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 االتجاهات النظرية المعاصرة لدراسة ظاهرة التحضر والحضرية 
 إعداد  

 ميادة أحمد مصلح زعرب 
   علم االجتماع  تخصصعلى دكتوراه في اآلداب   ةحاصل

 dr.mayadazourob1741974@gmail.com  
 
 العربية:اللغة لملخص با

عرضت الباحثة  في البحث الحالي أهم االتجاهات النظرية المعاصررة لدراسرة ظراهرة  
وكانرت من شأنها أن تعطي تفسيرا لنشأت المدن و ظاهرة التحضرر   والحضرية والتيالتحضر  

أبرز االتجاهات النظرية المعاصرة والحديثة لدراسة ظاهرة التحضر هو اتجاه عرالم  االجتمراع 
االجتمراع الحضرري والماركسري  تطروير علرمالذي لعب دورا هاما فري مانويل كاستلز    اإلسباني

المررردن كمرررا قرررد  مبررردأ  التحررروالت دا رررليرررة فررري صرررراع مؤكررردا علرررى دور الحركرررات االجتما 
وحرررردد النطررررا  الواسررررع مررررن االسررررتهلج الجمرررراعي المواصررررلت العامررررة والسرررر ن  الشررررعبي 

الصراعات االجتما ية نتيجرة ترد ل الدولرة مرن مجرات االقتصراد الرى  مجرات السياسرة مهمرل 
نولوجيرا الجديردة فري إعرادة ومركرز علرى دور التكقيود الماركسية وهاجر لها منرذ الثمانينيرات  

الذي يقصرد برا العناصرر مبدأ ومفهو  فضاء التدفقات   1٩٨٩هي لة االقتصاد كما قد  عا    
د اكثرر الماديرة وييرر الماديرة لشرب ات المعلومرات العالميرة التري يتناسره مرن  للهرا االقتصرا

به اإلشرارة إليهرا ن االتجاهرات السراأالباحثرة  المسافات وترر  عبر واكثر في الوقت الحقيقي و 
تنزع إلى أن ي ون كل منها لرا رييترا المحرددة فري تفسرير ظراهرة التحضرر وكرل اتجراه ينفررد 
بزاويررة محررددة امررا عنررد تحليررل وتفسررير الظرراهرة الحضرررية والتحضررر فرر ن مررن ا هميررة أن 

  التنظيميررة  الديمويراةيررةالسياسررية  السرري ولوجية  يسررتوعب التحليررل ا بعرراد االقتصررادية   
ي ولوجية والنموذجية معا على نحو يجمع بين هذه االتجاهات عنده تحديد وتفسرير ظراهرة ا 

 .التحضر
 .النظرية  المعاصرة  التحضر  الحضرية  : االتجاهاتالكلمات المفتاحية
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 المقدمة:
لم تصرل العلرو  الطبيةيرة والعلرو  اإلنسرانية إلرى مرا وصرلت إليرا مرن تقرد  ها رل إال 

بتطروير نظريرات  اصرة  برل إنهرا لرم تحقره دقرة القيراة وموضرو ية التفسرير بعد أن قامرت  
والتحليررل والقرردرة علررى الضرربؤ والتنبررؤ إال بعررد اعتمادهررا علررى إ ررار نظررري  كمررا أن وضررو  
ا إلكسرابها  ا ضرروريضا إلنجاحهرا أو شرر ضا أساسريضا جوهريرض اإل ار النظري لكل دراسرة يعرد مطلبرض

 صفة العلمية الموضو ية.
ا رررتلب كبيرررر برررين العلرررو  االجتما يرررة والعلرررو  الطبيةيرررة فررري مرررد  وضرررو   وثمررة

النظرية والصفة التراكمية  وهذا يعني أن العلرو  الطبيةيرة تكرون واضرحة فري حردود التجربرة  
كمرررا أن النظريرررات يسرررتند بعضرررها علرررى الررربعه اآل رررر ليصرررحح كرررل منهرررا ويوسرررع ويرررنقح 

أو أ طراء تجريبيرة  أمرا فري العلرو  االجتما يرة النظريات القديمة مما يعله بهرا مرن شروا ب  
ف ن أوت ما يواجها الباحث فيها هو ذلك التنوع والتباين بين مرا يقدمرا علمراء االجتمراع مرن 
آراء وتعريفرررات وتفسررريراتي ومرررا يتبنونرررا مرررن مررردا ل وأخ رررر تصرررورية ومرررا يسرررتخدمونا مرررن 

 لحقيقية.إجراءات ووسا ل منهجية حتى عندما يقبلون على دراسة نفس ا
ومن َثمَّ ف ن تعدد النظريات وما ينطوي عليا  كل منها من اتجاهرات قرد يخضرع فري 
أيلب ا حيان لتوجهاتي أيديولوجية ترتبؤ بنظرية أو اتجاه سواء في المفراهيم أو التصرورات  
ا لنظريرة اجتما يرة  أو القضايا التي تعالجها النظرية  ومن هنا تقف كل نظريرة اجتما يرة نردض

فرري اعتمرراد كررل منهررا علررى منهاجيررا  اصررة  ذلررك أن النظريررات االجتما يررة تتسرراو   أ ررر  
وتساو  في قاماتها لكن ال تستند إحداها على ا  ر   برل وال تمرت لهرا بصرلة مرن قريرب أو 
مررن بعيررد  فلكررل نظريررة منهجهررا ومقرردماتها الترري تصررل إلررى نتررا ر مغررايرة لنتررا ر النظريررات 

ة النظريرات فري علرم االجتمراع الحضرري واالفتقراد إلرى التكامرل ا  ر   ومن هنرا تبردو صرعوب
 النظري في هذا الفرع من فروع علم االجتماع.

وإذا كنررا بصرردد البحررث فرري االتجاهررات النظريررة لدراسررة ظرراهرة التحضررر والحضرررية  
فرر ن ذلررك يعنرري القرروت بررأن الدراسررات المب رررة الترري عالجررت هررذا الموضرروع تنتمرري إلررى علررو  

علم االجتماع الحضري كالتاريخ  الجغراةيا  االقتصاد  السياسة  اآلثرار  الفلسرفة  أ ر  يير  
بل إن الدراسة ا ولى التي قدمها أحرد علمراء االجتمراع كانرت معالجرة اقتصرادية عنردما كترب 

( كتابررا )نشررأة المرردن ووظا فهررا االقتصررادية(  وكانررت دراسررتا للمدينررة 1٩10رينيررا موريررا )
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 يدة عن الحضر والتحضر.دراسة اقتصادية بع

 اإل ار النظرية:  أوال:

   :( موضوع البحث واش الياتا1) 

ممررا يزيررد مررن صررعوبة التنظيررر هررو تعرردد المرردا ل النظريررة والمنرراهر المعرةيررة الترري 
تعالر مش لة التحضر والحضرية وانتما ها في أيلرب ا حيران إلرى فرروع معرةيرة أ رر  تبتعرد 

صراد والجغراةيرا والسياسرة والتراريخ والفلسرفة علرى اعتبرار أن عن مجات علرم االجتمراع كاالقت
البحررث فرري إحررداها يتطلررب اسررتخدا  نتررا ر علررو  أ ررر  ييرهررا  إذ ال يم ررن دراسررة مشرر لة 
اجتما يرررة كمشررر لة الطرررل  مرررثل دون اعتبرررار لعوامرررل تنتمررري إلرررى علرررو  أ رررر  ييرررر علرررم 

تمري إلرى علرم الرنفس  أو انخفررا  االجتمراع ومنهرا التوافره السرلوكي برين الرزوجين وذلرك ين
مستو  الد ل بين الزوجين عن الحد ا دنى لمتطلبات المةيشرة وهرو عامرل ينتمري إلرى علرم 
االقتصاد ويير ذلك  ومن هنا ظهرت فروع جديدة لعلرم االجتمراع لتؤكرد هرذا التررابؤ والتكامرل 

تمرراع السياسرري الوثيرره مررع علررو  أ ررر  كمررا هررو الحررات فرري علررم االجتمرراع الطبرري وعلررم االج
وعلم االجتماع اللغوي وعلم االجتماع الحربي وه ذا لتصل فروع علم االجتمراع إلرى مرا يقررب 

 من ثلثين فرعضا.
وعلى مستو  التعريف بمفهو  النظرية ةيم ن القروت بأنهرا منظومرة مرن التعميمرات 

ن علقررة مررع بعضررها الرربعه  أو هرري ا فكررار المعقرردة الترري ت تكررون مررن والمفرراهيم الترري تكرروة
ا وتعمررل علررى تجميررع المفررردات المعرةيررة لتشرر ل جميعهررا وحرردة  عرردد مررن ا فكررار ا قررل ترابطررض

 ذات معنى.
ويؤكررد البرراحثون علررى أن النظريررات أو االتجاهررات أو المبررادد تمثررل أعلررى درجررات 
التجرد المعرفي واستخلصرها للنترا ر التري يم رن تعميمهرا مرن  رلت فرضريات محرددة ترؤدي 

 منطو  النظرية.  يواء النتا ر بما  إلى هذه 
 وتتصف النظريات واالتجاهات الجيدة في العلو  االجتما ية بما يلي:  

 أنها موضحة للعلقة بين المتغيرات التي تم تحديدها من قبل. •
ا اسرررتنتاجيضا وتكرررون منطقيرررة التنسررريه ويرررتم اشرررتقا  المبرررادد  • أنهرررا تشررر ل نظامرررض
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 المجهولة فيها من المبادد المعروفة.
 أنها تكون مصدرضا للفرضيات القابلة لل تبار. •

وقد ذهب عدد من الباحثين القدامى والمحدثين سرواء مرن كران فريهم مرن المرؤر ين 
النزعررررة التاريخيررررة إلررررى أن ظررررواهر التحضررررر االجتمرررراعيين أو مررررن علمرررراء االجتمرررراع ذوي 

ا فرري الررنمؤ الكلرري للحيرراة االجتما يررة ف نهررا البررد وأن  والحضرررية وإن كانررت تمثررل تغيرررضا ثوريررض
ا لتطورات مجتمةيرة بحيرث ال يم رن فصرلها عرن السريا  التراريخي الرذي مهرد لهرا  تكون نتاجض

ت ها لة فري كرل أنحراء العرالم فري أو دعمها  وأنا إذا كانت العملية تحدث وتزداد نموضا بمعدال
الوقررت الحاضررر إال أنهررا تختلررف فرري صررورتها ومررداها واتجاهاتهررا بررا تلب الزمرران والم رران 
ا  إنهررا عمليرررة ال تررزات واقعرررة ومسررتمرة لرررم تتوقررف بعرررد  ومررا زات الكثيرررر مررن نتا جهرررا  أيضررض

ي يجعرل مرن الصرعب ومش لتها يمثل واقعضا حيضا تةيشا أجزاء عدة مرن المعمرورة   ا مرر الرذ
 التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

ولقررد سرراعدت هررذه الدراسررات التاريخيررة لظررواهر التحضررر علررى دراسررة المدينررة فرري 
ضوء النماذج المجتمةية وفي تتبع نموها ومعرفة  صا صها فري الثقافرات المختلفرة و اصرة 

ية بخصا صرررها التاريخيرررة منهرررا ومَّكنرررت مرررن تجنرررب التصرررور الخرررا   )برررأن الحيررراة الحضرررر 
ذلررك التصررور الررذي مررن شررأنا أن يعررزت الطررابع الحقيقرري  المعاصرررة( المعروفررة نترراج للثقافررة 

 للحياة الحضرية عن السيا  التاريخي الذي دعمها وجعلها تتخذ اتجاهات محددة.
ولعل من أهم ما أسهمت با هذه الدراسات التاريخية هو أنها مهدت الطريه لتحليرل عمليرات 

ا م ثفرة نحرو التحديث في   دوت العالم الثالث وتوجيهها حيرث تخبرذت فري الوقرت الحاضرر جهرودض
محاولررة ا تبررار مررد  صررد  النظريررة إذ االتجاهررات فرري الغرررب ومررد  إم انيررة التطبيرره علررى 

 المقارن.واقع الدوت النامية باستخدا  المنهر  

 : الدراسةهداب أ: اض ثاني
 التالي:هداب يم ن سردها على النحو  الى تحقيه مجموعا من ا   الدراسةتهدب  
   .والحضريةلدراسة ظاهر التحضر    المعاصرة  النظريةتحديد االتجاهات   -1
 .تسليؤ الضوء على ملمح التحضر -2
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   .سيتم تحديدها وفقا للنظريات  التيبين المتغيرات    العلقةتوضيح   -3
   .المجتمعثار مش لت التحضر في آ -4

 : الدراسةتسايالت   ثالثاض:

وت ا   الر يسريعرن التسرايت  اإلجابرةالى    السابقةمن  لت االهداب    الدراسةتسعى  
فرري تغييررر ظرراهرة التحضررر  اض وواضررح مرراض لعبررت دورا ها المعاصرررةوهررو هررل االتجاهررات النظريررة 

  ر :  ا   الفر يةوالحضرية ويبثه عن هذا التسايت مجموعا من التسايالت  
 للتحضر؟ما هي ملمح النمؤ الخاص  .1
 التحضر؟ما هي العوامل ا ساسية وراء  .2
 تحديدها؟هل النظريات ستوضح العلقة بين المتغيرات التي سيتم  .3
 المجتمع؟ما هي مش لت التحضر في   .4
 : السابقةالدراسات  رابعاض:

اهتمرت العديرد مرن الدراسرات فري مجررات علرم االجتمراع الحضرري بموضروع التحضررر  
وعلررى الررريم مررن أن االهتمررا  العلمرري بدراسررة المدينررة قررديمضا نسرربيضا  إال أن علررم االجتمرراع 

رون الحضري لم يتطور بش ل ملموة إال  لت العقود القليلة ا  يرة  فقد شهد القررن العشر
اهتمامضا لم يسبه لا مثيل بالظواهر الحضرية المختلفة  لقد أصبحت المدينة تخشرَ ل موضروعضا 

 أساسيضا للعلو  االجتما ية مجتمعة.  
وعمومضا ف ن االهتما  بدراسة المجتمعرات الحضررية  يتطلرب التركيرز علرى د المدينرةد 

ا وذلك  ن المدينة تخَش ل الموضوع ا ساسي في علرم االجتمراع   الحضرري  ويبردو ذلرك واضرحض
 من ا بحاث والدراسات المتعددة التي أجريت على العديد من المدن.

وفى هذا الفصل  ستحاوت الباحثة عرر  نمراذج مرن الدراسرات السرابقة التري أم رن 
عليهررا والترري ترررتبؤ بموضرروع الدراسررة بشرر ل مباشررر أو ييررر مباشررر  وذلررك بهرردب  اال ررلع

الترري تمررت دراسررتها  وأهررم الجوانررب الترري لررم يررتم دراسررتها  حتررى التعرررب علررى أهررم الجوانررب 
 يتسنى للباحثة التركيز على هذه الجوانب في الدراسة الحالية.

وقررد قامررت الباحثررة بتصررنيف هررذه الدراسررات إلررى قسررمين همررا: البحرروث والدراسررات العربيررة  
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هرداب الدراسرة  البحوث والدراسات ا جنبية  وقرد ترم عرر  كرل دراسرة بحيرث يرتم توضريح أو 
وإجراءاتهررا المنهجيررة  إلررى جانررب عررر  أهررم نتررا ر الدراسررة  سرروب تعررر  الباحثررة لهررذه 

 الدراسات ةيما يلي:

 البحوث والدراسات العربية: :أوالض 

 :دراسات وأبحاث ركزت اهتماماتها بموضوع ظاهرة التحضر والنمو الحضري   .1
 .  ( التحضر في مدينة كانو النيجيرية دراسة أنثروبولوجية 2003)  :د نهى  يرت  دراسةد

   الدراسة:الهدب من  

تسبب في ظهور بعه المش لت   الذي وما   النيجيرية التعرب على التحضر في مدينة كانو  
 . ي الس ان  تأثيرهاوكيف يم ن حلها والحد من  الحضارية 

   الدراسة:نتا ر 

فقدت المدينة ا فريقية وظيفتها كم ران للتجمرع والشرعور باالسرتقرار كران هرذا السرؤات  −
اإلجابة عليا بنعم  وذلك اتضح من  لت فصوت الدراسة حيرث أصربحت م ران لتجمرع 

 السطحية.ا فراد وَتْغلخب عليا العلقات  
حلَّت ا سر النووية محل ا سر الممتدة والمركبة نتيجة لوفود كثيرر مرن الجاليرات إلرى  −

 كانو.
العلقررة بررين المهرراجرين وأو ررانهم مسررتمرة ومتبادلررة حيررث أنهررا تررتم فرري نطررا  ضرريه  −

 يالبضا
الضغؤ على الخدمات ا ساسية وبالتالي أفرز العديد مرن المشر لت الحضررية كعمالرة  −

الفقر الحضري وكذا العشروا يات التري تخعرد برديلض عرن السر ن الشررعي ا  فات والعنف و 
 والمخطؤ المنظم.

بحوث ودراسات ركزت اهتماماتها بموضوع التصنيع وعلقتا برالنمو الحضرري وسياسرات     .2
 التحضر:
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تطور التحضرر الصرناعي وترأثيره علرى مسرتقبل   ( 2007)د دراسة عبير البرنسد: 
 (.2006  – 1٩76قليم مدينة كفر الدوار )دراسة حالة إل  -التنمية  

   الدراسة:الهدب من  

 –تناولت الدراسة موضروع دتطرور التحضرر الصرناعي وترأثيره علرى مسرتقبل التنميرة  
( دبهرردب اإلجابررة علررى 2006 – 1٩76دراسرة حالررة إقلرريم مدينررة كفررر الردوار  ررلت الفترررة )

تسررايت الدراسررة  والررذي يرردور حرروت مررد  تررأثر الظررروب المةيشررية لسرر ان إقلرريم مدينررة كفررر 
التحضرر الصرناعي والتنميرة الصرنا ية الحرادثين براإلقليم  رلت الدوار بالعلقة التبادليرة برين  

 الدراسة.فترة  
 الدراسة: نتا ر 

ا لمررا جرراء بالبحررث  يصرراحب التنميررة الصررنا ية تخطرريؤ  ويررل المررد  لنتا جهررا وفقررض
 حتى ال تتحوت نتا جها إلى مش لت حضرية ومش لت يير حضرية تعو  مستقبل التنمية.

م مدينررة كفررر الرردوار لررم تسررتطع أن ترفررع مررن مسررتو  مةيشررة التنميررة الصررنا ية فرري إقلرري
 الس ان با بل أدت إلى حالة من الفقر الحضري.

أهميررة التعرراون بررين القطرراعين العررا  والخرراص لتحقيرره التنميررة االقتصررادية والتنميررة   
البشرية اللزمرين للسرتفادة مرن المروارد البشررية  وزيرادة المقردرة االجتما يرة علرى اكتسراب 

لمعرفة والتكنولوجيا الحديثة  وهو ما سوب يؤدي إلى رفرع درجرة التصرنيع بمرا يسراعد علرى ا
 تجنب المش لت االجتما ية بالمدن.

 بحوث ودراسات ركزت اهتماماتها بموضوع التنمية الحضرية:    .3

 ( تنميررة المجتمعررات المحليررة الحضرررية مررع دراسررة ميدانيررة  1٩٨3حمررد ثابررتد )أد  
 جهينة محافظة سوهاج.على مدينة  
   الدراسة:الهدب من  

 فريالحضرارية يعرد مرن الموضروعات االساسرية  المحليرةدراسة موضوع تنميرة المجتمعرات  -
 الحضري.علم االجتماع  
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دراسة الظروب االجتما يرة واالقتصرادية والثقاةيرة بمدينرة دجهينرة محافظرة سروهاجد وأثرر  -
الثقافة السا دة فيها على التنمية بما فري ذلرك مرن عرادات وتقاليرد واتجاهرات وذلرك بقصرد 
تهيئة هذه الظروب إلى أفضل وسا ل للتنمية والتي تقع بالدرجرة ا ولرى علرى كاهرل الفررد 

سرلوكهم حيرث أنهرا ضررورة للرتفراع بمسرتو  مةيشرتهم نظررضا  هميرة وا سرة مرن ترشريد  
سررلوج ا فررراد دا ررل ا سرررة  فرريتكمررن  الترريالرردور الررذي تلةبررا هررذه التقاليررد واالتجاهررات 

والمجتمع. ف ن دراسة هذا كلا يتيح للدولة النهو  بمثرل هرذه المدينرة والمردن المشرابهة 
 لها.
   الدراسة:نتا ر 

جانب المسرئولين عرن التعلريم فري تو يرة المروا نين ودفعهرم نحرو   يجب بذت الجهود من -
تعلرريم البنررات مررع إحررداث تغييررر فرري المجتمررع واتجاهررا نحررو التصررنيع باشررتراج المرررأة 

 المتعلمة في ذلك مع  له كوادر شابة تعمل ب فاءة عالية.  
 ويجب أن تقرو  أجهرزة الدولرة المختصرة ب نشراء جهراز  راص تمرارة مرن  للرا المررأة -

عملهررا الررذي يناسررب  بيعتهررا فرري كررل محافظررة علررى حرردة وذلررك عررن  ريرره المشرراركة 
 بجهودها في ا نشطة التطو ية وتنظيم صفوفها في التنظيمات النسا ية.

يجب تو ية الس ان الحضريون بصفة عامة ب ل ما من شأنا تنميرة مردينتهم فري شرتى  -
 المجاالت.

 بحوث ودراسات ركزت اهتماماتها على موضوع اإلي ولوجيا الحضرية:    .4

النمو الحضري والنمؤ اإلي ولروجي لمدينرة اإلسرماعيلية    (  1٩٩٩)  د:د ابراهيم على
 دراسة اجتما ية تتبعا.

   الدراسة:الهدب من  

 فررري الحضرررري وعلرررى ملمرررح النمرررو  والنظريرررة الكلسررري يةالتعررررب علرررى المررردا ل 
 واالقتصرادية االجتما يرةوملمحهرا و صا صرها وبنيتهرا  نشرأتهامن حيرث    المصري المجتمع  
   المختلفة. لت المراحل    والثقاةية
   الدراسة:نتا ر 
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كشفت الدراسة عن مجموعة مرن العوامرل الدا ليرة والخارجيرة والتري كانرت مسرئولة عرن  -
لعبرت الردور ا ساسري  التريالتغيرات التي شهدتها المدينة  وكانت العوامل الدا لية هري 

 في تد يم هذه التغيرات والتي تمثلت في العودة من الهجرة  والهجرة الريفية الحضرية
وانتقات معظم س ان المدينة من ا حياء القديمة لإلقامرة فري ظهور أحياء س نية جديدة  -

يرراد معرردالت التعلرريم وانفصررات بعرره الفئررات وبخاصررة دمنررا ه وأحيرراء أ ررر  نتيجررة الز 
ية الجديردة ر ا بناء واالستقلت عن أسررهم ا صرلية واالتجراه لإلقامرة فري ا حيراء الحضر

 التي انتشرت على أ راب المدينة.
تعرضررت لهررا البنيررة السياسررية للمدينررة لررم تكررن  الترريأن التغيرررات كشررفت الدراسررة عررن  -

منفصلة أو مستقلة بحات من ا حوات عن التغيرات المجتمةية التري تعرر  لهرا التكروين 
 .االجتماعي بعامة  ومدينة اإلسماعيلية بخاصة

مَّ سرريطرة القرريم الماديررة علررى القرريم  - التقليديررة تعررر  المدينررة للتغلغررل الرأسررمالي  ومررن ثررَ
والترري كانررت تمثررل مؤشرررات أساسررية لتحديررد الم انررة والنفرروذ فرري المدينررة  ررلت مراحررل 

 .سابقة

 البحوث والدراسات ا جنبية:ثانياض: 

“Alejandro Portes & other”: (1٩٩4 التحضررر )   :فرري حررو  الكرراريبي
 .التغير االجتماعي أثناء سنوات ا زمة

   الدراسة:الهدب من  

تهدب هذه الدراسرة إلرى محاولرة التعررب علرى التغيررات التري حردثت  رلت السرنوات 
 التي ارتفعت فيها معدالت التحضر في حو  الكاريبي.

   الدراسة:نتا ر 

تلك ا قطار السابقة نتيجرة الزيرادة كشفت الدراسة عن أن ارتفاع معدالت التحضر في   -
 الطبيةية وارتفاع معدالت الهجرة من الريف إلى الحضر.

أدت إلى ظهور العديد من المش لت التي تختلرف حردتها مرن قطرري إلرى آ رر حسرب    -
 نسبة معدالت الزيادة الس انية.
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قصرور تمثلت هذه المش لت في ارتفاع معدالت البطالة وانخفا  سرعر العمالرة  وال   -
 في الخدمات العامة.

تركرررز المهرررراجرين فرررري المنررررا ه المتخلفرررة نتيجررررة انخفررررا  المسررررتوي االجتمرررراعي   -
 االقتصادي للمهاجرين.

 .التحوت في نظا  اإلس ان الحضري في الصين(    1٩٩6)د    Zhong Y. Tongد  
   الدراسة:الهدب من  

التغيرات التي  ررأت علرى يتمثل الهدب الر يسي لتلك الدراسة في التعرب على مد   
نظرررا  اإلسررر ان الحضرررري فررري ظرررل ارتفررراع معررردالت التحضرررر وزيرررادة الكثافرررة السررر انية فررري 

 جمهورية الصين الشعبية.
   الدراسة:نتا ر 

كشفت الدراسة عن أن هنراج تغيررات واضرحة  ررأت علرى نظرا  اإلسر ان الحضرري فري  -
 .الصين نتيجة ارتفاع معدالت التحضر

الدراسررة عررن أن الزيررادة السرر انية فرري الصررين ترجررع إلررى عرردة أسررباب منهررا: كشررفت  -
ارتفاع معدت الخصوبة  والهجرة الشر ية التي تقرها الح ومة من الريرف إلرى الحضرر  

 باإلضافة إلى ارتفاع معدالت الهجرة يير الشر ية.
عوبة المش لة الس انية فري العاصرمة الصرينية تمثلرت فري ارتفراع أسرعار المسراكن وصر -

 .الحصوت عليها
عجررز الح ومررة الصرررينية عررن تررروفر مررواد البنررراء وتشررييد المسررراكن لمواجهررة الزيرررادة  -

 .الس انية
ظهررور بعرره المشرر لت ا  ررر  مثررل: ارتفرراع معرردت االزدحررا  دا ررل أقسررا  العاصررمة   -

 وزيادة معدالت التلوث البيئي.

 :الدراسة  امساض: مفاهيم 

 :Urban Sociologyي  مفهو  علم االجتماع الحضر 
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ينتمرري علررم االجتمرراع الحضررري إلررى علررم االجتمرراع العررا  وهررو يعتبررر دراسررة جديرردة 
فالمدينرة لرم تصربح بعرد ظراهرة  اؤيرة مرؤثرة تفرر    المدينرة بح م ظروب موضوعها  وهو  

ا أن المدينرة  نفسها على دارسي المجتمع إال في وقت حديث نسبيضا. وال يقصد من ذلرك إ لقرض
وهرذا هرو الجديرد فري  نفسا قصد أن هذا النمو أصبح يفر  يوإنما   جديدة ظاهرة حديثة أو  

وهرري الترري يقصررد بهررا اتسرراع حجررم ونطررا   –ا مررر  إذ تمترراز ظرراهرة التحضررر االجتمرراعي 
برردينامي يتها الترري  –المرردن وتزايررد أعررداد ونسررب السرر ان بهررا إلررى مجمرروع سرر ان المجتمررع 

تغيرر اجتمراعي وبنرا ي ووظيفري   إلرىتحمل في مضمونها عناصرر التغيرر السرريع ممرا يرؤدي  
 .(1٩٨٩وان,عميه )رش

رب كرل مرن جوزيرف رويسرك   Roland وروالنرد وارن  joseph roucekوقد عرَّ
warrenاالجتمرراع الحضررري بأنررا الفرررع الررذي يهررتم بدراسررة الحضرررية  سررمات سرر ان   علررم

  عمليررات التفاعررل ا ساسررية   الحيرراة الحضرررية    المدينرة  تنظيمرراتهم أنشررطتهم المؤسسررية
 لمدينررة والمشرر لت المختلفررة الترري تواجررا المجتمررع الحضررري.تررأثر التغيررر االجتمرراعي علررى ا

 (1٩٩3ي   )الجوالن

رب علررم االجتمرراع الحضررري بأنررا العلررم الررذي  كمررا نجررد أن مصررطفي الخشرراب قررد عررَّ
وهررو بررذلك يدرسررها فرري نشررأتها  تطورهررا   الحضررر يهررتم بدراسررة المدينررة باعتبارهررا مركررز 
ة في تلك المردن  كمرا أنرا يتنراوت التقسريمات الطبقيرة وظا فها  ا بنية اإلدارية والفنية القا م

والمهنية ومستوياتها التكنولوجية والمش لت التي تعاني منها  حيث تتكشرف فري ضروء هرذه 
 .(1٩٨6المش لت أهمية التخطيؤ للمدن وتنسيقها وإعادة تنظيمها عمرانيضا. )الخشاب,

ة أو المدينة ومرا يتخللهرا مرن بنراءاتي وعمومضا  يتناوت علم االجتماع الحضري الحياة الحضري
كمررا يقررو  بتفسررير المظرراهر المميررزة   ودعررا مي ونظررمي وتيررارات اجتما يررة بالدراسررة والتحليررل

للتنظرريم االجتمرراعي فرري منررا ه اإلقامررة الحضرررية  وتررأثير الحيرراة الحضرررية علررى ا فعررات 
االجتما يررة. ويتنرراوت الحيرراة الحضرررية أو المدينررة فرري نشررأتها وتطورهررا ووظا فهررا وأجهزتهررا 

ومشرر لتها , ويهررتم  اإلداريررة والفنيررة وتقسرريمها الطبقرري والمهنرري ومسررتوياتها التكنولوجيررة
كذلك بالمصالح والحقرا ه التري تواجرا إنسران المدينرة مردفوعضا بعوامرل اجتما يرة  اقتصرادية  
سياسرررية  إداريرررة  تكني يرررة  فرررن وتكنولوجيرررا , ويرررربؤ التنميرررة والوظرررا ف الحضررررية باإل رررار 

ة علميررض 1٩٨٩الفيزيقرري )رشرروان, ة ( , ويرردرة علررم االجتمرراع الحضررري هررذه الظررواهر دراسررض
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تحليليضة مقارنضة لشر  ما هو كا ن  وليس لبيان ما ينبغي أن ي رون  مسرتهدفضا برذلك الوصروت 
إلررى القرروانين الترري تح مهررا, وهررو يماثررل فرري ذلررك علررم االجتمرراع السياسرري وعلررم االجتمرراع 

 (.يير مبين لسنة النشر  محجوب )  .االقتصادي وعلم االجتماع الديني والعا لي. وه ذا
منرررا أن دراسرررة المررردن ومظاهرهرررا و صا صرررها وظرررواهر نشرررأتها وبرررذلك يتضرررح أما

وقريم وأبنيرة وتنظيمرات اجتما يرة   -مثرل ظراهرة التحضرر  –وما تتضرمنا مرن ظرواهر  ونموها 
ا أساسرريضا مررن الجوانررب الم ونررة لمجررات الدراسررة النظريررة والتطبيقيررة لعلررم  وإي ولوجيررة  جانبررض

 االجتماع الحضري.
ينة قديم قد  الحضارات اإلنسانية التي أقامهرا اإلنسران ومع أن االهتما  بدراسة المد

إال أن الدراسررررة الجررررادة لهررررا كانررررت أحررررد النتررررا ر الهامررررة المرتبطررررة بنشررررأة علررررم االجتمرررراع 
مَّ ظهرور فررع متخصرص لدراسرتها2000وتطوره)الحسيني, لرا موضروعا ومنهجرا   -( ومن ثرَ

ورات النظريرة والمنهجيرة التري ا   ضرعت للتطرًض ومدا لا النظرية  يعتبر محاولة حديثة نسبي
 (.1٩٨4   )حافظ  مر بها علم االجتماع

علررى أن البدايررة الحقيقيررة لنشررأة  االجتمرراع الحضررري وي رراد يخجمررع المشررتغلون بعلررم 
وتطور هذا العلم كمجات متميز للبحث والدراسة  كانت علرى يرد العرالم ا مري ري روبررت برارج 

R- park إيرذانضا ببردء مرحلرة جديردة لقيرا  1٩15  الذي كانت مقالتا عرن دالمدينرةد سرنة  
ا لدراسرة المدينرة. وفري عرا    1٩25فرع جديد ومستقل من فروع علرم االجتمراع يوجرا أساسرض

أعاد بارج نشر مقالتا هذه في كختيب صغير بنفس العنوان أضاب ةيرا أعمرات زميليرا إرنسرت 
نشر برارج و  1٩26وفي عا   R. McKenzieماكينزي  ورودريك E. burgess بيرجس 

وسررعان مرا  the urban communityالمجتمع المحلي الحضريد دبيرجس كتابضا بعنوان  
تأكرردت أهميتررا البالغررة فرري هررذه الفترررة بالررذات  اصررة وأن صرراحبيا قررد حررددا ةيررا و وت مرررة 

ها من  الملمح ا ساسية لمد ل دراسة المجتمع الحضري  ومن  لت مرا أشررفا  –للا ووجَّ
العديررد مررن ا عمررات الترري  - مبيريقيررة عررن المدينررة ا مري يررةإعليررا مررن بحرروثي ودراسرراتي 

( وهررذا 1٩٨5)السرريد, سرراعدت علررى بلررورة االهتمررا  السوسرريولوجي بدراسررة الحيرراة الحضرررية
مراع فري يؤكد أن علم االجتماع الحضري قد بلغ الذروة من ا همية والشرمولية فري علرم االجت

أوا ر العشرينات وأوا ل الثلثينات تحت تأثير البرنرامر الدراسري الرذي وضرعا برارج وبيررجس 
 وزمليهما.
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ومع أن االهتما  السوسيولوجي بدراسة المدينة والحياة الحضرية بصرفة عامرة   لرم 
الترري انتمررى لهررا كررل مررن بررارج وبيرررجس  -ي ررن قاصرررضا علررى مررا قامررت بررا جامعررة شرري ايو

ا لدراسرة مدينرة شري ايو  ومرع أن ا صروت   –  ماوتلميذه هرت أساسرض من دراسراتي وبحروثي وجَّ
الفكرية والنظرية لهذه المدرسة كانت تتفه مرع الكثيرر مرن ا فكرار التري سراقها ترونيز وزيمرل 
ودوركايم وفيبر   إال أن ثمة إجماع بين المهتمين بالتأريخ لعلرم االجتمراع الحضرري علرى أن 

ا , فلقررد كرران للتصررنيع السررريع  هررذا الفرررع مررن علررم ا أمري يررض االجتمرراع كرران فرري البدايررة علمررض
 مري رررا فررري أوا رررر القررررن التاسرررع عشرررر )وللمشررر لت التررري ارتبطرررت بالتكنولوجيرررا الحديثرررة 

 . Schwab والهجرررة إلرري المرردن ا مري يررة( أثررره البررالغ فرري هررذا المجررات مررن البحررث )
A.W,1٩٩2.) 

إذن يم ن القروت أن انتشرار الثقافرة الصرنا ية ومرا ارتربؤ برذلك مرن تحروالت جذريرة 
في إ رار وتفراعلت الوحردات االجتما يرة أو برا حر  االرتبراد والتردا ل برين حركرة التصرنيع 
ودرجرررة التحضرررر والنمرررو الحضرررري أد  إلرررى تحررروت فررري الفكرررر السوسررريولوجي مرررن مجرررات 

برررة والمجتمرررع المحلررري وحيررراة القريرررة والعمرررل فررري الريرررف اهتماماترررا التقليديرررة بقضرررايا القرا
والصرناعات التقليديررة والعقا ررد والعررادات إلرري مجراالت اهتمررا  ترررتبؤ بالتحضررر والتصررنيع مثررل 
الفرد وا سرة في الحياة الحضررية الجديردة والمصرالح والصرراعات التري تولردت بفعرل االنتقرات 

 بة.من الريف إلى المدينة وتبخدت في معني القرا

 :ظاهرة التحضر وأهم المفاهيم المرتبطة بها  - 

فرري العلررو  اإلنسررانية مررن المسررا ل الهامررة والشررا كة فرري نفررس تعررد مسررألة المفهررو  
ويررزداد ا مررر و ررأة وتررأثيرضا فرري علررم االجتمرراع نظرررضا للعديررد مررن العوامررل الترري قطعهررا  الوقررت 

ا تلفراتي عديردةي وواضرحةي برين  الفكر االجتماعي حترى وقتنرا الحاضرر ومرا أفرزترا مرن وجرود
البراحثين منهررا مررا يررتبؤ بتحديررد أولويررات المفهرو  والتمسررك برربعه المفهومرات وعررد  النظررر 
إلى مفهومات أ ري ال تقرل أهميرة سرواء فري اإل رار النظرري التحليلري أو اآلفرا  اإلمبيريقيرة 

 (.1٩٩6   )جلبي  بمستوياتها المحلية واإلقليمية والعالمية
م مررن وجررود اتفررا  عررا  بررين علمرراء االجتمرراع علررى مررد  فاعليررة أزمررة وعلرري الررري

المفهو  إال أن هناج ا تلفات واضحة في تفسير مصادرها ا ساسية  حيرث يرر  الربعه أن 
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ا بغيرررره  مرررن العلرررو   –علرررم االجتمررراع –ا سرررباب يم رررن حصررررها فررري حداثترررا النسررربية قياسرررض
ممرا أد  إلرى اضرطرار هرذا العلرم مرن اسرتعادة اإلنسانية وكذا العلو  الطبيةية فري مجموعهرا  

( ويررري الرربعه أيضررا أن 2001 معظررم مفهوماتررا مررن العلررو  الهندسررية والطبيةيررة )صررابر
نو يررة الموضرروعات الترري يهررتم بهررا علررم االجتمرراع ومررد  ترردا لها تعررد هرري السرربب الر يسرري 

تلفرات ا يديولوجيرة  زمة المفهو    أما البعه الثالث فيركز أسرباب أزمرة المفهرو  فري اال 
الفاعلة بين علما را واالنفصرات القرا م فري محرددات ا بعراد ا ساسرية والثانويرة الخاصرة ب رل 
مفهو  علي حدة  باإلضرافة إلرى التنراقه فري المنطلقرات والتفسريرات الخاصرة برالمفهو  مرن 

ا وا بعراد الثقاةيرة أحيانرض  ا أ رر   ممرا أد  حيرث التركيرز  مرثل علرى ا بعراد االقتصرادية أحيانرض
إلرري وجررود العديررد مررن التصررنيفات الترري تفررر  التنرروع فرري المعنررى والداللررة السوسرريولوجية  
وأيضررا فرري المضررمون والمحتررو  وإم انيررة الفهررم سررواء لكررل مفهررو  علرري حرردة أو مجموعررة 

 (.2001   المفهومات وعلقتها ببعضها البعه ) صابر
النظريررة فرري علررم االجتمرراع إال أن  ومررع أن هررذه ا زمررة فاعلررة وتعررد إحررد  معوقررات

المفهومررات فرري علررم االجتمرراع تررؤدي وظررا ف هامررة أبرزهررا أنهررا تتسررم بالكشررف عررن معنررى 
الظراهرة االجتما يرة محررل الدراسرة مرن  ررلت تحديرد أبعادهرا ا ساسررية والمسراعدة وعواملهررا 

عضرها وهرو وملمحها  إلى جانب أن المفهومات تسمح بوجود علقة سرببية برين الظرواهر وب
ما يعرب في الكتابات السوسيولوجية بالمفهو  العلمي  إضافة إلى ما تييحا المفهومرات مرن 
تقديم االستنتاجات العلميرة المعتمردة علرى قواعرد المنطره  وتكرون أداة للتواصرل الفكرري برين 
الباحثين وبعضهم الربعه وهرو مرا يسرمي مةيرار الوضرو  وبالترالي تجعرل هرذا العلرم ي تسرب 

 (.1٩٨4   حمدألتراكم )صفة ا
ا نحررو مزيررد مررن المفهررو  للموضرروع البحثرري   ا  فرر ن المفهومررات تفررتح  ريقررض وعمومررض

كمررا تفيررد المفهومررات فرري  الموضرروع فهرري المفرراتيح الترري تبرردأ منهررا التعرررب علررى م ونررات 
التصنيف والتعمريم فالمفهومرات هري التري تم رن الباحرث مرن أن يصرنف مادترا برل أن يجمرع 

ا لنظا  معين   ا لنظا  معين وأن يحلل هذه المادة وفقض  .(2002)زايد   مادتا وفقض
وانطلقضا من هذه الوظا ف ا ساسية لتحديرد المفهومرات تحراوت الباحثرة هنرا عرر  

تحضررر  الحضرررية  النمررو الحضررري  النمررو العمرانرري  المدينررة والتضررخم الحضررري لمفرراهيم ال
 وتلك هي أهم المفاهيم المرتبطة بظاهرة التحضر موضوع الدراسة.
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 :Urbanizationمفهو  التحضر  
عاش اإلنسان  لت معظم فترات التاريخ فري تجمعراتي ذات  رابع ريفري تعتمرد علرى 

وذلرررك قبرررل أن يظهرررر  المتنقلرررة أو القرررنص أو الرعررري والزراعرررة  و الصررريدأالجمرررع وااللتقررراد 
أسررلوب الحيرراة الررذي يقررو  علررى ممارسررة الزراعررة الكثيفررة المسررتقرة الترري تتطلررب االرتبرراد 
بررا ر  بصررفة دا مررة  مررع رعايتهررا والمحافظررة علررى  صرروبتها  بررل وتجديررد هررذه الخصرروبة 

 يرررة  طرروة ممهرردة لظهررور المررردن وتعتبررر هررذه المرحلررة ا  ذلررك.حررين يحترراج ا مررر إلررى 
والمجتمعررررات الحضرررررية ب ررررل تنظيماتهررررا وعلقاتهررررا االجتما يررررة والسياسررررية واالقتصررررادية 
المترابطرررة والمتكاملرررة  والتررري بلغرررت ذروة التماسرررك والتعقيرررد برررالتحوت إلرررى الصرررناعة وقيرررا  

يب الحيراة المجتمع الصناعي في أوا ر القرن الثامن عشر. ومنذ ذلك الحين لم تتوقف أسرال
الحضرية عن الزحف الحثيث بسررعة ومثرابرة لكري تحرل محرل أشر ات الحيراة والعمرل ا  رر   

التري يجرب أن تؤ رذ ب ثيرر  –وترذهب بعره التقرديرات  تمامضا.وإن لم تفلح في القضاء عليها 
كرررانوا ال  1٨00إلرررى أن السررر ان الحضرررريين أو سررر ان المررردن عرررا   -مرررن الرررتحفظ والحرررذر

ن مجمرروع سرر ان العررالم فرري ذلررك الحررين  وأن هررذه النسرربة ارتفعررت عررا  مرر %3يزيرردون عررن 
مررن السرر ان  ثررم ارتفعررت مرررة أ ررر  لتصرربح  %14لتصرربح  –أي بعررد قرررن كامررل  -1٩00

  وأن المتوقرررع أن  2000عرررا   %47  ثرررم ارتفعرررت مررررة أ رررر  لتصررربح  1٩50عرررا   30%
لعرررا  الرررذي يسرررود   وهرررذه كلهرررا مؤشررررات علرررى نررروع االتجررراه ا2030عرررا   %60تصرررل إلرررى 

المجتمع ك ل نحو التحضر  والحياة الحضرية التي تتمثل فري المردن التري يزيرد عردد سر انها 
عررن المليررون نسررمة  فضررل عررن المرردن ا  ررر  الصررغيرة الترري قررد ال تترروافر فيهررا كررل شرررود 

 (.Balagh,2006)  ومتطلبات الحياة الحضرية وبخاصة في العالم الليربي

 التحضر:مراحل  
ا كبيررررضا بدراسرررة العلقرررة برررين  شرررهد علرررم االجتمررراع  رررلت السرررنوات ا  يررررة اهتمامرررض

وفري  لتحقيقرا التحضر وبين النمرو االقتصرادي والرذي يعرد التصرنيع أحرد الوسرا ل ا ساسرية 
إ رار دراسرة هرذه العلقرة وتحليرل أبعادهرا وعلقاتهررا أم رن تقسريم ظراهرة التحضرر فري العررالم 

 على مرحلتين:
 :Pre-Industrialا ولى تعرب بمرحلة ما قبل التصنيع  
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وفيهررا عرررب العررالم القررديم مرردنضا كثيرررة ظهرررت فرري اإلمبرا وريررات الشرررقية فرري الهنررد 
والصين وعلى مقربة من البحر ا بيه والبحر ا حمرر والخلرير الفارسري وعلرى نهرر النيرل , 

كبيررة مرن التنظريم والجمرات , وعلرى الرريم ومن هذه المدن ما كان كبير الحجم   وعلى درجة 
من أن المؤشرات المتاحة عن أحجا  هذه المدن ليست دقيقرة إال أن هنراج مؤشررات تفيرد أن 
ا , بمعنرى أن معردالت المواليرد كانرت  النمو الس اني الذي شهدتا تلك المجتمعات كران متوازنرض

عة في كثير منهرا  كرذلك اعتمرد تتعادت مع معدالت الوةيات حيث لم تكن القواعد الصحية متب
النمررو فرري هررذه المرردن علررى مررا يم ررن أن تحققررا الزراعررة مررن فررا ه يسررمح ب عالررة أعررداد 
متزايدة من البشر, ومن أمثلة هذه المدن روما واإلس ندرية وبيزنطرة )اسرطنبوت اآلن(   وقرد 

ى بردأت بلغ عدد س ان هذه المدن بضعة مئات من اآلالب , ولكن مع مطلرع القررون الوسرط
بعرره دوت يرررب أوروبررا تشررهد المرحلررة الثانيررة مررن التطررور الحضررري   تلررك المرحلررة الترري 
اتسمت بالتخصرص الروظيفي فري مجتمرع أصربح يعتمرد علرى تقسريم العمرل بالدرجرة ا ولرى   
ويعنرري ذلررك أن المرردن قررد برردأت تتخصررص فرري أوجررا نشررا ات اقتصررادية أ ررر  ييررر التجررارة 

المحليرة الصرغيرة هري الوظيفرة ا ساسرية للعديرد مرن المردن فري والنقل , فأصربحت الصرناعة  
 .(1٩٨1)كاستيلو,تلك العصور

 :Industrial Cityوالثانية المدن الصنا ية الحديثة  
وقد شهدت تلك المرحلة تقدمضا مذهلض فري مجرات االكتشرافات الجغراةيرة والتكنولوجيرة 

 واإلعررل  ا ل النقررل واالتصرراالت وفرري تخطيطهررا  ووسرر المدينررة والررذي أثررر برردوره علررى شرر ل 
بمعنرى  بالضررورة ولكن ينبغي أال نفهم من ذلك أن جميع المدن الحديثة هري مردن صرنا ية 

أنهرررا تشرررمل علرررى عررردد كبيرررر مرررن المصرررانع  أو أن هرررذه المصرررانع تشررر ل أسررراة بنا هرررا 
 االقتصادي  ولكننا نقصد برذلك  بيعرة الرنمؤ الحضرري الرذي ازدهرر واتسرع نطاقرا فري عصرر

 ,Davis and herizالتصرنيع والررذي تررأثر بدرجررة أو بررأ ر  بنتررا ر الثررورة الصررنا ية )
 في:يم ن إجمالها    التي 1993)

 وجود التقد  الصناعي والتكنولوجي القا م على المي نة الصنا ية. -
ارتفاع كل من الزيرادة الطبيةيرة والهجررة الريفيرة الحضررية التري شرجعت الرريفيين علرى   -

الهجرررة للعمررل فرري الصررناعة والترري كانررت السرربب ا وت فرري نشرروء هررذه المرردن الصررنا ية 
واجتذابها للمهاجرين أيضرا للصرناعات الجديردة التري سراعدت علرى نموهرا وامترداد نفوذهرا 
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ا  علرررى ومرررن  المحيطرررة إلرررى المنرررا ه  ثرررم تعتبرررر المدينرررة فررري القررررن العشررررين تجسررريدض
مسررتويات التحضررر حيررث شررهدت المنررا ه الصررنا ية فرري العررالم المتحضررر نمرروضا حضرراريضا 
ا منررذ نهايررة القرررن التاسررع عشررر حيررث ارتفررع متوسررؤ سرر ان المرردن بهررذه المنررا ه  م ثفررض

 .(1٩٩0   . )برنامر ا مم المتحدة1٩50-1٨50ةيما بين عامي   %22بحوالي  
أما في الوقت الحالي فقرد أصربح النمرو الحضرري ي تسرح المنرا ه الناميرة فري كرل مرن   -

آسرريا وأفريقيررا وأمري ررا اللتينيررة وأصرربحت هررذه المنررا ه اآلن هرري المسررئولة عررن تحضررر 
ا فرري  ا ملحوظررض العررالم  هررذا فرري الوقررت الررذي شررهدت ةيررا بعرره الرردوت ا وروبيررة انخفاضررض

مرن سر انها  %٨0تكاد تكون متحضرة بالكامرل إذ أن حروالي معدالت تحضرها فهذه الدوت 
يةيشررون فرري منا قهررا الحضرررية وقررد  ررا  هررذا النمررو الحضررري المصررحوب ب نتاجيررة 

ا في معدالت المواليد بها. ا حادض  صنا ية مرتفعة انخفاضض
وعلررى الررريم مررن وجررود الحضرررية قبررل الثررورة الصررنا ية إال أن المقصررود بالتحضررر 

يررة التغيررر االجتمرراعي الترري يررتم بواسررطتها انتقررات أهررل الريررف إلررى المرردن المعاصررر هررو عمل
واكتسررابهم ترردريجيضا أنمرراد الحيرراة الحضرررية المتصررلة بررالثورة الصررنا ية الترري شررهدها القرررن 
التاسررع عشررر والثررورة التكنولوجيررة الترري شررهدها القرررن العشرررون وكلهمررا برردأتا فرري أوروبررا 

أثرهمررا إلررى القررارات ا  ررر  , ومررع هررذا التوسررع الصررناعي  الغربيررة ثررم توسررع نطاقهمررا وامتررد
والتقررد  التكنولرروجي برردأ السرر ان ينزحررون مررن ا ريرراب إلررى المرردن فررزاد عررددهم   واتسررعت 
المدن  وكبر حجمها  وزاد عددها  وتحوت الناة من المهن الزرا يرة إلرى ييرهرا مرن المهرن 

سع والتقد  الصناعي والتكنولروجي إلرى   فنمت المدن على حساب الريف   كما أد  هذا التو 
حدوث تغيرات في النظم وأساليب الحياة الثقاةية وا فكار والقيم  وازدادت المنظمرات الرسرمية 
ا. وزادت الوظرا ف  ا فرازداد مبردأ تقسريم العمرل دقرةض وإتقانرض تنوعضا وأصبحت المهن أكثر تخصصرض

زارعين نتيجرة لحلروت اآللرة ولرريبتهم الح ومية  وزادت كفاءة وسا ل النقل  فتناقص عردد المر
ل عوامررل هامررة فرري تحديررد البنرراء الرردا لي  فرري سررلك وظررا ف أو مهررن أ ررر  , كررل ذلررك شرر َّ
للمدينررة الحديثررة وتشرر يل تنظيمهررا االقتصررادي والسياسرري والثقررافي واالجتمرراعي , واتسررمت 

للشخصرية   واتسراع الحياة الحضرية ب بر الحجم  والكثافة الس انية  والعلقرات الثانويرة و ا
دا رررة شررب ة العلقررات االجتما يررة  فظهررر االهتمررا  نحررو المصررالح الخاصررة واتسررم التركيررب 
السررر اني  فرررراد وجماعرررات المجتمرررع المتحضرررر بعرررد  التجرررانس, وتقلصرررت وظرررا ف ا سررررة 
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التقليدية   وضا  نطا  الجماعة القرابية  وأخنشَئت مؤسسات ومنظمات تقو  بوظرا ف الرتعلم 
 (.1٩٩1   تدريب والتوظيف والضبؤ )النةيموال

ممل العررالم  إال أنررا تختلررف درجاتررا وأنما ررا فرري  أكمررل وإن كرران التغيررر والتحضررر شررَ
مرردن الرردوت الصررنا ية عنررا فرري مرردن دوت العررالم الثالررث  كمررا تختلررف مسرربباتا ونتا جررا. 
وي من اال تلب بين تحضر دوت العالم الثالرث فري الوقرت الحاضرر وتحضرر الردوت المتقدمرة 

والواليرررات فررري القررررون السرررابقة  فررري أن التحضرررر والتغيرررر االجتمررراعي فررري أوروبرررا الغربيرررة 
المتحدة ا مري ية حدث على مد  مئات السنين عندما كانت نسبة الزيادة الس انية فري هرذه 
المنا ه منخفضرة   فالتقرد  التكنولروجي والصرناعي كران يسرير بمعردالت تتسراو  نسربيضا مرع 
النمو الس اني  كما أن التغير الثقافي واالجتماعي وتغيخر أسلوب الحياة كان يحدث فري نفرس 

من حدوث التغيرات التكنولوجية ونمو الس ان ولم يخفر  التغير فجأةض أو من مرؤثر  رارجي  ز 
وإذا كرران التحضررر فرري الواليررات المتحرردة  علررى سرربيل    فقررد كرران لهررا الررزمن الكررافي للتكيررف

المثررات  حصررل فرري فترررة أقررل مررن ما ررة سررنة  فرر ن الررنظم االجتما يررة الموجررودة فرري الوقررت 
إلى أن ظهرت على صرورتها الحاليرة  أمرا فري مردن دوت العرالم الثالرث   الحاضر أ ذت قرونضا

فعلى الريم من أن درجة التحضرر فيهرا أقرل ممرا هرو عليرا فري الردوت المتقدمرة إال أن نسربة 
نمو الس ان الحضريين فيها في الوقرت الحاضرر أعلرى ممرا هري عليرا فري الردوت المتقدمرة , 

ان يواجهرران مرردن دوت العررالم الثالررث يجعررل ثقافتهررا والتحضررر السررريع والتحررديث السررريع اللررذ
التقليدية تتسامح مع االتجاهرات وا فكرار الغربيرة وتسرمح لهرا بالرد وت عليهرا والتغلغرل فيهرا 

 ( .  1٩٩1   فتواجا مدن هذه الدوت اليو  تغيرات ها لة وثقافات عديدة )النةيم
ث فرري المجتمعررات مثلمررا هررو حرراد -وه ررذا فالتحضررر فرري الرردوت الناميررة ال يعررود 

ا. إن نمررو  -ا وروبيررة  إلررى حركررة التصررنيع  إنررا يرجررع إلررى عوامررل وظررروب متباينررة تمامررض
بمعنررى أنهررا  ( المرردن ا ساسررية فرري العررالم الثالررث كرران لخدمررة الرردوت المتقدمررة )االسررتعمارية
ذا لرر االسررتعمارية كانررت تعمررل لتوجيررا الفرروا ه االجتما يررة الترري تتولررد دا لهررا إلررى المراكررز 

يم ن القوت أنها كانت تعمل كحركة وصل برين الصرفوب المحليرة فري الردا ل  ومثيلتهرا فري 
الخارج. إن عملية التحضر )أي زيادة الس ان( في هذه البلدان يم ن إرجاعهرا إلرى مجموعرة 

 من العوامل هي:
 زيادة النمو الس اني  ومن َثمَّ انخفا  نصيب الفرد من ا ر . -
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إلى المدن الكبر   نتيجرة تردني ا حروات االجتما يرة االقتصرادية فري   الهجرة من الريف  -
 الريف.

ا  بنراء   - تفضيل المدن على القرر  بالخردمات ا ساسرية  لرذا نجرد أن المدينرة تمثرل بريقرض
 الريف.

تبني معظم دوت العالم الثالث سياسات مركزية فري إقامرة المشرروعات الصرنا ية  ذلرك   -
ل إقامتهرا الذي يعني اعتماد هذه   الصناعات على الهياكرل ا ساسرية والخردمات التري يخَفضرَ

 في المدن.
الدور القيرادي الرذي تمارسرا المدينرة علرى الريرف فري كرل شريء  ا مرر الرذي جعرل 

 (.1٩٩7   ا ولى تعتمد على الثانية في تلبية احتياجاتها )صيا 
 :Urbanismمفهو  الحضرية  

العوامررل والفعاليررات الترري تميررز مجتمررع المدينررة كررنمؤ إن الحضرررية ببسررا ة تشررمل 
للحياة مثل الحجم والكثافة واالنفتا  والعلقات الثانوية والمؤسسات التطو يرة واتسراع نطرا  

 (.  1٩٨5   تقسيم العمل وتعقد ا دوار وتعددها وتفكك القيم االجتما ية )القطب
لحضري وا سلوب الخاص  يشير مفهو  الحضرية للطابع المميز للمجتمع المحلي ا

الخصا ص  أساسيات  من  يعد  والذي  الحضري   المجتمع  في  الحياة  با  ريقة  تتسم  الذي 
)تصويرية(   تجريدية  صفة  باعتبارها  للحضرية  ننظر  أن  يم ن  وبذلك  للمدينة.  المميزة 
نجد   ثم  والقر . ومن  الريف  الحضرية عن  المحلية  والمجتمعات  للمدن  المميزة  للخصا ص 

رثد يعرب الحضرية بصورة عامة على أنها  ريقة الحياة. وقد تضمنت كتابات كل  دلويس وي
ويرثد   ودلويس  ماند  ودسبايك  ودبارجد  ماند  ودزيمر  سروكند  ودبيتر   زيملد  دجورج  من 

ا للمةيشة أو لطريقة الحياة.  ا لبعه  صا ص الحضرية باعتبارها أسلوبضا  اصض  عرضض

 ت النظرية لدراسة ظاهرة التحضر والحضرية:  برز االتجاهاأتحليل وتفسير   سادساض: 

نعرررر  ةيمرررا يلررري أبررررز االتجاهرررات النظريرررة المعاصررررة لدراسرررة ظررراهرة التحضرررر 
 من شأنها أن تعطي تفسيرضا لنشأة المدن وظاهرة التحضر وذلك من  لت:   والحضرية والتي

 عوامل التنمية الحضرية:   -
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هرري صررنف العلمرراء المتغيرررات الترري تررؤدي إلررى التنميررة الحضرررية إلررى أربعررة عناصررر ر يسررية 
 (:1٩٨٩   رشوان)

 اإلنسان والجماعات. •
 البيئة الطبيةية. •
 البيئة التي صنعها اإلنسان. •
 النشا ات. •

ا فرررري إحررررداث الظرررراهرة الحضرررررية    إن هررررذه المتغيرررررات لعبررررت دورضا ر يسرررريضا وهامررررض
ود التنميررة الحضرررية ونمررو المرردن إلررى تقررد  اال تراعررات والكفررراءة وباإلضررافة إلررى ذلررك تعرر

المتزايردة فري تكنولوجيررا النقرل والمواصرلت والمعرفررة الكاملرة بوسرا ل اإلمررداد بالميراه والهررواء 
وا ر  والمصادر الطبيةية التي تحتاج إليها للتنمية الحضرية  وكرذلك التخصريص والتكامرل 

ا كبيرضا على التجرارة   كمرا أن النمرو بين المنا ه الريفية والحضري ة حيث تعتمد المدن اعتمادض
الس اني الذي صاحب الثورة الصرنا ية يخعرد مرن العوامرل الهامرة فري التنميرة الحضررية حيرث 
أدت تكنولوجيا الصحة والعرلج إلرى انخفرا  نسربة الوةيرات وينرتر عرن ذلرك النمرو السر اني 

غيرات التري تضرم المهرن السرا دة وتقسريم العمرل حيرث الذي يزيد من ثورة العمل   وكذلك المت
تنمو المدن نتيجة ظهور أعمات ومهن جديردة تترراكم فرو  ا عمرات والمهرن التقليديرة   ومرع 
زيادة نمو المردن ترزداد المشر لت االجتما يرة التري تحتراج المزيرد مرن السرلع والخردمات بمرا 

 (.1٩٨٩    يؤدي الكفاءة االقتصادية )رشوان

 الحضرية والتحضر: والمفسرة لظاهرةات النظرية الرا دة  االتجاه
ا مرررن كيانهرررا الحاضرررر ومؤشررررضا لمرررا سرررتكون عليرررا فررري  يخشررر ل تررراريخ الظررراهرة جرررزءض
ا لررا قيمتررا وإسررهاما البررارز فرري التفسررير  ا معرةيررض المسررتقبل  كمررا أن هررذا الترراريخ ي ررون بخعرردض

نقرو  باسرتعرا  أبررز االتجاهرات والتحليل والتنبؤ والتخطيؤ ومن  لت هرذه الحقيقرة سروب 
 النظرية التي حاولت تفسير ظاهرة الحضرية والتحضر.

 الثنا ي:االتجاه   -
اهتم علماء االجتماع بالفرو  الملحوظرة والقا مرة برين المدينرة والريرف   كمرا برذلوا 
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ا علميررة متباينررة لوضررع نظريررات حرروت هررذه الفرررو    وأدرج الفلسررفة فرري العصررور  جهررودض
ا كبيرررضا فرري أوجررا النشرراد االقتصررادي عررن الريررف  ا أن المدينررة تختلررف ا تلفررض القديمررة أيضررض
المحيؤ بها   ولكن الجهود الحقيقيرة والمنظمرة التري برذلت لوصرف وتفسرير هرذه اال تلفرات 

سررتطيع الباحررث أن يحرردد بدايررة حقيقيررة لهررا إال فرري عصررر المفكررر جرراءت متررأ رة حيررث ال ي
العربرري ابررن  لرردون فرري القرررن الرابررع عشررر  فقررد كتررب فصرروال منظمررة فرري التميررز بررين البرردو 
والحضررر  وارجررع ابررن  لرردون الفرررو  فرري مصررادر اإلنترراج والمهنررة حيررث كتررب فرري الفصرروت 

 ا ولى من الباب الثاني :  
ت في أحوالهم إنما هو با تلب نحلرتهم مرن المعراش   فر ن داعلم أن ا تلب ا جيا

اجتمرراعهم إنمررا هررو للتعرراون علررى تحصرريلا واالبتررداء بمررا هررو ضررروري منررا وتنشرريؤ قبررل 
الحاجي والكمالي  فمنهم من يستعمل الفلرح مرن الفراشرة والزراعرة  ومرنهم مرن ينتحرل القيرا  

وريضا لهررم وكرران حينئررذ اجتمرراعهم علررى الحيرروان فكرران مررن ا تصرراص هررؤالء بالبرردو أمرررضا ضررر 
وتعاونهم في حاجتهم ومعاشهم وعمرانهم من القوت والس ن والدبء إنما هو بالمقردار الرذي 
يحفظ الحياة   ثم اتسعت أحوات هؤالء المنتحلرين للمعراش وحصرل لهرم مرا هرو فرو  الحاجرة 

ف ورة واسرتكثروا مرن ودعاهم ذلك إلى السر ون  وتعراونوا فري الزا رد عرن الضرر   ةمن الغنى والرَّ
 ا قوات والملبس والتآنه فيها وتوسعة البيوت وا تطاد المدن وا مصار للتحضرد .

ويتضررح مررن ذلررك أن ابررن  لرردون يصررنف أشرر ات االسررتيطان البشررري إلررى نمرروذجين وجرروه 
ومررن هررذا المنطلرره تررأتي الثنا يررة الترري تحرردث عنهررا   (1٩٩7)الجرروهري المعرراش والكسررب 
 ما يلي:علماء االجتماع ك

ى  • لرم تصنيف فردناند ترونيز الكلسري ي الشرهير والرذي يمثرل أحرد قطبيرا المجتمرع اَ وَّ
لميررة والقرابيررة بينمررا يمثررل القطررب اآل ررر المجتمررع الررذي  الررذي تسرروده العلقررات اَ وَّ

 تشيع ةيا العلقات الثانوية والتعاقدية.
ا لشررر ل ثنا يرررة دور كرررايم الشرررهيرة التررري تقابرررل برررين نررروعين مرررن المجتم • عرررات وفقرررض

التضررامن االجتمرراعي  أولهمررا يقررو  علررى التضررامن اآللرري بينمررا يقررو  الثرراني علررى 
كايم نظرترا إلرى العلقرات االجتما يرة فري المجتمعرين  التضامن العضوي. وقدَّ  دور

مشررريرضا إلرررى أن المجتمرررع الريفررري أو الجماعرررة المشرررابهة لرررا تتسرررم بعلقرررة تماسرررك 
ا ويسرررتجيبون لبعضرررهم مي اني يرررة حيرررث يتعامرررل ا فررر راد فررري هرررذا المجتمرررع تلقا يرررض
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ا  كمررا أن هنرراج علررى الطرررب اآل ررر علقررات ذات  ررابع عضرروي  ا وتلقا يررض مي اني يررض
 تعتمد على تبادت المنفعة في استجاباتها وتماس ها.

 يفر  ماكس فيبر بين النماذج التقليدية والنماذج العقلية. •
لنمرروذج العلمرراني حيررث قرردَّ  مصررطلحيا يميررز هرروارد بي ررر بررين النمرروذج المقرردة وا •

 ( هذين ليقصد با وت تلك المجتمعات ذات الثقافات بطيئة التغيرر المنعزلرة )الريفيرة
ويقصررد بالثرراني تلررك المجتمعررات ذات الثقافررات سررريعة التغيررر المتصررلة بغيرهررا مررن 

 الثقافات )الحضرية(.
والمجتمرع الحضرري ويرتكرز مفهرو  أما روبرت رد فيلد ةيخَميرز برين المجتمرع الشرعبي   •

المجتمررع الشررعبي علررى المشرراعر الجمةيررة الثانويررة الترري تميررز الثقافررة الشررعبية فرري 
 مقابل المشاعر الفردية التي يتسم بها المجتمع الحضري أو المدينة.

عررر  تشررارلزكولي الصررطلحيا عررن الجماعررة ا وليررة الترري تتصررف بسرريادة علقررة  •
لجماعة الثانوية التي تتميز بالعلقات برين أفرراد الجماعرة الوجا بالوجا  في مقابل ا

 وتدعو إلى تماس هم وتعاونهم ومراعاتهم لثقافتهم وهي ما تتسم با الحياة الريفية.
يصنف سوركن نموذجرا الشرهير الرذي يقابرل برين العا ليرة والتعاقديرة  كمرا يضريف إلرى  •

ا مررن أنمرراد العلقررات بررين الجماعررات وهررو التفا   عررل اإلجبرراري )السرريد والسرريدذلررك نمطررض
1٩٨٨).   

 االتجاه التاريخي: -
وهررو  الحضررري يعتبررر االتجرراه الترراريخي أحررد االتجاهررات الهامررة فرري علررم االجتمرراع 

يصور تطور أش ات المجتمعرات المحليرة الحضررية ا ولرى ويهرتم هرذا االتجراه بدراسرة تحروت 
 واالنتشار الثقافي والحضري.المنا ه الريفية إلى منا ه حضرية كما يتناوت التطور  
( وهرراريس 1٩37( ولرروك) )1٩22ويتمثررل هررذا االتجرراه فرري كتابررات ن. ة. ب. جررراة )

( حيث ناق) هرؤالء العلمراء الجرذور التاريخيرة للمنرا ه الحضررية و بيعتهرا 1٩45أولمان )
وتنوعها و صا صها ومن أشهر محاوالت االتجاه التاريخي تلك التري قردمها جروردين تشرايلد 
حيررث يحرردد ملمررح مررا أ لرره عليررا )الثررورة الحضرررية المب رررة(   ومررن بررين هررذه الملمررح 
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االستيطان الدا م في صورة تجمعات كثيفة وبداية العمل في النشا ات ييرر الزرا يرة وفرر  
الضرررا ب وتررراكم ريوة ا مرروات وإقامرررة المبرراني الفخمررة وظهرررور  بقررة حاكمررة مسررريطرة   

مبررادد الحسرراب والهندسررة والفلررك واكتسرراب القرردرة علررى التعبيررر  وتطررور فنررون الكتابررة وتعلررم
 الفني ونمو التجارة .

 الحضررري وتنرراوت فوسررتيل دي كلنررح ترراريخ المدينررة العتيقررة وأرجعهررا إلررى نفرروذ الرردين 
ا الضرروء علررى نموهررا وكبررر  وعررر  لررويس ممفررورد المدينررة مررن وجهررة النظررر التاريخيررة ملقيررض

 (:1٩٨٩حجمها مشيرضا إلى أنها تمر بمراحل ونماذج معينة هي)رشوان
 )المدينة في فجر قيامها(.  Epolisمرحلة النشأة   •
 .Polisمرحلة المدنية   •
 (.لمدينة ا  )ا  Metro polisمرحلة المدينة الكبيرة   •
 .Mega Polisمى  مرحلة المدينة العظ •
 .Tyranno polisمرحلة المدينة التيرانوبوليس   •
 .Nekro Polisمرحلة المدينة الني روبوليس   •

 ويأتي هذا النموذج مع أخفوت الحضرية وإحياء جديد للريفية وظهور مدن ا شبا .
 الموجات الحضرية التي تعر  لها العالم عبر التاريخ إلى ما يلي:    وتناوت يوسوكوب

بعرررد المررريلد وهررري الفتررررة  500 . . إلرررى  450الموجرررة الحضررررية ا ولرررى: مرررن  •
الكلسي ية للتحضر حيث ظهرت فيهرا المردن ا ولرى حروت مجراري ا نهرار وأوديتهرا 

ونشأت هرذه المردن  الخصبة التي استخدمت لزيادة أنشطة الزراعة ونقل المحاصيل 
 لتؤدي وظيفتها الدفا ية في صد هجمات المغيرين.

وقررد تزامنررت هررذه  1٨00إلررى سررنة  1000الموجررة الحضرررية الثانيررة: مررن سررنة  •
رب فرري أوروبررا بالعصررر المظلررم  وقررد ظهرررت هررذه المرردن لتررؤدي  الموجررا مررع مررا عررخ

ية واتسرراع وتميررزت هررذه الفترررة بامتررداد المراكررز الحضررر  دينيررة وظررا ف تجاريررة أو 
 الم ثف.نطاقها وارتبا ها بالنمو الصناعي  

إلرى الوقرت الحاضرر  وقرد ارتبطرت هرذه   1٨00الموجة الحضرية الثالثرة: مرن سرنة   •
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ر فرري نمررو المراكررز  وسرراعد  الحضرررية الموجهررة بررالنمو الصررناعي الم ثررف الررذي أثررَّ
فهرا على اتساع نطاقهرا ممرا أد  برالكثير مرن المردن إلرى أن تخررج عرن نطرا  وظا 

 المرسومة لها مما جعلها تعاني من الكثير من المش لت.
ز برين  أما إيريك المبرارد فقرد اهرتم بتوضريح أشر ات التحضرر التري مررت بالعرالم حيرث ميرَّ

  :  أربعة أش اتي
التحضر البدا ي: وتحدث ةيا عرن محراوالت عديردة مرن قبرل اإلنسران سراكن المركرز  •

 لبيئية الفيزيقية واالجتما ية.العمراني بصفة عامة إلحداث التكيف مع ا
التحضرررر المميرررز: ويبررردأ هرررذا الشررر ل مرررن أشررر ات التحضرررر لظهرررور المررردن وتتحررردد  •

ا  وظا فها وتستبين  صا صها وتبرز مش لتها  وهذا النوع من التحضر كان واضرحض
 بالنسبة لمنا ه مصر والعرا .

وسر انها  ويتسرم هرذا التحضر الكلسي ي: وتظهر في قيود عديدة حوت نمو المردن  •
الش ل الحضري بالتمركز العاصرمي وظهرور الردوت المدينرة ومنهرا أثينرا ورومرا وهرو 

 ما يمثل بداية االستقرار الحضري الحقيقي.
التحضر الصناعي: وهو المرحلة ا  يررة مرن التحضرر والتري بردأت تتضرح ملمحهرا  •

ى المردن أمرل فري مع بدايات القررن العشررين حيرث بردا سربيل الهجررة مرن الريرف إلر
  الحصررروت علرررى فررررص عمرررل أفضرررل وتحقيررره مسرررتو  مةيشررري أحسرررن )الرررزوي 

2002.) 

 :االتجاه االقتصادي -
مَّ  ويمثل هذا االتجاه مرحلة متقدمة من مراحرل التطرور االقتصرادي البشرري   ومرن ثرَ
ا    ارتبؤ التحضر والنمو الحضرري بحركرة انتقرات وتحروت إلرى تنظيمرات اقتصرادية أكثرر تعقيردض
أو بمعنى آ ر االنتقات من حالة تقو  فيها الحياة االجتما ية على أسراة العمرل أو اإلنتراج 

لرري كالصرري د والزراعررة إلررى حالررة تقررو  فيهررا الحيرراة علررى أسرراة العمررل الصررناعي واإلداري ا وَّ
والتجاري والخدمات أو بةبارة ثالثة حالة االنتقات مرن اقتصراد المةيشرة إلرى اقتصراد السرو   
وقد وجد هذا االتجاه في صيايات و بارات مختلفرة فري ضروء مرا سربه مؤكردة علرى االتجراه 

الحضرية الغربية وا مري ية بصفة  اصة وهي التري اهتمرت   الذي يلب على معظم الدراسات
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 بدراسة االقتصاد المتربوليتي وأكدت االرتباد بين عمليتي التصنيع والتحضر.
ومرررن أهرررم ا مثلرررة البرررارزة فررري هرررذا االتجررراه دراسرررة جرررراة فررري محاولرررة اسرررتعرا  التررراريخ 

طرروري علقررة التطررور حررين أوضررح فرري مد لررا الت 1٩32االقتصررادي للحضررارة الغربيررة عررا  
االقتصادي بأنماد الترو ن واالسرتقرار البشرري علرى مرر التراريخ  كمرا ربرؤ جرراة برين  رر  
ووسررا ل الةرري) بررالتطورات التكنولوجيررة مررن ناحيررة وتطررور أشرر ات االسررتيطان البشررري مررن 

وفي تأريخا للحضارة الغربية فري حردود إ رار تصرنيفي متصرل ميرز جرراة برين   أ ر  ناحية  
 احل تطورية أساسية هي:   مس مر 
 وااللتقاد.مرحلة اقتصاد الجمع   •
 الرعي.مرحلة اقتصاد   •
 المستقرة.مرحلة اقتصاد القرية   •
 الصغر .مرحلة اقتصاد المدينة   •
 الكبيرة.مرحلة اقتصاد المدينة   •

لقد كان تطور الزراعة كأسلوب أو  ريقرة للمةيشرة مرن أهرم العوامرل التري أدت إلرى 
ة أكثررر تقرردما علررى  ريره التحضررر  ويترروالى هررذا التطررور فرري نظررر د روت البشرررية إلررى مرحلرر

رفيين وتطررور  جررراة لتنمررو المرردن الصررغر  نتيجررة تزايررد اإلنترراج الزراعرري وتزايررد أعررداد الحررم
وكران ظهرور اقتصراد المدينرة الكبيررة بعرد ذلرك نتيجرة   التجراري وسا ل النقل وازدهرار النشراد  

التنظيميرة المصراحبة النتشرار التصرنيع وسريطرة اقتصراد الزمة الرتباد التغيرات التكنولوجية و 
  .(1٩٨٨   السيد)  .الكبيرةالمدينة  

 :االتجاه الديموجرافي -
أو السر اني   واعتبرروا أن حجرم السر ان   اهتم بعه علماء االجتماع باالتجاه الديموجرافي

للي   وأنمراد المواليرد والوةيرات والهجررة كلهرا ذات أهميرة  وكثافتهم وتوزيرع الجنسرين والتركيرب السرخ
كبر  في عملية التحضر والنمو الحضري   فقرد الحرظ بعره البراحثين أن النمرو السر اني الرذي  ررأ 

ا لمرا هرو حضرري  على المدينة كان أعلى ب ثير مرن ذلرك الرذي  ررأ علرى السر ان بوجرا عرا    ووفقرض
ف ن النمو الس اني يشير إلى دتجمعات سر انية مرن حجرم معرين   أو إلرى نسربة هرؤالء إلرى إجمرالي 
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عررردد السررر اند ويعرررود ذلرررك إلرررى أن المجتمرررع الصرررناعي الحرررديث أد  إلرررى انخفرررا  ملحرررو  فررري 
م تسجل ةيا نسب المواليد مثرل هرذا الخصا ص الس انية  اصة في نسبة الوةيات في الوقت الذي ل

الررنقص  والنتيجررة الحتميررة لررذلك زيررادة كبيرررة لعرردد السرر ان   هررذا باإلضررافة إلررى عامررل الهجرررة إلررى 
المدن   فالهي ل الس اني  ي مجتمع من المجتمعات يفيد في التعرب على حجم السر ان وتروزيعهم 

يررادة الطبيةيررة ) الفررر  بررين معرردت و صا صررهم ةرريم ن التعرررب علررى الحجررم مررن  ررلت معرردالت الز 
المواليد ومعدت الوةيات في فترة محددة ( ومعدالت الزيادة يير الطبيةية ) الفر  برين معردت الهجررة 
مررن م رران ومررن م رران(   أمررا التوزيررع السرر اني ةرريم ن إدراكررا مررن  ررلت الكثافررة السرر انية )نسرربة 

ا لتوزيع المروارد الطبيعرة  الس ان في المساحة المأهولة بالكيلومتر المربع ( فض ل عن تجمعهم  بقض
 وتوفر فرص العمل  كما أن للهجرة دورضا حيويضا آ ر فو  دورها فيتحديد الحجم الس اني.

أمررا الخصررا ص السرر انية ةرريم ن تحديرردها فرري التركيبررة السرر انية مررن حيررث النرروع والجررنس والعمررر 
ا  الرد ل ومتوسؤ  والحالة الزوجية والحالة التعليمية والحالة المهنية فهري تؤكرد نو يرة السر ان  بقرض

لمجموعة من المتغيرات التي يختلف تجاهها الس ان ويتباينون  وتساعد هذه المتغيرات علرى تحديرد 
 البناء االجتماعي لهؤالء الس ان وذلك من  لت التركيب الطبقي الذي ينتمون إليا.

كما أن الخصا ص الس انية مثل معدالت الوةيات والزيادة والكثافة وحركة السر ان الدا ليرة 
والخارجية والخصا ص العرقية والثقاةية كلهرا تسراعد الباحرث علرى الترزود بمعلومرات قيمرة فري ربرؤ 

دية حاجات ا عداد المتزايدة من الس ان بالخطؤ المشروعة المتصرلة بالتنميرة االجتما يرة واالقتصرا
 (.1٩٨5  )الحسيني واستثمار هذه الموارد والكفاءات البشرية والقو  العاملة  

وقرد تبنرت الباحثرة هررذا االتجراه فري بدايرة بحثهررا لموضروع الدراسرة ثرم ربطررت هرذا االتجراه بالجوانررب 
ا ومحرررورضا فررري تفسرررير التحررروالت االجتما يرررة والثقاةيرررة  ا  رررر  وكررران االتجررراه الرررديمويرافي أساسرررض

 ادية واالي ولوجية.واالقتص
 :النموذجياالتجاه   -

التحليررل النمرروذج هررو نهررر قررا م بذاتررا يتوصررل إليررا الباحررث عررن  ريرره تحديررد الخصررا ص 
الملزمررة والمصرراحبة لموضرروع أو ظرراهرة محررددة والوصرروت بهررا إلررى نهايتهررا المنطقيررة وصررورتها 

المنطقيرة هرذه فري م ران مرا   الكاملة بغه النظر عن إم ان تتبعها في الواقع أو وجودها بصورتها
 ومن َثمَّ ف ن من الصعب أن نلتمس واقعضا تجريبيضا لهذه الخصا ص.

ا مررن الترراريخ وأن يقررف علررى  وقررد أراد مرراكس فيبررر فرري مؤلفررا )المدينررة( أن ي شررف نموذجررض
نرة الطبيعة الخاصة للظاهرة االجتما ية الحضرية وَقبمل الفكرة الشرا عة وقتئرذ والتري مؤداهرا أن المدي
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هرري منطقررة مزدحمررة بالسرر ان حيررث ال يعرررب النرراة بعضررهم الرربعه علررى  ررلب مررا يحرردث فرري 
وَّ  علرررى ييرررره مرررن السوسررريولوجين بنظريترررا عرررن المجتمرررع المحلررري  ا مررراكن ا صرررغر  ولكنرررا َتفرررَ
الحضري الذي لم ي ن عند فيبر مجرد جمع أو تجمعات للنشا ات اإلنسانية بل إنا  بارة عرن نمرؤي 

المعالم من أنماد الحياة اإلنسانية وأن تظهر المدينة بهذا المعنى تحرت شررود  اصرة   واضحي محدد
 وفي مراحل معينة من مراحل التاريخ.

وقد توفرت هذه الشرود في أوروبا في مدينرة مرا قبرل الصرناعة  كمرا أن فيبرر قرد أثبرت أن 
ظهرور المردن علرى نحرو هذه الشرود لم تكن موجودة في كل أنحراء أوروبرا  وينبغري تحديرد الوقرت ل

 (.1٩٨5  دقيه )الحسيني 
 االتجاه اإلي ولوجي: -

تشررير هررذه التسررمية فرري علررم االجتمرراع الحضررري إلررى أعمررات مدرسررة شرري ايو أو المدرسررة 
ا مري يرة الترري عرفرت بأعمررات ثلثرة مررن رواد علررم االجتمراع فرري أمري را وهررم روبررت بررارج وأرنسررت 
بيرجس ورودريك ماكينزي  تلك ا عمات التي وضعت منذ البداية اإل ار النظرري العرا  الرذي انطلقرت 

ا العديد من الدراسات اللحقة والتي كانت لها م انتها العلمية وأهميتهرا النظريرة فري تراريخ من  لل
 العلم ومنها دراسات لويس ويرث وروبرت ريد فيلد وميلون سنجر وييرهم.

ا إلقامررة اإلنسرران  ا  بيةيررض صرراب بررارج اإل ررار العررا  للنظريررة حررين ذهررب إلررى اعتبررار المدينررة )م انررض
على أنها )منطقة ثقاةية( لها أنماد ثقاةية  اصرة بهرا وأن المدينرة فري نظرره   المتحضر(   وصورها

)تيار  بيعي( يخضع لقوانين  اصة با   و نها كذلك ف ن من الصعب تجراوز هرذه القروانين إلجرراء 
بناء متكامرل بمعنرى أن  -أي المدينة  -أية تعديلت في بنا ها الفيزيقي أو نظامها ا  لقي  وهي 

عليها ينسحب على كل قسم من أقسامها الفر ية بحيث يصربح لكرل محرور مرن محاورهرا   ما يصد 
 صا ص مميزة مستمدة من  صا ص س انها لتكشف عن استمرار تاريخي  راص بهرا  وعلرى هرذا 
ا  ا سرراة فرر ن المدينررة تمثررل وحرردة علررى درجررة عاليررة مررن التنظرريم مررن حيررث الم رران انبثقررت وفقررض

ذا الحد يرأتي دور أرنسرت بيررجس ورودريرك مراكينزي حيرث يرجرع الفضرل لقوانينها الخاصة  وعند ه
 ولهما في تحديد التنظيم الخارجي للمدينة من حيث الم ران وهرو التنظريم الرذي أصربح سرمة مميرزة 
للنظرية اإلي ولوجية  بينما اهتم مراكينزي بردوره فري إبرراز القروانين الدا ليرة والعمليرات التري تسريطر 

 .على هذا التنظيم
ولقد سيطر التوجا البيولوجي على النظرية اإلي ولوجية فري صرورتها ا ولري  ييرر أن ذلرك 
ال يعني أن بارج حاوت أن يطور نظرية اجتما ية للمماثلة العضروية شرأنا شرأن سبنسرر وييرره مرن 
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وإنمرا عخنري فري ا سراة بالبحرث علرى عردد مرن المبرادد أو ا سرس التري  ا وا رل علماء االجتمراع  
ؤ دراسة التنظيم االجتماعي وتجعلرا أكثرر قابليرة للتحليرل بمعنرى أنرا ر أي برارج ر عخنري بصرياية تخبَ  سم

للمجتمرررع  ةإي ولوجيرررة حررراوت بعررردها توضررريح مرررد  ملءمتهرررا أو كفاءتهرررا للمعالجرررة السوسررريولوجي
 الحضري.

نظريم أما اهتما  بارج بالمستو  البيولوجي )الحيروي( ةيمثرل البنراء ا ساسري أو التحتري للت
وةيررا تكررون المنافسررة هرري ا ساسررية وي ررون البقرراء لحقررو  بطبيعررة الحررات  وفرري مقابررل ذلررك يمثررل 
ا ي ررون ةيررا االتسررا  والتماثررل واالتصررات مررن أهررم العمليررات  المسررتو  الثقررافي عنررد بررارج بنرراءض فوقيررض

لمسرررتو  وعنررد بررارج هنرراج ا المسرريطرة المنظمررة وتكررون التقاليررد والنظررا  ا  لقرري هرري القرروانين 
الحيوي وهو المجتمع المحلري  أمرا المسرتو  الثراني )الثقرافي( فهرو المجتمرع برالمعنى الرذي يفرر  

 (.ةيا البناء الفوقي ذاتا على البناء التحتي أو الحيوي )المستو  ا وت
أما ا ي ولوجيا فتخعني في ا ساة بدرجة وتحليل المستو  ا وت )الحيوي البيولروجي(  بينمرا تخررج 

 (mark,2005بات النظا  الثقافي )البناء الفوقي( عن دا رة اهتما  البحث االي ولوجي )تركي
مرا مرن  ويتحقه أكبر إنجراز للنظريرة اإلي ولوجيرة فري صرورتها ا وليرة عنرد إرنسرت بيررجس ةيمرا قدَّ
تصور نظري للنمؤ اإلي ولوجي للمدينة حيث أسرمى هرذه النظريرة باسرم نظريرة الردوا ر المتمركرزة أو 

القصررور الحلقرري  ويطلرره بيرررجس علررى أقرررب الحلقررات إلررى المركررز أو إلررى الرردا ل )حرري ا عمررات ب
 (.المركزي 

  وفرري الحلقررات المحيطررة بررذلك المركررز تتحرررج Downtownوهررو يقررع فرري قلررب المدينررة 
حلقررات أ ررر  تجرراه الحافررة الخارجيررة للمدينررة  وفرري الحلقررة ا ولررى وهرري منطقررة ا عمررات المركزيررة 

ر النشا ات كثافة في المدينة  وتقع على أ رافها حلقة ثانية هي منطقرة التحروت واالنتقرات تدور أكث
والترري تتعررر  باسررتمرار للتغيررر نتيجررة للتسرراع فرري نمررو الحلقررة ا ولررى كمررا تتميررز ب ثافررة سرر انية 

يهرا عالية وظهور التفكك االجتماعي. أمرا الحلقرة الثالثرة فتضرم منطقرة سرخ نى للطبقرات العاملرة  ويل
منطقرررة الفررريلت وفررري النهايرررة تقرررع الحلقرررة الخاصرررة  رررارج حررردود المدينرررة حيرررث تشررر ل الضرررواحي 
وا  راب منا ه سر نية لرذوي الرد ل المرتفرع. وقرد عرالر بيررجس نمرو المدينرة فري ضروء امتردادها 

إن هذه الحلقات الخمس تمثرل فري نظرره منرا ه متتابعرة مرن االمترداد  الم ان الطبيعي وتمايزها في 
وهو فري تأكيرده علرى الوصرف الفيزيقري يرذهب إلرى أن ظراهرة النمرو الحضرري هري نتيجرة   لحضري ا

ا عمليررات الهررد  والبنرراء فرري الكررا ن  الزمررة لعمليررات التنظرريم والتفكررك وفرري نفررس الوقررت تشرربا تمامررض
 الحضري.
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را المدينررة ك يرران فيزيقرري يتميررز بحلقاتررا ودوا ررره  وإذا كرران كررل مررن بررارج وبيرررجس قررد صرروَّ
لخمس  ف ن ماكينزي جاء بدوره ليوضح القروانين والعمليرات التري تعمرل دا رل هرذه الكيران  وتفسرر ا

بالتررالي وجررود هررذه المنررا ه المميررزة وذلررك مررن  ررلت عمليررات كالمنافسررة  التركررز  التركيررز  العررزت 
 الغزو والتتابع.

مجتمررع وقررد واجهررت هررذه النظريررة انتقررادات شررديدة   اصررة فرري محاولتهررا الفصررل بررين ال
 المحلي )البيولوجي( وبين المجتمع الثقافي )البناء الفوقي أو التحتي(.

 :السي ولوجياالتجاه   -
يحرراوت االتجرراه السرري ولوجي أن يخفسررر المجتمررع فرري ضرروء علررم الررنفس االجتمرراعي وذلررك 

يفسرر بالتركيز علرى الرذات واتجاهرات الفررد وعوا فرا ودوره فري العقرل الجمعري  وبمعنرى آ رر كيرف 
ا وإنمررا هرري مجرررد  الفرررد الجماعررة  وفرري ضرروء هررذا التصررور فرر ن الجماعررات ليسررت موجررودة فيزيقيررض

 حصيلة جمع عدد من ا فراد يلعب فيها الفرد دورضا.
ويلجأ االتجاه السي ولوجي في مجات التنمية الحضرية إلرى اكتشراب الضرغود السري ولوجية 

انية المعقرردة فرري المنررا ه الحضرررية علررى وجررا ومواقررف ا فررراد فرري محاولررة لفهررم الظررروب اإلنسرر
 الخصوص  ويعتبر ماكس فيبر من أنصار أعلى درجات الفردية أو التفرد.

ا عرن محاولررة تصرور المجتمرع المحلرري الحضرري فرري ضروء ثنا يرة متعارضررة ا  رراب   )الريررفوبعيردض
ة لررذاتها ودون والمدينررة( برررزت محرراوالت اهتمررت بتحليررل المجتمررع الحضررري كظرراهرة تسررتحه الدراسرر

 حاجة إلى مقارنتها بظواهر أ ر  معارضة وقد عخرفت هذه المحاوالت بالتصورات االستنبا ية.
وسرربب هررذه التسررمية أن أصررحابها كررانوا ممررن يسررتدلون علررى صررحة نظريرراتهم با سررلوب المنطقرري 

بصررفة بررالفرو  والنتررا ر المؤديررة لهررا   فكررانوا يبرردءون تصررورهم للمجتمررع الحضررري , والمدينررة 
 اصررة بفرررو  يعتبرونهررا مسررلمات فرري ييررر حاجررة إلررى برهرران وينتقلررون منهررا إلررى اسررتنبا ات 
لقضايا أ ر  ييرها تمثل  صا ص مميزة للحيراة الحضررية   وبطبيعرة الحرات تتوقرف صرحة النترا ر 
على صرحة الفررو  والمقردمات وسرلمة التسلسرل المنطقري  ومرن هنرا كانرت نظريرة لرويس ويررث) 

wirth وت )( بعرررا فررري نفرررس ا سرررلوب جرررورج زيمرررلsimmel فررري تصرررورهما للحيررراة الحضررررية )
كبديهيات يخسَتْنَبؤ فيها مختلرف الخصرا ص والنترا ر السري ولوجية وتحديرد مرا يم رن أن يترترب علرى 
التعقيد النظامي يير المحدود للمردن الكبرر  مرن نترا ر علرى سري ولوجية ا فرراد  وانتهرى زيمرل إلرى 

 ي توصل إليها ويرث.نفس النتا ر الت
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وبالمثل تابع كنجز دافز نفرس الطريقرة االسرتنبا ية فري حديثرا عرن المجتمرع الحضرري  إذ 
استطاع أن يتوصل إلى استنتاج عدد كبير من الخصا ص الحضرية التري تترترب علرى زيرادة الحجرم 

يررث مررن المرتبطرة بعمليرة التحضررر كمقومرات مسرلم بهررا   وتختلرف هرذه النتررا ر عمرا توصرل إليررا و 
نتا ر حيث ذهب دافز إلى أن أهم هذه النتا ر التي ترتبت على الحجم هي زيرادة التغيرر االجتمراعي 
وانتشار العلقات السطحية الثانوية وتطوير الروابؤ الطو ية   كمرا أن تزايرد الكثافرة السر انية يعنري 

دوره إلررى زيررادة سرريطرة فرري نظررره زيررادة االتجرراه نحررو العررزت الم رراني وانتشررار الفرديررة ممررا يررؤدي برر
 وسا ؤ الضبؤ الرسمي.

نفسرية ومما يؤ ذ على هذا االتجاه هو تحليلا للظرواهر االجتما يرة وإرجاعهرا إلرى ظرواهر 
فردية( وكأن المجتمع ليس لا دوٌر فيها إذ أن المجتمع تحدث ةيا أمور ال يصح نسبتها إلرى أفررادي )

وتفرراعلهم واحتكرراكهم فرري مشرراعرهم فضررل عررن  بعيررنهم حيررث تنشررأ فرري علقررات ا فررراد ةيمررا بيررنهم
ظهررور العقررل الجمعرري للجماعررة ةيمررا بيررنهم وهررو العقررل المسررتقل عررن ا فررراد ولررا منطقررا الخرراص 

 ومظاهر للسلوج تختلف عن مظاهر السلوج الفردي.

 التنظيمي:االتجاه   -
ا من النسه االجتمراعي أو التنظريم  ينظر االتجاه التنظيمي إلى المدينة باعتبارها ش لض فريدض
الذي يشتمل على تطوير وسرا ل االتصرات والمي انيزمرات االجتما يرة والسياسرية بمرا يسرمح بانتقرات 

ا  كما أن التحضرر معنراه أنَّ ترراكم التطر ور والتعقرد المجتمع من الش ل البسيؤ إلى صورة أكثر تعقيدض
ا لتطررور الح ومررات المركزيررة القويررة وتطرروير ا سرروا  المحليررة واإلقليميررة  النظررامي يحترروي تاريخررض
والعالمية وانتشار ا ش ات المختلفرة للتنظيمرات الرسرمية وييرر الرسرمية كالنقابرات واتحرادات العمرات 

ظريم القا مرة ووظا فهرا وروابؤ أصحاب العمل .., فضل عرن التغيررات التري لحقرت ببنراء وحردات التن
كا سرة والمدرسة والمؤسسات الدينية واتسرا  الم انرة والتردرج الطبقري وبنراء القروة و بيعرة الضربؤ 

 االجتماعي والبيروقرا ية.
ويري ويرث أنا كلما زاد عدد الس ان وارتفعت معدالت كثافتهم وَعظخَم تباينهم فر ن ذلرك إنمرا 

فري ضرةف الرروابؤ القرابيرة وا تفراء روابرؤ الجيررة وانهيرار   يعبر عن المظاهر الحضرية التري تتمثرل
ا سرررس التقليديرررة للتماسرررك االجتمررراعي  وتصررربح العلقرررات االجتما يرررة علقرررات ييرررر شخصرررية 
ليررة وزيررادة معرردالت الحررراج  وانتقاليررة ومؤقتررة وعررابرة وجز يررة ممررا يررؤدي إلررى أخفرروت العلقررات ا وَّ

 ا ية.بأش الا المختلفة الفيزيقية واالجتم
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 المردن ومما يؤ ذ علرى نظريرة ويررث أنهرا اسرتهدفت إ رل  تعميمرات تنطبره علرى جميرع 
مررع أن اسررتنتاجاتا ال تنطبرره إال علررى المرردن الصررنا ية وحرردها كمررا أنررا وضررع نتا جررا فرري ضرروء 
ظروب حياة المدينة في فترة العشرينيات والثلثينيات من القرن العشرين وهي فترة تميرزت بمعردالت 

 ة منخفضة وانهيار أصحاب المنا ه الدا لية في شي ايو.صنا ي
علررى نظريررة ويرررث  Culture of Povertyوقررد اعتررر  أوسرر ار لررويس فرري كتابررا ثقافررة الفقررر 

كمرا تبردو  الممتدة مشيرضا إلى أن المهاجرين من ريف الم سيك مثل إلى مدنا قد احتفظوا بعا لتهم 
لية لإلنسان الح  ضري مثلما تبدو أهميتها لإلنسان الريفي.أهمية الجماعات ا وَّ

دم  نظريرات أ رر  فري الفكرر الغربري أو علرم االجتمراع  وعلى الريم مما وخجا إلى نظرية ويررث فلرم تخقرَ
 الكلسي ي تصورضا وإدراكضا شاملض لطبيعة حياة المدنية كما فعلت نظرية ويرث.

 :V-oryientationاالتجاه القيمي والثقافي   -
التجرراه علررى متغيررر القرريم الثقاةيررة أو االجتما يررة كمتغيررر محرروري عنررد دراسررة يؤكررد هررذا ا

 أنماد استخدا  ا ر  والبنيات الحضرية االجتما ية.
َيم اإلنسرران االجتما يررة  وتررد ل كتابررات مرراكس فيبررر فرري إ ررار هررذا االتجرراه حيررث اعتبررر ) فيبررر ( قررم

ا  وقرد والثقاةية المتغيرة هي المفسر المستقل على حين اعتبر   البناء االجتماعي للمدينة متغيرضا تابعرض
تعرضرت هررذه المدرسرة إلررى نقردي شررديدي  ييرر أن كثيرررضا مرن علمرراء االجتمراع أكرردوا أن القريم ال يم ررن 
تجاهلهرررا  ودليرررل ذلرررك مرررا كتبرررا دي سرررون فررري كتابرررا )مدينرررة الغررررب ا وروبررري( وجرررونز فررري كتابرررا 

دا  في مقرات عرن المردن اإلسرلمية حيرث أجمعروا علرى )الجغراةيا االجتما ية للبلفاست( وفون جرون
د القريم الدينيرة  دم أهمية القيم الثقاةية وتأثيرها على اإلي ولوجية الحضرية  ففي المردن اإلسرلمية تخحرَ
ا نشطة الموسمية لدرجةي كبيرةي كالموالد  موسم الحر  ا  يراد  الصرلة وشرهر الصرو  حيرث تنشرؤ 

والصرررنا ية ممرررا يوضرررح أهميرررة القررريم فررري تفسرررير بعررره ا نمررراد  التجرررارة وا نشرررطة التجاريرررة
 اإلي ولوجية من هذا النوع.

وي اد يقر كثير من علماء االجتمراع علرى أن القريم تترد ل فري تشر يل الكثيرر مرن الظرواهر 
االجتما يررة دا ررل المراكررز الحضرررية  وقررد أوضررح فيبررر فرري كتابررا عررن المدينررة فكرررة أن القرريم تعررد 

عررن كثيرر مرن وجرروه التبراين القا مرة بررين المردن فري العديررد مرن الوضرةيات الثقاةيررة عنصررا مسرئوال 
 (.weber  ,2002)المميزة  

 االتجاه السياسي واإلداري: -
ينظررر كثيررر مررن دارسرري علررم االجتمرراع الحضررري إلررى المدينررة مررن منظررور سياسرري 
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ا لهررا كمركررز إداري أو  لرردورها السياسرري كمركررز للح ررم إداري باعتبررار بخعرردها السياسرري مخحررددض
تتمركز فيها أجهزة الح م المختلفة من وزارات وهيئات ومؤسسات حاكمة  وقد تكرون المدينرة 

 هنا هي العاصمة السياسية وإنما ي ون لكل مدينة تأثيرها على المنطقة المحيطة بها.
للمدينرة  فهرذه الوظيفرة ومن الطبيعي أن تتواكب ظاهرة الحضرية مع نمو الوظيفة السياسية  

ا أصرريلض يمثرل السرربب ا صررلي لنشررأة المدينرة كمررا أنررا يعمررل  تمثرل فرري كثيررر مرن ا حيرران ركنررض
وتخ فري الغالرب دون محاولرة زحزحتهرا مرن موقعهرا    على نموها وتطورهرا فضرل عرن أنرا َيحرخ

المدينرة    كما أن نمو معظم االتجاهات السياسية والقو  المحركرة لهرا مسرا ل ال ترتم إال فري
وكذلك التنظيمات السياسية بمختلف أش الها وصورها ال تنشأ سو  فري المدينرة  فضرلض عرن 
وتخ  وتخ ةيررا وَتجررخ ا َتصررخ  الممارسررة السياسررية ذاتهررا حيررث تتخررذ مررن المدينررة ميرردانضا ومجرراالض رحبررض

 (.2002   )الزدي
ا علرى البعرد الس ياسري إنمرا يرأتي أما النتا ر التي تترترب علرى اعتمراد المدينرة أحيانرض

من اعتبار أن المدينة عاصمة الدولة أو اإلقليم أو المقا عرة حيرث تكرون الوظيفرة السياسرية 
هي البعد الحيوي للمدينة العاصرمة  وهري ظراهرة تتضرح بشر ل كبيرر فري دوت العرالم الثالرث  

لررى أمررا البخعررد اإلداري فهررو شررديد االرتبرراد بالجانررب السياسرري  فالتقسرريم السياسرري يرتكررز ع
دخعامررةي تتمثررل فرري  ضرروع المنطقررة حضرررية كانررت أ  ريفيررة لررإلدارة المحليررة وتكررون محررددة 

 (.. أبرز االتجاهات النظرية المعاصرة:2002بنطا  إداري تصطلح عليا الدولة)الزدي,
نتعر  في هذا المطلب  بزر الدراسات المعاصررة والحديثرة فري علرم التحضرر وهري 

وهررو مفكررر  Manuel Castellesهررو مانويررل كاسررتلز لعررالم اجتمرراع مررن أصررل أسررباني 
واد المعاصرررين فرري الدراسررات الترري رصرردت  مشررهور فرري جامعررة بيركلرري ويعتبررر مررن أبرررز الررري

  وهرو مرن أهرم علمراء االجتمراع   وحللت التأثيرات االجتما يرة واالقتصرادية لثرورة المعلومرات
فري جامعرة كاليفورنيرا ر بيركلري  وإليرا  في العالم المعاصر ويعمل حاليضا أسرتاذضا لعلرم االجتمراع

يعرود الفضررل  ر علرى سرربيل المثرات , فرري تجديرد مجررات علرم االجتمرراع الحضرري باعتبرراره ذلررك 
الفرع الذي يهتم بما اصطلح عليا بقضية )االستهلج الجمعي(  وكران هرذا العلرم يقترات مرن 

 فتات ما تتركا الفروع ا  ر  من علم االجتماع دون دراسة.
ا فري تطرروير علررم االجتمرراع الحضررري والماركسرري وقرد  لعررب مانويررل كاسررتلز دورضا هامررض

ا علررى دور الحركررات االجتما يررة فرري صررراع التحرروالت دا ررل المرردن   كمررا قررد   مبرردأ  مؤكرردض
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االسرررتهلج الجمررراعي )المواصرررلت العامرررة والسررر ن الشرررعبي(   وحررردد النطرررا  الواسرررع مرررن 
دولررة مررن مجررات االقتصرراد إلررى مجررات السياسررة مخهمررلض الصررراعات االجتما يررة نتيجررة تررد ل ال

زضا علرى دور التكنولوجيرا الجديردة فري إعرادة  قيود الماركسية وهاجرضا لها منرذ الثمانينيرات ومخركرم
 Spaces of flowsمبردأ ومفهرو  فضراء التردفقات  1٩٨٩هي لة االقتصاد  كمرا قردَّ  عرا  

لشب ات المعلومرات العالميرة التري يتناسره مرن   الذي يخقصد با العناصر المادية ويير المادية
 للهررا االقتصرراد أكثررر وأكثررر فرري الوقررت الحقيقرري وعبررر المسررافات  وفرري التسررعينيات جمررع 
كاسررتلز جهرروده فرري دراسررة ثلثيررة ضررخمة بعنرروان: عصررر المعلومررات: االقتصرراد والمجتمررع 

 .(  manual  ,1٩٨٩والثقافة )
م هررذا المجلررد الكبيررر إلررى أكثررر  رجم مررن عشرررين لغررة  وظهررر تحليررل كاسررتلز علررى وتررخ

ا علرى أن التنظريم االقتصرادي   والتجربرة   )السرلطة(اإلنتراج والقروة  :  ثلثة اتجاهات هي مشرددض
للدولررة ومؤسسرراتها والطررر  والعررادات الترري يخلرره بهررا النرراة معنررى لحيرراتهم  ررلت العمررل 

ا يرررة  وينطبررره هرررذا الجمعررري تعتبرررر كلهرررا مصرررادر يصرررعب ا تزالهرررا مرررن الدينامي يرررة االجتم
 التحليل على تطور اإلنترنت.

والحركررات االجتما يررة  وا كاديميررة( )العسرر ريةويشرردد كاسررتلز علررى أدوار كررل مررن الدولررة 
ا إلى أجندة صراعاتهم.  وا عمات في تش يل البنية التحتية استنادض

 وفي ثلثية كاستلز يركز على رييتا في الةبارة اآلتية:  
( وبرين )النرتعلى التضاد ثنا ي القطبية: برين الشرب ة بش ل متزايد  دمجتمعاتنا تخبنى  

 ات الشررب ات الترري تشرر ل المؤسسررات الترري الرذات )النفسرري( والنررت هنررا تعنرري الجديررد مررن أشرر
 االجتما يرة استبدلت محل التسلسلت الهرمية )الطبقات( تش ل سا د للمؤسسات التنظيمية 

أما كلمة )نفس( مرن ناحيرة أ رر  ف نهرا مرتبطرة بممارسرات عديردة التري مرن  للهرا يحراوت 
 الناة أن يعيدوا تأكيد هويتهم ومعنى التغيرات السريعة حولهم.

قتررررب المجلررردات الثلثرررة لمؤَلفرررا مرررن ا لرررف و مسرررما ة صرررفحة حررروت عصرررر وت
ا كبيررضا مرن الظرواهر االجتما يرة لكري يتوصرل  المعلومات ويتناوت في هرذا المجلرد الكبيرر عرددض
إلى استنتاجاتا مستخدمضا العديد من ا دوات المنهجية محاوالض تقرديم نظريرة اجتما يرة جديردة 

ذج اإلرشادي لعصرر التصرنيع  إلرى النمروذج اإلرشرادي لعصرر موسعة حوت التحوت من النمو 
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المعلومات داعمضا ادعاءاتا النظرية بعدد كبيرر مرن ا سرانيد والشرواهد وا دلرة اإلمبيريقيرة  إذ 
أن النمررروذج اإلرشرررادي المعلومررراتي الجديرررد عنرررد كاسرررتلز سررروب يفررررز التقررراءض برررين الرررنظم 

مرن المتوقرع أن يحردث مرع انفضرا  ا لفيرة الجديردة البيولوجية وبين التقنية  ومن َثمَّ فر ن  
ا  ا وثيقررض نمررو ها ررل فرري التطبيقررات فرري مجررات البيوتكنولرروجي وهررو التطررور الررذي يرررتبؤ ارتبا ررض
بالتطور في تكنولوجيا المعلومات كما هو الحات في رسم  ريطة الجينو  البشري التري تعتمرد 

ذا الصرردد يشررير كاسررتلز إلررى أن بصررفة أساسررية علررى وجررود  اقررات حسررابية كاةيررة  وفرري هرر
التكنولوجيررا تمثررل المبرردأ الر يسرري الكررامن مررن وراء التنظرريم االجتمرراعي المعاصررر وأن المبرردأ 

 الر يسي اآل ر هو العولمة.
كجررزء مررن  Network Societyلقررد صرراب كاسررتلز مصررطلح المجتمررع الشررب ي 

ي إلررى أبعررد مررن تحليلررا الشررامل للمجتمررع الحررديث  حيررث يررذهب مصررطلح المجتمررع الشررب 
المسررتعمل فرري أيلررب ا حيرران  Information Societyمصررطلح المجتمررع المعلومرراتي 

مشيرضا إلى أن التكنولوجيا البحتة ليس هري وحردها التري تكفرل تحديرد المجتمعرات الحديثرة برل 
إن العوامل الثقاةية واالقتصادية لها دورها الها  فري تحديرد المجتمرع الشرب ي  ويلعرب فضراء 

الدور المركزي في المجتمرع الشرب ي  وفضراء التردفه هرو شرب ة  space of flowsه التدف
االتصاالت التي تضم المحاور والمراكز المتقا عة للشرب ات ا  رر    عرلوة علرى أن النخرب 

ووضرع كاسرتلز أهميرة   في المدن ترتبؤ دا مضا بهذا الفضاء المتدفه ولريس برالمراكز المحليرة
ا أنها القوة الحقيقة في العالم وليس في العواصم العالمية .كبر  على الشب ات مؤك  دض

 يحتوي المجلد الكبير الذي وضعا كاستلز بعنوان )عصر المعلومات( على ثلثة مجلدات:  
 The Rise Of Theالشررب ي نهررو  وبررروز المجتمررع  :بعنرروانالمجلررد ا وت  -

Network Society. 
ثرورة تكنولوجيرا المعلومرات واالقتصراد الجديرد   موضروعات:ويحتوي هذا المجلد علرى  

   والتغييرات في العمل والتوظيف وثقافة الواقع االفتراضي وثقافة التدفه.والمشروع الشب ي
 .The Power Of Identityالمجلد الثاني بعنوان: قوة الهوية   -

التهديرررد الرررذي يواجرررا الدولرررة القوميرررة نتيجرررة ظهرررور هويرررات  ويعرررالر ةيرررا كاسرررتلز
 ويناق) هذا المجلد موضوعات:    مقاومة 
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الررردينامي ا الثقاةيرررة واالجتما يرررة والسياسرررية المرتبطرررة برررالتحوالت التقنيرررة وعولمرررة 
االقتصاد في المجتمعات  ويحلل أهميرة الهويرات الو نيرة والدينيرة والثقاةيرة كمصرادر تفسرير 

دخرة أساسريات التعبئرة ومعنى للن اة ونتا ر ومضمون هذه الهويات للحركات االجتما ية ويرَ
ا بأشررر ات المشرررروعات البديلرررة للمنظمرررات  دة للثرررروة والقررروة مهتمرررض ضرررد العولمرررة ييرررر المخقيرررم
ا أزمرررة الدولرررة القوميرررة  ل أيضرررض االجتما يرررة المتمثلرررة فررري حركرررة البنيرررة وحركرررة النسررراء وحلرررَّ

 ي والتأثيرات على الديمقرا يات السياسرية مرن صرعوبات السريطرة وتحوالتها في وضةية الشب
الدولية   واستسل  و ضوع التمثيرل السياسري  وامرر السياسرات اإلعلميرة وفضرا حها  وقرد 
أضرراب أقسرراما جديرردة فرري الطبعررة الجديرردة لهررذا المجلررد عررن القاعرردة والشررب ات اإلرهابيررة 

حوت النزعة ا مري ية للنفراد بالشرئون الخارجيرة العالمية وعن الحركات المناهضة للعولمة و 
برردون حلفرراء وعررن تناقضررات النظررا  الرردولي وعررن أزمررة الشررر ية السياسررية فرري كافررة أنحرراء 

 العالم وعن نظرية وضةية الشب ي .
وفرري المجلررد الثالررث بعنرروان ) نهايررة ا لفيررة ( ينهرري مانويررل كاسررتلز ثلثيتررا عررن 

ا ع المجتمرع الشررب ي العرالمي وهويررات المشرروعات الفئويررة عصرر المعلومرات متررأملض فري تقرر
ا انهيررار االتحرراد السرروفيتي وإم انيررة ظهررور ثررورة عالميررة ر يسررية فرري إقلرريم المحرريؤ  مناقشررض
الهررادي اآلسرريوي   والنمررو المتزايررد فرري المنررا ه الترري توصررف بالعررالم الرابررع( وهرري المنررا ه 

المعلومرات فري االقتصراد العرالمي(   كمرا أثرار التي استبعدت وتم إقصايها مرن تردفه الثرروة و 
فررري المجلرررد الثالرررث ظررراهرة اقتصررراديات اإلجررررا  العرررالمي كنظرررا ر فاسررردة للشرررركات متعرررددة 
اع الطرر  ربمرا تشرير إلرى انهيرار  الجنسيات وزاعمضا بأن نزعة االفتتان برأفل  العصرابات وقخطرَّ

الضرمني برالمجتمع الجديرد وتكروين هويرة ثقافي في نظا  القيم ا  لقية التقليدية واالعترراب 
 جماعات معينة وسيادة المنافسة المنفلتة .

إن المجلرررد يقرررو  بقرررراءة نرررص االتجاهرررات االجتما يرررة مرررع بدايرررة ا لفيرررة الجديررردة 
 باحتراب  كما يثير النقاش حوت الجهود المبذولة لتش يل اتجاهات القرن الحادي والعشرين.

لسررابه اإلشررارة إليهررا تنررزع إلررى أن ي ررون كررل منهررا لررا رييتررا أن االتجاهررات ا ةالباحثررتررر  و 
المحددة في تفسير ظاهرة التحضر وكرل اتجراه يتفررد بزاويرة محرددة  أمرا عنرد تحليرل وتفسرير 

 االقتصرررادية الظررراهرة الحضررررية والتحضرررر فررر ن مرررن ا هميرررة أن يسرررتوعب التحليرررل ا بعررراد 
ا االي ولوجيررة والنموذجيررة  ة الديموجراةيرر التنظيميررة  السرري ولوجية السياسررية  علررى نحررو  معررض
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 يجمع بين هذه االتجاهات عند تحليل وتفسير ظاهرة التحضر.  
 الحضرية:التركيز الحضري و صا ص   -

بينما يتزايرد عردد السر ان فيهرا ف نرا يقرل فري   المدن تتركز الحياة في عصرنا الراهن في  
المدينة وتنقل عنها بعره  صا صرها  الريف  كما يلحظ أن حياة الريف بدأت تتأثر بحضارة

حتررى أصرربح يخخشررى اآلن زوات الظرراهرة الريفيررة مررع تعاقررب الررزمن  ويرجررع ذلررك إلررى عرراملين 
 هامين:  
ا مرر الرذي يرؤدي إلرى هجررة كثيرر مرن القررويين مرن الريرف   التصنيع اتساع حركة   •

 لمدن.إلى المصانع في المدن وبذلك تقل ا يدي العاملة في القر  وبالع س في ا
أن المدينة لها  اصية الجذب بما فيهرا مرن مظراهر الترةيرا واإلبهرار وفررص العمرل  •

مما يدعوا الكثيرين إلرى التمسرك بحيراة المدينرة وهجرر الريرف الرذي أصربح ال يخطرا  
)من وجهة نظر البعه(  كما ال ننسى أن المدينة اآلن اتجهرت إلرى إصرل  الريرف 

 الواسعة التي تجعلا يتجا تدريجيضا إلى الحضرية.وتزويده باإلم انيات  
وتدت اإلحصا يات العالمية المتعددة على أن السر ان بردأو يتمركرزون فري المنرا ه الحضررية 

  أنرافا ولى بدأ نطاقها يتسع والثانية بدأ نظامها يضيه حتى أنرا يم رن القروت   الريفية دون  
اهره  وتصبح الحياة في المسرتقبل كلهرا حيراة من الجا ز أن يندثر الريف بحياتا الريفية ومظ

حضرية ا مر الذي تنتر عنا مش لت البرد مرن دراسرتها حترى يم رن علجهرا ومنهرا مشر لة 
االنحررراب  الجريمررة الوقايررة مررن  الصررحة  العمالررة  العامررة اإلسرر ان المواصررلت  الخرردمات 

 وييرها.
اقهرا مرن المردن إال أنهرا فري والحضرية وإن كانت تحمل بين  ياتها اإلشرارة إلرى انبث

الواقع مجرد  ريقة في السلوج وحسب وهو السلوج الرذي لرا  ريقترا الخاصرة وسرماتا التري 
 إنسرانضا يحيراتميزه عن ييره  والحضرية ليست تعبيرضا مقصورضا على الحياة في المدن فقرد نجرد 

ا فري تفكيرره  مةيشرتا و ريقرة  في أكثر أحياء المدن تحضررضا وهرو مرع ذلرك الزات سرلوكا فرديرض
 (.الحضر )المدنوا مر هنا يتعله بالسلوج الحضري وليس باإلقامة في  

وتتميز الحضررية برالتغير السرريع سرواء مرن حيرث الحركرة السر انية أو مرن حيرث التغيرر فري 
النظم االجتما ية أو االقتصادية أو من حيث التغير في القيم والعرادات والتقاليرد والنظررة إلرى 
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 الحياة.
 ومن أهم  صا ص الحضرية ما يلي:   -

أن الحضرية تتناسب تناسبضا  رديضا مع عدد الس ان بحيث كلما زاد عدد السر ان فري  •
 المدينة ارتفعت فيها نسبة الحضرية ارتفاعضا ملحوظضا.

أن المهرراجرين مررن الريررف إلررى المدينررة يحتفظررون بالرواسررب الريفيررة وتظررل آثارهررا عالقررة   •
تحررررون منهرا ترردريجيضا حتررى تختفرري فري الجيررل الثالررث ومررا بعررده  بسرلوكهم أوت ا مررر ثررم ي 

ممررا يعنرري ضرررورة المرررور بمراحررل مختلفررة متعررددة حتررى ينتقررل السرر ان مررن الريفيررة إلررى  
 الحضرية. 

أن من أهم سمات الحضرية هرو شر ل العلقرات التري تقرو  برين النراة ونروع العمرل  •
الرررذي يقومرررون برررا والتخصرررص وتقسررريم العمرررل ومرررد  اتسررراعا ونطاقرررا. وليسرررت 
المسألة في الحضرية مسألة عدد  فقد تجد قرية من القر  يزداد فيهرا عردد سر انها 

َرة ليسرت فري عردد السر ان وال  السر ان وقد تجد أ ر  قليلة في عردد    كبيرة زيادة   برْ عم
 الريفية.ولكن في نوع العلقات اإلنسانية التي تميز الحياة الحضرية عن  

أن انتشار الصناعة في أيلب المجتمعرات يميرل إلرى إيجراد مراكرز صرنا ية مسرتقلة  •
تصبح مدنضا بعد حين  ولهذا فالحياة الحضررية الخالصرة تخرتلؤ بالحيراة االجتما يرة 

 يع حتى أنا يصعب التمييز بينهما.المتأثرة بالتصن
أن الحيررراة الريفيرررة ومرررا فيهرررا مرررن رو  الجماعرررة وشررردة التماسرررك برررين أعضرررا ها  •

ا ومن الفرد جماعة حتى كأن الخطأ الرذي يقرو  برا  وتعاونهم تجعل من الجماعة فردض
فرد تتحملا الجماعة والع س صحيح  على الع س مما يحدث فري المدينرة فكرل فررد 

 فقؤ دون أن يشاركا أحد في مسئوليتا عن الخطأ.  مسئوت عن نفسا
 أن المدينة تحدد نوع العمل الذي يقو  با الفرد  فكل فرد لا تخصصا المهني. •
أن الحياة الحضرية أوسع نطاقضا من الريفيرة   ففري ا ولرى ي رون الشرخص حررضا فري  •

نجررد نرروع تعليمررا وحرفتررا وسرر نا و ريقررة حياتررا الخاصررة والعامررة بينمررا فرري الريررف 
الظرروب العا ليرة تفرر  علرى الشرخص كثيررضا مرن أنمراد السرلوج الرذي يضرطر إلررى 
تنفيذه بحرذافيره فهرو لريس حررضا علرى اإل رل  برل هرو مقيرد بقيرود العرادات والتقاليرد 
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الترري تخضررع لهررا قريتررا وهررو ال يسررتطيع أن يررأتي بجديررد أو يقررو  بررالتعبير الخررل  
من الحيراة الحضررية التري يترا  فيهرا حيث يدور في إ ار ضيه محدد على الع س  

مَّ فر ن الحضررية تتسرم بالدينامي يرة )الحركرة( ولريس  التجديد والخله واإلبداع ومن ثرَ
 باالستاتي ية )الثبات(.

تمترراز الحيرراة الحضرررية بررالتكيف السررريع  فررالفرد الجامررد الررذي ال يسررتطيع التكيررف  •
ولكرن الفررد   النفسري مر   سرعان ما يتخلف عن الركب بل ويتنبرأ لرا البراحثون برال

فررالتكيف السررريع شرررد  المدينررة المتكيررف المتفاعررل هررو الررذي يم نررا البقرراء فرري 
 أساسي للحياة الحضرية الناجحة.

وتمترراز الحيرراة الحضرررية عررن الريفيررة فرري اعتبارهررا مرنررة وييررر جامرردة فيهررا التغيررر  •
يهرا بالمرونرة السريع وفيها التنقل ال يحردهما جمرود الريرف وتتسرم علقرات النراة ف

والقابليررة للتغيررر والتكيررف مررع المواقررف المختلفررة الترري قررد تطرررأ نتيجررة تغيررر المراكررز 
 (.)الحركةوا دوار التي يقو  بها كل منهم وهو ما أ له عليا سابقا بالدينامي ية  

َدد  هذه هي أهم  صا ص الحياة الحضرية وإن كانت الحياة الحضرية أوسع ب ثير من أن تخحرَ
 (.1٩٩5  ييث سماتها )

 التنمية الحضرية:  استراتيجيةأهداب   -

   (:1٩٩3  يلي )حسنيم ن إيجاز هذه ا هداب ةيما  
تنمية المنا ه الحضرية ومنها تحرديث وسرا ل النقرل والمواصرلت وإصرل  وصريانة  •

 الطر  دا ل المدن وا حياء وشب ات المياه والكهرباء.
 القر .تنمية وتحديث الريف وإيجاد قو  جذب في   •
تررو ين الصررناعات فرري المرردن الصررغيرة والضررواحي السرر نية بمررا ي فررل إيجرراد مراكررز  •

 جذب لحفراد )منا ه جاذبة(.
إتبرراع سياسررة التغلررب علررى الزيررادة السرر انية وتوجيررا النمررو الحضررري إلررى المرردن  •

 الصغر  والقر .
 مستقبلية.والاالهتما  بالتخطيؤ العمراني للمدن بأسلوب يناسب المتطلبات الحالية   •



 زعرب مصلح  أحمد ميادة                         والحضرية التحضر ظاهرة لدراسة  المعاصرة النظرية االتجاهات

- 565 - 
 

االتجرراه نحررو بنرراء المرردن الجديرردة بأسررلوب تخطيطرري سررليم سررواء التابعررة فيهررا أو  •
 المستقلة كمراكز جذب لحفراد سواء للعمل أو اإلقامة.

 الدراسة: سادسا: نتا ر 

أنسب اتجاه نظري لدراسة ظاهرة التحضر هو دراسة واقرع المدينرة أوالض ثرم تحديرد اتجراه   .1
 أو  ريه منهجي واحد أو أكثر يتسه مع هذا الواقع ثانيضا.  

العوامل ا ساسية للتحضر عملت وتعمل لتحقيه نمؤ حضري ذات  صا ص معينرة مرن  .2
 أهم هذه العوامل:  

 العامل الديمويرافي:     -
زيرادة عردد السر ان وانخفرا  الوةيرات واإلقامرة فري الحضرر والهجررة مرن يتمثل فري  

 الريف للحضر والكثافة الس انية العالية.  
 العامل االجتماعي والثقافي:  

 الذي يتمثل في انتشار التعليم وحجما
أمرررا العوامرررل ا  رررر  مثرررل الصرررناعة والزراعرررة والتجرررارة ةبرررالريم مرررن انتشرررار الكثيرررر مرررن  -

رفح وعمل عدد ييرر قليرل مرن السر ان فري الزراعرة والتجرارة وقطراع الخردمات الصناعات في  
إال أن هذه العوامل يير مؤثرة فري ظراهرة التحضرر نظررضا للقصرور الشرديد فري هرذه القطاعرات 

 ومستواها يير المتطور.  
سررراعدت هرررذه الدراسرررات التاريخيرررة لظرررواهر التحضرررر علرررى دراسرررة المدينرررة فررري ضررروء   .3

وفي تتبع نموهرا ومعرفرة  صا صرها فري الثقافرات المختلفرة و اصرة   النماذج المجتمةية
التاريخية منها  ومَّكنت مرن تجنرب التصرور الخرا   )برأن الحيراة الحضررية بخصا صرها 

ذلرررك التصرررور الرررذي مرررن شرررأنا أن يعرررزت الطرررابع  المعاصررررة( المعروفرررة نتررراج للثقافرررة 
ا وجعلهررا تتخررذ اتجاهررات الحقيقرري للحيرراة الحضرررية عررن السرريا  الترراريخي الررذي دعمهرر

مهدت الطريه لتحليل عمليرات التحرديث فري دوت العرالم الثالرث وتوجيههرا حيرث   محددة 
ا م ثفررة نحررو محاولررة ا تبررار مررد  صررد  النظريررة إذ  تخبررذت فرري الوقررت الحاضررر جهررودض
االتجاهات في الغرب ومد  إم انية التطبيه على واقع الدوت الناميرة باسرتخدا  المرنهر 
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 المقارن.
تترترب علررى ظراهرة التحضررر مشر لت عديرردة تتشرر ل وتتطرور مررع مررور الررزمن وتتضررح  .4

 هذه المش لت في أيلب مجاالت الحياة مثل:
  لت في المجات التعليمي:مش -

مثررل الررنقص فرري عرردد المرردارة وكثافررة الفصرروت الدراسررية وتعرردد الفترررات الدراسررية وارتفرراع 
 نسبة التسرب في التعليم.  

 ت الصحي:مش لت في المجا
مثل عد  كفاية الةيادات والمستشفيات وعد  توفر الكفاءات الطبيرة المتخصصرة وعرد  تروفر 

 ا دوية اللزمة.
 مش لت في مجات المرور والطر  والمواصلت:

 مثل وقوع الحوادث ونخدَرة وجود وحدات لشر ة المرور وندرة وجود الشوارع المسفلتة.
 واإلضاءة.مش لت في مجات الكهرباء  

 مثل انقطاع الكهرباء باستمرار وضةف التيار.
 مش لت في مجات المياه:  

 مثل تلوث المياه وإهلج شب ات المياه وتجاوز عمرها االفتراضي.  
 في مجات العمل والتجارة:  مش لت  

 مثل عد  وجود فرص كاةية للعمل ويلء ا سعار.  
 والجدير بالذكر أن من أكثر ا سباب وراء هذه المش لت هي زيادة عدد الس ان.

 الدراسة: سابعا: توصيات 

ا علرررى الباحثرررة بعرررد االنتهررراء مرررن تفسرررير النترررا ر  أن تقرررد  بعررره  لمرررا كررران لزامرررض
ذلرك  وحرصرت علرى أن  فريدليرت بردلوها المقترحات والتوصيات التي  رج بهرا البحرث  فقرد أ

تكون هذه المقترحات ذات صلة وثيقة بالنتا ر التي أم رن الوصروت إليهرا  وأن تكرون محرددة 
ا  وذلك   ا دقيقض ا جرديرة بالبحرث والدراسرة  وتضرع   كيتحديدض تفتح أما  ييرها من البراحثين آفاقرض



 زعرب مصلح  أحمد ميادة                         والحضرية التحضر ظاهرة لدراسة  المعاصرة النظرية االتجاهات

- 567 - 
 

 طررر أن تررؤد  العوا ررف أمررامهم مشرر لت يم ررن االسررتفادة منهررا. وقررد حررذرد برراريتود مررن 
وإنمرا عمرا ينبغرري أن ي رون لكرري  قررا م جعلرا ال ي تررب مرا هرو  فريالشخصرية لعرالم االجتمرراع 

حرصرت علرى أن تكرون  واإلنسرانية  لرذلكيتلء  ذلك مع عوا فا الدينيرة والخلقيرة والو نيرة 
 هريبراريتو  وهرذه اإلسرهامات مرا   رما ذكرعلى نحو    الشخصية دراستي مجردة من العوا ف  

ا لمرا تروفر للدراسرة   المسرتقبل   فريإال فرو  مستقبلية لدراسات أ ر   يم ن القيا  بها   وفقرض
ا عليا فر ن المناقشرة هنرا سروب تتركرز علرى الفررو  النظريرة والمنهجيرة   من مصادر  وبناءض

 تجعل هذه الدراسة تكتسب سمات  اصة بها.  والتي
 
 
 
 
 

 والمراجع  قا مة المصادر
 المصادر والمراجع العربية:  أوالض:

تصررميم البحررث االجتمرراعي أسررس منهجيررة وتطبيقررات عمليررة  م تبررة  زايررد حمررد أ •
 .2002  القاهرة   المصرية ا نجلو  

 .200٨القاهرة,    النشر يير مبين لسنة    المجتمع علم االجتماع ودراسة   •
 صررا ص النمررو الحضررري فرري دوت الخلررير العربرري  شررركة  القطررب اسررحه يعقرروب  •

 .1٩٨5  الكويت   والتوزيع كاظمة للنشر  
 http:// www.pnic.gov.ps/arabic/population/Jewish.htmlالجهاز   •
السلطة الو نية الفلسطينية  الهيئة العامرة للسرتعلمات  مركرز المعلومرات الرو ني  •

 الفلسطيني  الصفحة اإللكترونية.  
http: //www.pnic. gov.ps/Arabic /social/ indecators / indecators 

السلطة الو نية الفلسطينية  الهيئة العامرة للسرتعلمات  مركرز المعلومرات الرو ني  •
 ني  الصفحة اإللكترونية.  الفلسطي
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http:// www.pnic.gov.ps/arabic/population/othmani.html 
  3السيد الحسيني  المدينرة: دراسرة فري علرم االجتمراع الحضرري  دار المعرارب  د  •

1٩٨5. 
دار المعرفرررة  نظرررري علرررم االجتمررراع الحضرررري مرررد ل  السررريد السررريد عبرررد العرررا ي  •

 .1٩٨5  اإلس ندرية   الجامةية 
ww.palestine.info.info/ Arabic /index 

يونيرررو   العربررري حاجرررات اإلنسررران ا ساسرررية فررري الرررو ن  المتحررردة برنرررامر ا مرررم  •
1٩٩0. 

 بمنطقة التحرير الفلسطينية  تونس  بدون تاريخ. •
 .1٩٩1حسن على حسن  المجتمع الريفي والحضري  الم تب الجامعي الحديث    •
اقتصررادية وسياسررية  )تطررورات  1٩67-1٩٨4حسررين أبررو النمررل  قطرراع يررزة مررن  •

 .1٩7٩  بيروت   الفلسطينية واجتما ية وعس رية( مركز ا بحاث  
 الحضرررري المدينرررة دراسررة فرري علررم االجتمرراع  رشرروان حسررين عبررد الحميررد أحمررد  •

  .1٩٨٩  5د  اإلس ندرية   الحديث الم تب الجامعي  
 القرراهرة  المعرارب دار  نقديرة فري علرم االجتمراع رييرة  النظريرة أحمرد سرمير نةريم  •

1٩٨4. 
 القراهرة   والتوزيرع التحضر الرَّث والتطور الرَّث  مصر العربية للنشر    صيا  شحاتة   •

 .1  د1٩٩7
شرر ري عبررد المجيررد صررابر   ررر  وأسرراليب البحررث االجتمرراعي قررراءة أوليررة ونمرراذج  •

 .3  د2001  يزة   المنارة دار    فلسطينية 
 الجامةيررررة دار المعرفررررة  االجتمررراعي تصررررميم البحررررث  جلبررري علررري عبررررد الررررراز   •

 .1  د1٩٩6  اإلس ندرية 
دار   والحضرري علم االجتماع الريفي    السيد يريب محمد السيد والسيد عبد العا ي   •

 .1٩٨٨  الجامةية المعرفة  
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 الجامعررررة مؤسسررررة شررررباب  الحضررررري علررررم االجتمرررراع  الجرررروالني فاديررررا عمررررر  •
 .  1٩٩3  اإلس ندرية 

ترجمرة يريرب سريد محمرد  ا وسرؤ التحضرر فري الشرر   كاستيلو ةيست فرانسيس  •
 .1  د1٩٨1  اإلس ندرية   الجامةية دار المعرفة    والي سيد وعبد الهادي محمد 

 .2002  قاريونس جامعة   الحضري لوجلي صالح الزوي  علم االجتماع   •
 .1٩٩7  الجامةية دار المعرفة    والحضري محمد الجوهري  علم االجتماع الريفي   •
 الجامةيرة دار المعرفرة    نظرري مرد ل    الحضرري علم االجتماع    ييث محمد عا ف   •

 .1٩٩5  اإلس ندرية 
محمد عبده محجوب  ا نثروبولوجيا ومش لت التحضر الكتراب ا وت دراسرة حقليرة  •

ييرر مبرين   اإلسر ندرية   للكتراب الهيئة المصررية العامرة    العربي في منطقة الخلير  
 لسنة النشر.  

  .1٩٨6  القاهرة   المصرية م تبة ا نجلو    الحضري االجتماع    الخشاب مصطفي   •
المرؤتمر الرابرع عشرر للشرئون  العربري النمرو الحضرري فري الرو ن  الشنواني هيفاء   •

 .يير مبين لسنة النشر  ليبيا  – رابلس    االجتما ية 
 الحضررري   المدينررة دراسررة فرري علررم االجتمرراع راشررون حسررين عبررد الحميررد احمررد  •

             .34ص  1٩٨٩  5د  اإلس ندرية   الحديث الم تب الجامعي  
 الجامةيرة دار المعرفرة  الحضرري دراسة في علم االجتماع   المدينة  الحسيني السيد   •

                                                   .113ص   2000  اإلس ندرية 

 : العلميةالرسا ل  ثانياض:

 ةرسرال ةانثربيولوجير )دراسرةمدينة كانو النيجيرية  فيالتحضر  –نهى عبدهللا  يرت  -1
 ا نثروبولوجيراقسرم  – ا فريقيرةماجيستير يير منشروره  معهرد الدراسرات والبحروث 

وايمررران يوسرررف  ةاشرررراب فررار  عبرررد الجرررواد شررويق – 2003 – القررراهرةجامعررة  –
 بسطويسى  
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عبير محمد البرنس  تطور التحضرر الصرناعي وترأثيره علرى مسرتقبل التنميرة دراسرة  -2
(  رسرالة ماجسرتير  إشرراب حسرن 2006 – 1٩76)حالة إلقليم مدينة كفر الدوار  

عبيد وسامي أمين عامر  كلية االقتصاد والعلرو  السياسرية  قسرم االقتصراد  جامعرة 
 .2007القاهرة   

أحمررد محمررود ثابررت  تنميررة المجتمعررات المحليررة الحضرررية مررع دراسررة ميدانيررة علررى  -3
امعررة مدينررة جهينررة محافظررة سرروهاج  رسررالة ماجسررتير  كليررة اآلداب  بسرروهاج  ج

 .1٩٨3أسيود   

إبررراهيم إمررا  علرري  النمررو الحضررري والررنمؤ اإلي ولرروجي لمدينررة اإلسررماعيلية دراسررة  -4
  كعبرد الملراجتما ية تتبةية  رسالة ماجستير يير منشورة  إشراب ثروت إسرحا  

 .1٩٩٩كلية اآلداب  قسم االجتماع  جامعة عين شمس   

5- Alejandro Portes & others, “Urbanization in the Caribbean basin: 

social change during the years of the crisis”, Latin American Research 

Review Vol.29, 1994, PP.3-37. 

6- Zhong Y. Tong, “The transformation of the Urban housing system in 
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The Contemporary Theoretical Trends to Study the Phenomenon 

of Urbanization and Urbanism 

 

Mayada Ahmed Mosleh Zourob 

 

Abstract: 

 In the current research, the researcher presented the most important 

contemporary theoretical trends to study the phenomenon of urbanization 

and urbanism, which would give an explanation for the emergence of 

cities and the phenomenon of urbanization and urbanism these trends are: 

the bidirectional trend, historical trend, economic trend, demographic 

trend, ideal trend, ecological trend, psychological trend, organizational 

trend, value-orientation trend, political and administrative trend  . 

The most prominent contemporary and modern theoretical trends to 

study the phenomenon of urbanization and urbanism was the direction of 

the Spanish sociologist Manuel Castells, who played an important role in 

developing Urban and Marxist sociology, stressing the role of social 

movements in the struggle of transformations within cities. He also 

introduced the principle of collective consumption, public transportation 

and popular housing, and identified the wide range of social conflicts as a 

result of state interventions from the field of economy to the field of 

politics, neglecting the limitations of Marxism and migrating from it in the 

eighties and focusing on the role of new technology in restructuring the 

economy, he also presented in 1989 the principle and concept of the space 

of flows, which is meant by the physical and immaterial elements of 

global information networks through which the economy is more and 

more coordinated in current time and across distances. The researcher 

believes that each of the aforementioned trends tend to  have a specific 

vision in explaining the phenomenon of urbanization and urbanism and 

each direction is unique to a specific angle when analyzing and 

interpreting the phenomenon Urbanization and urbanism, as it is important 

for the analysis to include the economic, political, organizational, 

demographic, ecological and ideal dimensions together in a way that 

combines these trends when identifying and explaining the phenomenon 

of urbanization and urbanism. 

Keywords: the contemporary theoretical, urbanization, urbanism 


