعملية تحديد مكونات البيئة الحضرية أمر مرادف لما يمكن تسميته
  .من أنشطة وظواهر مختلفة   ما هو موجود يعرف ويحدد  على المخطط أن  يجب

  مــع وعناصــــرها تتـرابط مكوناتهــا كوحــــدة لك معالجــة البيئــة الحضـرية وتخطيطهــا  ويقصـد بــذ
شـبكة  وتشكل الروابط والعناصر ، بعضها البعض ومعالجة النظام كوحدة ينبع من كونه عبارة عن بنية تتكون من عناصر وروابط 

  . تكون في مجموعها وحدة النظام يالعالقات الت
   التخطيط الحضري كنظام يتكون من فرعين أساسين هما  إلىويمكن النظر :  

    الـذي يتكـون مـن عناصـر رئيسـية أهمهـا المنـاخ والتضـاريس والميـاه والتربـة والنبـات الطبيعـي والمصـادر  نظام البيئة الطبيعيـة
  .الطبيعية األخرى كالمعادن 

   تؤثر في نوع األنشطة  يالتنظيمات البشرية التوسائر  نظام المؤسسات اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية . 
  مـــن أنشـــطة مختلفـــة  بمـــا تحتويـــهويتكــون نتيجـــة التفاعـــل بـــين هـــذين النظـــامين الفـــرعيين نظـــام فرعـــي آخـــر هـــو اســـتخدام األرض 

  فرعيـانظامـا كالتجارة والصناعة واإلسكان والخدمات وغيرها كما أن كل نشاط من هذه األنشطة يمكن أن يشكل فـي حـد ذاتـه 
   .ضمن النظام الفرعي الستخدامات األرض 

   تعـزز أجهـزة التخطـيط
والتصرف وما لم تكن هذه القرارات واضحة المعـالم ذات صـبغة قــوة التنفيــذ م ـم وتعطيهـم وصالحياتهـم اختصاصاتهـلهوتحـدد 

  .قانونية فإنها تشوش ذهن المخططين والخطط أكثر من توضيح الرؤية وسير العمل 
   مسـتوى البيئـة الحضـرية ، ومسـتوى : مـن أهمهـا

  .الدولة  اإلقليم الحضري ، ومستوى
   وتقبـل الفـروق بـين الجماعـات المختلفـة بسـبب

هــي انعكــاس لتبــاين فــي الخلفيــات الثقافيــة واالجتماعيــة لهــذه الجماعــات المختلفــة ويــأتي هــذا  يتبــاين عــاداتهم وتقاليــدهم والتــ
  .لهجرات واسعة من مناطق متباينة ت الحضرية في كثير من مدن العالم الثالث االختالف نتيجة تعرض البيئا

   ويظهر ذلك مثال في عملية نقل السكان مـن
يرغبـون بهـا التوزيـع مكانيـا فـي المنـاطق الجديـدة  يلكيفية التـاأخرى في المدينة الواحدة نتيجة للتخطيط وكذلك في  إلىمنطقة 

  .المخصصة لهم 
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   والمقصود بالتوازن هنا هو الميـل لتوجيـه اسـتثمارات التنميـة
   .الحضرية لجميع المناطق وعلى أوسع نطاق بدال من حصرها في مراكز محدودة 

  
    الظواهر الطبيعية أو المادية :  
   ضياع الذوق العام للمدينة  إلىوخاصة في البلدان النامية وقد يؤدي هذا.   
  مكاتـب إداريـة أو أن هنـاك منـاطق  إلـىعدة كمساكن تتحول ماك مباني ـظ أن هنـإذ يالح

   .مباني أو مرافق معمارية مختلفة  إلىمخازن أو ورش أو أن هناك أراض زراعية تتحول  إلىللصناعة تتحول 
  ن ي كثير مفف ، وذلك مثل ازدحام الطرق والضغط على خدمات الهاتف والكهرباء والطرقات العامة

 . من زيادة المرافق والخدمات يزدادون بدرجة أعلىمدن العالم الثالث نجد أن سكان المدينة 
  يرميها اإلنسان في الساحات والشوارع وعلى شواطئ  يوهذا التلوث غالبا ما يكون ناتجا عن النفايات الت

مخلفات السيارات والمركبات اآللية الناتجة عن االحتراق هذا مع مالحظة الغبار الناتج عن حركة  إلىإضافة ، البحار أو األنهار 
   .والمعدات  اإلنسان

   فقد تتمتع بعض أحيـاء المدينـة بالعديـد مـن النـوادي والسـاحات وال
 ة أية خدمات ترفيهية على اإلطالق توجد في أماكن أخرى من المدين

 مثل عدم التوازن بين الخدمات وكثافة السكان وفي هذا السياق قد يالحظ عجز المدينـة  وربما يأخذ سوء التوازن أشكاال أخرى
توسـيع  إلـىعن مواكبة التطور االجتماعي والسكاني السريع فمثال ما أن تبنى مدرسة وتجهز حتى تظهـر الحاجـة فـي اليـوم التـالي 

   .هذه المدرسة الستقبال التالميذ الجدد وذلك بسبب الزيادة المستمرة لسكان المدينة 
  الظواهر االجتماعية: 
   مشكالت اجتماعية ونفسية  إلىاألمر الذي يعرض الفرد واألسرة.  
  ة وضعف الرقابة األسرية وذلك بسبب تعقد الحياة في المدين.  
   حيث يضم مجتمع المدينة ثقافات وجنسيات مختلفة وهذا يجعل مجتمع المدينة معقدا متباينا يصعب

   .العيش فيه بسهولة 
   المدينة وذلك بسـبب كبـر حجـم المدينـة وتعقـد الحيـاة فيهـا وتعـدد مطالبهـا وضـيق

 .يولد العديد من المشاكل االجتماعية  الوقت فهذا كله يهيئ الفرصة للتناقض االجتماعي الذي
   والسـكن فـي أمـاكن وذلك بسبب العديد من القيود الماديـة واالجتماعيـة مثـل االزدحـام

   .ضيقة وتباعد المسافات والقيود االجتماعية مثل ضغوط العمل وااللتزام بالمواعيد المتالحقة 
  الظواهر التنظيمية:  
   ن ارتفـاع معـدالت المواليـد وانخفـاض معـدالت عـسـواء بسـبب الزيـادة الطبيعيـة الناجمـة

   .من المناطق الزراعية والريفية الى المدينة  لهجرةبسبب االوفيات أو 
  و المدينتين الرئيسيتين تنمو بدرجة أكبر وفي أقد أتضح أن هذه المدينة و

فتــرة زمنيــة أقصــر مــن بــاقي المــدن الصــغيرة األخــرى وهــذا يســبب اخــتالل التــوازن الســكاني فــي الــبالد بمعنــى أن هنــاك منــاطق 
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ميـة الحديثـة ومنخفضة الكثافة وهذا الموقف األخير كثيرا مـا يالحـظ فـي الـبالد النا كانلية الكثافة ومناطق قليلة السمزدحمة عا
  .االستقالل 

  التقليل من وظيفة وأهمية المدن الصـغيرة والمتوسـطة والقـرى مـن الناحيـة االجتماعيـة  إلى
 وهـذا يحـتم  واالقتصـادي  فيهـا النشـاط االجتمـاعي    واالقتصادية فتصبح المدينـة الكبيـرة مركـزا لجـذب العمالـة والبشـر ويتركـز

على البشر والعمالة فيها األمر الذي يساعد على توازن لإلبقاء على التخطيط الوطني االتجاه نحو تنمية الريف والمدن الصغيرة 
  .البناء الديمغرافي في المجتمع 

  وأخيرا اتجهت المدينة في كثير من بلدان العالم الثالث بما في ذلك المدن العربية ألن تكـون  ًمـن  بـدال
أن تؤدي دورا مهما في اإلنتاج والنمو االقتصـادي ذلـك ألن االسـتثمار فـي مشـروعات الخـدمات مثـل الطـرق والمـدارس ومراكـز 

   .التوزيع يضعف من االستثمار في المجاالت اإلنتاجية 
  
  
  
  
  
  
  

  ..وهللا الحمد والمنة تم االنتهاء من إعداد الملزمة 
  ..بالتوفيق بآعلى الدرجات كل الدعوات لكم 

  وال تنسوني من صالح دعواتكم 
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  ألن المنهج جديد حبيت أذكر أهم ما ذكر في المحاضرة المباشرة األولى والثانية لعل تساعد في تسهيل المذاكرة عليكم..  
  
  مهمة موجودة في المحاضرة الثانية:  التصورات المختلفة للتحضر  ،)  ٤إلى  ١من  (مراجعة سريعة للمحاضرات المسجلة . 
  محتوى المقرر يكفي للمذاكرة. 
  محاضرة وواضحة ومباشرة  ١٤أسئلة االختبار من المحتوى وموزعة بالتساوي لـ. 
  أيش السؤال الممكن يجي في السطور الملونة الموجودة في الشرائح ( مذاكرة بنظام التوقع   -   :نظام المذاكرة ( 
  مالحظة:  
  فهي نموذج ألسئلة االختبار  مع االطالع على أسئلة الواجبالمذاكرة لالمتحان + وهي موضع االسئلة  ملونةفي الشرائح سطور 
 نتفق كذا مع بعض على التالي : اء العلم: 

 ) المهم هنا نحفظ ونفهم التعريف (التعريفات ليس مطالب بعلمائهم كل  - 
 )العالم المرتبط باسم نظرية محددة ( مجموعة من العلماء مطالبين فيهم  - 

  معانا في االختبار )   ...سواء المحددة بالرقم أو تواريخ  القرن  (التواريخ. 
  
  المفسرة لمشكالت التحضر النظرياتمراجعة سريعة لـ . 
  في المحاضرة الثامنة (ومهم  المتصل الريفي الحضريمراجعة ( 
معنا ومش كثيرة الدكتور أنها يؤكد عليها  التواريخ. 
  ، وهمالعلماء المرتبطين باسم نظرية : 

  

للتحليل  (اهتم بدراسة المدينة تاريخيًا  لويس ممفورد
) دراسة المدن كأساس لعلم االجتماع الحضري  التاريخي في

  موجود في المحاضرة األولى
  علماء النظريات المفسرة لمشكالت التحضر

وهم من أهم أتباع النظرية  هربرت جانزو   لويس أوسكار  لـ النظرية الحضرية كأسلوب الحياة لويس ويرث
  التركيبية

 نظرية الثقافة الفرعية للحضرية  كالود فشر
  

اتجاه وكذلك علماء ) في المحاضرة السابعة (  خلدونابن 
 في نفس المحاضرة  والحضر الثنائيات في التمييز بين الريف

 فرديناند تونيز -ب         السير هنري مين - أ
 هيوارد بيكر -د         إميل دور كايم - جـ 

  روبرت ريد فيلد - هـ 
  

  مطالبين فيهاليس :  بنمو المدنعلماء النظريات الخاصة   
 

 ..فجزاها اهللا ألف خير  Nawarah*:  األختتم كتابة ملخص المحاضرتين المباشرتين السابقة 

   


