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ا لصقل      في ھذا الفصل سنحاول معالجة بعض النقاط الرئیسیة التي البد من التطرق لھ

ا  وأولى, مفاھیم حول المدینة والحیاة فیھاالمزید من األفكار وال راد معالجتھ اط الم ذه النق ھ

أةھي  ا نش ة وتطورھ ة ,المدین زات المدین رز ممی ى أب ذا التعرف عل ل  ,وك دھا ننتق ىبع  إل

ة أالسابقتھا  نع أھمیةال تقل  أخرىفكرة معالجة  داخل دراسة المدین م وظائف , وھي م ث

ھذا , التي تخترق ساحة المجتمع الحضري ذكر معظم المشكالت إلىالمدینة بعدھا نتطرق 

ة , فیما یخص المدینة بصفة عامة ى المدین ر سوف نسلط الضوء عل ولتقریب الصورة أكث

  .في الجزائر

 :ورھاالمدینة وتط نشأة -1

ذ  اإلنسان نأمن المعروف      ة من دمعرف المدین ر  ,العصور أق دن  أنغی ة الم طبیع

اریخي ور الت ر مراحل التط را عب ا كبی ت اختالف ت, وخصائصھا اختلف ا تفاوت ذه  كم ھ

  .آخر إلىالخصائص من مكان 

ا , العدید من العوامل المتداخلة والمعقدة إلىالمدن  نشأةوتعود   ا وتطورھ أنكم ا نموھ

ة واالقتصادیة والسیاسیة رات االجتماعی ذي  األمر, قد ارتبط بالعدید من المتغی  أوالهال

  .1كبیرة أھمیةعلماء االجتماع 
  -: اآلتیةالمدینة تمر بالمراحل  أن ممفوردویرى 

  :Eopolis النشأةمرحلة  -1-1
ا     ر قیامھ ي فج ة ف ا المدین د بھ رى لبع, ویقص ض الق م بع ة تنض ذه المرحل ي ھ ھا وف ض

  .حد ما نوعا من االستقرار إلىوتشھد الحیاة االجتماعیة  ,البعض

ذه ال ي ھ ة ف ت المدین د قام اف موق د اكتش ة بع انرحل ة اإلنس تئناس, للزراع وان  واس الحی

  وھكذا , واكتشافھ للمعادن, و الحرفیة البسیطة وقیام الصناعات الیدویة, وتربیة الطیور

  .2الحدیث وعصر اكتشاف المعادن في العصر الحجري األولىظھرت المدن 

  

  

                                 
  . 81ص , 2001, مصر, اإلسكندریة, المكتب الجامعي الحدیث, محاضرات في علم االجتماع الحضري, منصورھالة  - 1
, مؤسسة شباب الجامعة,  -دراسة في علم االجتماع الحضري -مشكالت المدینة, حسین عبد الحمید احمد رشوان  - 2

  .19ص , 2005, مصر, اإلسكندریة
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  : Polisمرحلة المدینة -1-2
اعي  إن      یم االجتم وح واإلداريالتنظ از بالوض ة یمت ریع للمدین ا , والتش ق فیھ وتنبث

ارة ع , التج واقوتتس ة األس وع , المتبادل الوتتن ات األعم ائف واالختصاص م , والوظ وتتس

ات ف الفئ ین مختل ي ب التمییز الطبق اع , ب اتأواتس راغ وق ادئ , الف فات ومب ور الفلس وظھ

ون  ,عقد المناظرات والمساجالت ,العلوم النظریة ام المؤسسات والفن دارس ونشأةوقی  ,الم

  .1واالھتمام بالفلك والریاضیات

      : Metropolisالمدینة الكبیرة -1-3
رز شأتنفرد المدی       ي حدود نة الكبیرة بممیزات خاصة ویب یمنھا ف ذي  اإلقل ھال ع فی , تق

وفر الرواسب  ة كت ة جذاب ع بمقومات طبیعی ة والتربفھي تتمت وفر , الخصبة ةالمائی ا تت كم

  .یف شبكة من المواصالت السریعةرعلى الطرق السھلة وتربطھا بال

نطاقھا  وبھذا یتسع, ع المدینة بھذه الممیزات یجعل منھا مكان جذب للعدید من السكانوتمت 

دولة وتصبح  أوعاصمة منطقة  إلىوقد تصل بعض ھذه المدن  ,وتتعدد نشاطاتھا وخدماتھا

ة  ي للحكوم ز الرئیس ة أو اإلدارةھي المرك ل, المحلی ل العوام ا ك ز فیھ اطات  ,وتترك النش

  .األم االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة بحیث تصبح بحق ھي المدینة

  :Megalopolis المدینة العظمى -1-4
ة بدا       ذه المرحل ة تعتبر ھ ة انحالل المدین ا ىوأولی رز , مراحل سقوطھا وانھیارھ وتب

 ,وفي شؤون الحكم والسیاسة, الحكومة إداراتوتصبح ھي المتحكمة في  الرأسمالیةالطبقة 

ذ زداد  تأخ ور وت ي الظھ ة ف بابالفردی ة  أس ین طبق راع ب حابالص والرؤوس  أص  األم

  ,لتدمیر والتخریبا وأعمال األحزابحدوث  إلىویؤدي ھذا الصراع , والعمال

حدوث العدید  إلىكل ھذا یؤدي , والتشرید بوالتعذیالقمع  بأعمالوقیام الحكومات المحلیة 

  .2من االنحرافات والجرائم

  

  

  :Myrannopolis مرحلة المدینة الطاغیة -1-5
                                 

  .20ص , المرجع السابق ,حسین عبد الحمید احمد رشوان - 1
  .88- 87ص ص , مرجع سابق, غریب محمد سید احمد - 2
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ل      ىوتمث ة أعل ادیة للمدین یطرة االقتص ات الس ة , درج ائل المیزانی ر مس ا تعتب ففیھ

رائب وا اتوالض ن , لنفق مم یطرة أھ ات المس كالت , المیكانیزم دو المش ا تب ةكم  اإلداری

من سیشھد ھذا حركة واسعة النطاق من جانب , الفیزیقیة والسلوكیة الناجمة عن كبر الحجم

رة  اطق الضواحي  أو إلى ,الریف إلى أخرىسكانھ لالرتداد م ا من  واألطرافمن ھروب

  .المرغوبة رظروف العیش غی

  :Nekropolis المدینة المنھارةمرحلة  -1-6
ویمثل ھذا النموذج من المجتمع الحضري نھایة المطاف في مراحل التطور التاریخي      

دأومع  ق بع م یتحق ي نظر أ إال, نھ ل ع ال محال ف ھ واق ورد ن دما یصل التفكك ممف ىعن  إل

سماه أر ما وتظھ, الریفیة االحضریة وتحی فتألف ,انقالب أوثورة  أوثر حرب أذروتھ على 

   .1"األشباحبمدن  "ممفورد

  :ممیزات المدینة -2
والمتطلبات  األنشطةھي منطقة الخدمات الرئیسیة التي تحتوي على  :مركز المدینة -2-1

  .المعیشیة التي تخدم المدینة

  .المختلفة بأنواعھاوالمجاورات السكنیة  األحیاءوھي  :المنطقة السكنیة -2-2

  .والسكك الحدیدیة بأنواعھاھي الطرق و :شبكة المواصالت -2-3

فیات  :الخدمات االجتماعیة العامة -2-4 ة كالمستش ب المدین وھي التي ال تتمركز في قل

  .والمدارس

  .الكبیرة ترشاوالووھي التي تحتوي على المصانع  :المنطقة الصناعیة -2-5

  
  
  
  

                                 
  .22ص , مرجع سابق,  -دراسة في علم االجتماع الحضري -مشكالت المدینة ,مید احمد رشوانحسین عبد الح - 1
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ا :المساحات الخضراء والمفتوحة -2-6 ا من دور  وتشمل المنتزھات والمالعب لم لھ

  .1جمالي وایكولوجي في المحیط

  :مداخل دراسة المدینة -3
داخل      اك م یةھن ي  أساس تخدم ف ا تس ریة كم واھر الحض ة الظ ة دراس د محاول ع عن تتب

  :وھذه المداخل ھي, ي لھذه الظواھرالوصف السوسیولوجي والتحلیل العلم

  :مدخل التحلیل النموذجي -3-1
ىینظر       ل الن إل ھالتحلی ا بذات اره منھجا قائم ھویتوصل , موذجي باعتب الباحث عن  إلی

ة أوطریق تحدید الخصائص المالزمة لموضوع  ا , ظاھرة معین ىوالوصول بھ ا  إل نھایتھ

وجودھا بصورتھا  أو ,بغض النظر عن مكان تتبعھا في الواقع ,المنطقیة وصورتھا الكاملة

  .لتمس واقعا تجریبیا لھذه الخصائصن أنولھذا فمن الصعب  ,المنطقیة ھذه في مكان ما
خاصة  تونیزالباحث  أمثالھذا المنھج من  إلى امالوقد  األلمانالعدید من الباحثین  أنونجد 

  .و المجتمع المحلي المجتمع سماهأبین ما  المقارنةعندما حاول 

اة  ة للحی ة المالزم ائص العام ورة الخص م ص ة لرس و محاول ة ھ وذجي للمدین النمط النم ف

ةضرالح ي المدین ا ف ي توجد دائم ا و .یة الت ىالیمكن التوصل عملی ذا النموذج إل نظرا , ھ

ین  حة ب ات الواض اطلالختالف ع أنم ي الواق دن ف افي , الم اریخ الثق م والت ث الحج ن حی م

ع  اإلیدیولوجيواالجتماعي والوضع االقتصادي وتقسیم العمل وطابع التوجیھ  ام للمجتم الع

  . 2بأسره

  

  

  

  

  :مركب السماتمدخل  -3-2

                                 
, - دراسة میدانیة في مدینة بسكرة-السیاسة الحضریة ومشكالتھا االجتماعیة في المناطق الصحراویة ,طویل فتیحة- 1

قسم علم , علوم اإلنسانیة والعلوم االجتماعیةكلیة اآلداب وال, مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في علم اجتماع التنمیة
 . 10ص , غیر منشورة, 2004-2003, االجتماع

ص -ص, 1982, لبنان, بیروت , دار النھضة العربیة - مدخل نظري-علم االجتماع الحضري, محمد عاطف غیث - 2
113-115 .  
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و      دخل  لمتص وھ وذجي األولبالم دخل النم ي  ,أي الم ع ف ل الخالف یق دخل  أنوك م

ایراد  أنكما , في الواقع إدراكھامتغیرات یمكن  أومركب السمات یستخدم صفات ملموسة 

  .علمیا ىخرباألھما ادحإمرتبطة  أنھاھذه الصفات والمتغیرات یكون بصورة یفھم منھا 

ة(تمع الحضري وقد یضم المج د یضم  ,من الناس آالف )المدین ا ق اكم ن أحیان ین م ھم مالی

ن وجوده یفترض أل منعزالیعیش  أننھ مجتمع ال یمكن ھي أ ؛وسمة ھذا المجتمع البارزة

  .بداھة مجموعة خدمات تسھل علیھ سبل العیش

  :مدخل المتصل الریفي الحضري -3-3
ف وا      ار الری دخل حول اعتب ث یمكن یدور ھذا الم دادا واحدا حی نلحظ  أنلحضر امت

ري و حض ا ھ ي وم اھو ریف ین م تمرا ب درجا مس ر, ت ھ  األم ن مع ذي یمك ل  أنال ع ك نض

ات  انمقوم الھ مھم اإلنس ائج نض ي أونت ھا ف ت خصائص لة ا اختلف ك السلس ات تل د حلق ح

ر  .المتصلة والمترابطة ذا نعتب ذي ینظر  أنولھ دخل ال ذا الم ىھ ى  إل ف والحضر عل الری

  .1حد كبیر عن المدخلین السابقین إلىمدخال مختلفا , عالمتین على طریق واحد أنھما

  :على شیئین مھمین ھماالریفي الحضري یقوم المتصل و 

المجتمعات المحلیة التي تتدرج بصورة مستمرة ومنتظمة من الحیاة الریفیة  :األول الشيء-

این  األخرىدرجة ھي وفقا لمجموعة من الخصائص المن, الحیاة الحضریة إلى ي تتب والت

  .في مدارج التحضر آخر إلىمن مستوى مجتمعي 

اني- ي  أن :الشيء الث ایر ف درج یصاحبھ بالضرورة تغ ذا الت اطھ ة أنم اة االجتماعی  ,الحی

الیبأو وإنتاجھوالثقافیة والسیاسیة ونمط التنظیم االقتصادي  اة السكان , ھس ي تشكل حی والت

  .2سوروكینعنھا  مثل تلك السمات التي تحدث
  
  

      :المدخل التاریخي -3-4
اول  وردتن ان ممف ان والزم ي المك ة ف ة تراكمی ة تاریخی ا حقیق ة باعتبارھ ذا , المدین ن ھ وم

  .التاریخیة تالتراكمان تاریخھا یمكن استقراؤه من خالل مجموعة من المنطلق فإ

                                 
  .55ص , مرجع سابق, غریب محمد سید احمد - 1
 .45ص , سابق مرجع, عبد الحمید بوقصاص - 2
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ة أنممفورد ویرى   ى  أو ,قیام المدین رو آخربمعن ىي تطور الشكل الق شكل حضري  إل

ع  ىیرج دة  إل بابع ل أس د  أو عوام ي تؤك ة والت تھا التاریخی ح دراس ي  أنتوض ة ھ القری

  . الشكل السابق على قیام المدینة

  :المدینة من زاویتین سوسیولوجتین ھما ممفوردكما تناول  

  .زاویة المدینة كظاھرة حضریة اجتماعیة -1

ره من  األبعادم على بعض زاویة المدینة كھیكل بنائي اجتماعي یقو -2 زه عن غی التي تمی

  .1أساسامن حیث الدرجة  وإنمامن حیث النوع  لیسالمدن 

  :المدخل االیكولوجي -3-5
ي ة توزیع السكان وبدراس ,ینھض التفسیر االیكولوجي لظھور المدن     عالقتھ بنشاطھم ف

ان  يالمك تم  .2الفیزیق ةوتھ ین  االیكولوجی ات ب ة العالق ة بدراس واء  اإلنسانعام ھ س و بیئت

  :وفي المدینة تھتم االیكولوجیة بدراسة ما یلي ,تنافسیة أوكانت ھذه العالقات تعاونیة 

  .في المدینة ووظیفة كل جماعة تللجماعادراسة التوزیع المساحي و الجغرافي  -1

ة  -2 ات و كیفی ذه الجماع ین ھ ات ب ة العالق أثیردراس ع  ت ط التوزی ي نم ات ف ذه العالق ھ

  .والجغرافي للجماعات في المدینة ,ساحيالم

ذه الجماعات  -3 ین ھ ة ب ادراسة االختالفات االقتصادیة و االجتماعی ات  وأثرھ ي العالق ف

  .بین جماعات المدینة

بالتوزیع المساحي , ع المساحي و الجغرافي للجماعات في المدینةیدراسة عالقات التوز -4

  .والجغرافي للخدمات فیھا

  

ة دینا -5 ة و دراس ي المدین اعي ف ام االجتم ر النظ ة تغی امیكی احي  أثرھ ع المس ي التوزی ف

  .3ت فیھاعاوالجغرافي للجما

  :وظائف المدینة -4

                                 
  . 55ص  , مرجع سابق, غریب محمد سید أحمد - 1
, اإلسكندریة, منشاة المعارف ,ومشكالت التھجیر والتغییر والتنمیة-علم االجتماع الحضري, قباري محمد إسماعیل  -2

   .304ص , 1985, مصر
, 1999, الجزائر, البحث قسنطینة دار, - امجتمع المدینة نموذج -اإلشكاالت النظریة والواقع, حمید خروف وآخرون - 3

  .16ص 
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د من      تعتبر المدینة بیئة فیزیقیة ولكنھا تنظیم منذ البدایة حول مزید من التبادل في العدی

نذكر بعض  أنسنحاول , ینالمدینة تتمیز بمظھر وظیفي مع أن إلى باإلضافة  ,1المجاالت 

  :ناك عدة تصنیفات لوظائف المدینةھ ألنھوظائف المدینة على سبیل المثال ال الحصر 

  : اإلداریةالوظیفة  -4-1
ا     ي حولھ یتسع  أو ,ال یقتصر حكم المدینة على مقر السلطة العامة بل یشمل المنطقة الت

ة اإل ,كبروحدة قومیة أ إلى ةتیاجات حولكي تفي المدینة بتلبی ا  أنیجب  اإلداری ف تبع تختل

  .اإلدارةلنمط 

ى باإلضافة ادیة فحسب أن إل ب االقتص ى الجوان دن ال تقتصر عل اءة الم یح , كف ا تت ولكنھ

  .2والخبرات واستثمارھا في مجاالت العلم والتعلیم والفن والصحة األموالالفرصة لتراكم 

  :الوظیفة التجاریة -4-2
ع     ذ  أنالواق ة من ال المدین ائل االتص ویر وس ي تط ا ف ت دورا ھام د لعب ا ق ر تاریخھ فج

  .وتبادل السلع والخدمات بین الجماعات االجتماعیة المختلفة

ك    ى ذل ة أنومعن اطات التجاری ف النش ى تكثی اعدت عل د س ة ق د , المدین حولق  أوض

ة السوق التجاري  أن دیكینسون ىالمدینة التجاریة قد تحولت من مرحل ا إل ة التج رة مرحل

  ن التجارة كانت سببا في مولد كثیر منوأ, وصلت مرحلة التجارة العالمیة حتى اإلقلیمیة

   

  

  

ما تكون  أشبھومع تقدم المواصالت الحدیثة خلقت التجارة مدنا  .أورباالمدن الصغیرة في 

  .3ن العالم قد اجتمع فیھابمستودعات جبارة توحي بأ

  :الوظیفة الصناعیة -4-3
ف الوظیف    ة التجارة الصتختل دنناعیة عن الوظیف ة للم ك أل, ی ي ذل ن الصناعة لیست ف

وا , ذات دور مدني ھام أنھارغم , خالقة للمدن بصفة دائمة أصلھا فكل المدن التي نمت نم

                                 
, 2000, مصر, اإلسكندریة, الجزء الثاني دار المعرفة الجامعیة, علم االجتماع الحضري, السید عبد العاطي السید  - 1

  .34ص 
  .82- 81ص -ص, مرجع سابق, غریب محمد سید احمد - 2
  .42ص ,1985, مصر, اإلسكندریة, دار المعارف,  3ط - دراسة في علم االجتماع الحضري - المدینة, السید الحسیني - 3



  المدینة ومشكالتھا:............................................................فصل الرابعال

 107

ن الصناعة تقوم معتمدة على ذلك أل, یة صناعیة كبیرةكبیرا في العصر الحدیث شھدت تنم

  .لموارد وغیر ذلكوتوفیر ا, المدینة ووسائل المواصالت

ا إلىوفي ضوء تقسیم الصناعة   والصناعة , الصناعة االستخراجیة: قسمین رئیسیین ھم

را ا كبی دن ارتباط ا یرتبطان بالم ة وھم ن تصنیففإ ,التحویلی ھ یمك دن الصناعیة  ن ىالم  إل

  .1مدن التعدین ومدن الصناعة التحویلیة: فئتین رئیسیتین ھما

  :جتماعیةالوظیفة الثقافیة واال -4-4
رف  إن   ة والح ي الصناعات العادی واء ف ص س ة یسمح بالتخص ع المدین اة مجتم ط حی نم

یكون  أنمن النشاط الثقافي الخالق الذي ال یمكن  األخرىفي النواحي  أو, والوسائل الفنیة

  .عاما

م    ا یھ ك التطورات السیاسیة لیست مم ي ذل ا ف ة بم والنشاط الثقافي والحركات االجتماعی

بل حتى ذات صفة عالمیة ومن ثم تؤدي . وإقلیمیةبل ھي ذات داللة قومیة , ینة وحدھاالمد

رة أالمدن عن طریق ھذه  را والفت ر كثی ر الوظائف نوعا من الخدمة لمجموعة أكب د بكثی بع

  .2أساسافیھ الخدمة  نشأتمن الوقت الذي 

  :مشكالت المدینة -5
و الحضري فھي , تختلف المناطق الحضریة بعضھا عن بعض    دالت النم ي مع این ف تتب

   أخذتوقد فرض التحضر والنمو الحضري عدد من المشكالت التي  ,وفي دوافع النمو

  

 إلىوبالتالي تختلف مشكالت المدینة في عالقتھا بالتحضر من مجتمع  ,اإلنسانتھدد سالمة 

  .1أخرى إلىومن مدینة , آخر

  : اإلسكانمشكلة  -5-1
  .وخاصة في المدن الكبرى اإلسكانحادة في  أزمات -

دھورة - اطق المت اء :المن الطوب  األحی ى ب ا مض ا فیم م بناؤھ ي ت ة الت قفالقدیم  واألس

  .األساسیةالخشبیة مع حرمانھا من المرافق 

                                 
 .266- 265ص -ص, 1992, مصر, اإلسكندریة, دار المعرفة الجامعیة, جغرافیة العمران, فتحي أبو عیانة - 1
 .85-84ص -ص, مرجع سابق, غریب محمد سید احمد - 2
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ون( السكن العشوائي  أحیاء أو :راءمدن الفق - اءوھي , )الصفیح والخشب والكرت ال  أحی

  .1أخرى إلىالفقیرة من دولة  األحیاء تختلف نسبة سكان ,فیھا مرافق وال خدمات

  :مشكلة النقل واالتصال -5-2
خاصة في ساعات , ائل النقلتضیق الشوارع وتقل سرعة وس :االزدحام وعرقلة المرور -

  .الذروة

  .تعطیلھا ویقلل من عمرھا االفتراضي إلىمما یؤدي  :تكدس وازدحام وسائل النقل العام -

وع  ,العادیة اتجانب الدراج إلىارات أحدث السی وجود :تنوع النقل - قھذا التن ھ  أطل علی

  ).كرنفال المرور (

دن  التلیفونیةاالتصال  أجھزةانخفاض نسبة  :وسائل االتصال- ي الم دد السكان ف بالنسبة لع

ىوعدم االتصال السریع یؤدي  ,الكبرى ا  إل تم السیطرة علیھ م ی وارث ضخمة ل حدوث ك

  .2مثل الحرائق والحوادث

  :شكلة التلوثم -5-3
وث السمعي  -5-3-1 ذ ):الضوضاء(التل د ھ وث من  ایع وع من التل مالن عناصر  أھ

  نھ یتركز أ إال, ن كان ال یوجد منتشرا في كل مكانوإ, تلوث البیئة في العصر الحدیث

  

وتتعدد مصادر , جمعات السكانیة المزدحمة بالسكانوفي مناطق الت ,في المناطق الصناعیة

ن ا الضجیج رة سواء م دن الكبی ھ الم اني من ذي تع لال ات ووسائل النق , لسیارات و المركب

رات الصوتالصوتیة كالم واألجھزةوالورش والمحال الصناعیة  , ذیاع و التلفزیون و مكب

, كثیر من الناس أعصاب إثارةوھي كلھا ضوضاء تتسبب في  ,في الشوارع األطفالولعب 

ذا  اوأحیان ,باإلرھاقوتصیب الكثیرین  ة ھ د مواجھ نفس عن ى ضبط ال دان السیطرة عل فق

  .3الضجیج المحیط بھم

                                 
  .22ص , مرجع سابق, -يدراسة في علم االجتماع الحضر  -مشكالت المدینة, حسین عبد الحمید رشوان - 1
نقال , الباب الخامس, مشكالت المدن - 2

 http//www.geocities.com/talila2010/mos/s.htm17/02/2009.15 :16: 46:عن
  .221ص , 2003, مصر, اإلسكندریة, دار المعرفة الجامعیة, التنمیة والعشوائیات الحضریة, محمود عباس إبراھیم - 3

http://www.geocities.com/talila2010/mos/s.htm17/02/2009.15
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و المبیدات الحشریة ھي  ,المخلفات البشریة ومخلفات الصناعة إن :تلوث الماء -5-3-2

وث األولھو المسؤول  یعد الذي اإلنسانمن تصدیر  ذه, عن التل ى  فھ دما تلق ات عن المخلف

اختالط شبكات میاه  إلى باإلضافة, كائنات ما بھا منوالبحار والمحیطات تلوث  األنھارفي 

  .1الخ..............الصرف الصحي بمیاه الشرب

ا  :تلوث الھواء -5-3-3 ا الجو محتوی تلوث الھواء ھو عبارة عن الحالة التي یكون فیھ

  .على مواد تعتبر ضارة باإلنسان أو بمكونات البیئة

ة  ؛مل مستحدثةوأغلب العوامل المسببة لتلوث الھواء عوا ل اآلل من صنع اإلنسان من قبی

ة , التي ابتكرھا ویستخدم فیھا الوقود ة من األدخن ات ھائل ت كمی والثورة الصناعیة التي ألق

  .2 وتكاثرت نتیجة التطور الصناعي للبشریة ,في السماء وغیرھا من العوامل التي انتشرت

   :كفاءة المرافق انخفاض -5-4

ة ,میاه البحر یھتحل :میاه الشرب -5-4-1 اه الجوفی ى المی اه عن  ,االعتماد عل ل المی ونق

  .األنابیبوكثیرا ما تنفجر ھذه  األنابیبطریق 

  
  
 زیادة استھالك الكھرباء في المدن الكبرى بمعدالت كبیرة، :الكھرباء والطاقة -5-4-2

فیات والمصانع اءوأ, انقطاع التیار الكھربائي وحدوث مواقف حرجة خاصة في المستش  ثن

  .الخ...االمتحان أیاممذاكرة الطالب 

ھ :الصرف الصحي -5-4-3 ة من ة محروم دول النامی دن ال ون م اد تك ز  ,تك ؤدي عج ی

من ھذه  أجزاءطفح في  إلى لتآكلھا أو ,للضغط الشدید على استخدامھا إماشبكات الصرف 

  .3الشبكات

  :القصور في الخدمات -5-5

                                 
   .28ص , 2005, مصر, اإلسكندریة, مؤسسة شباب الجامعة, بیئة والتلوثال, محمود عبد المولى  -1
, دراسة تسلط الضوء على موقف اإلسالم وتشریعاتھ في مجال الحفاظ على البیئة-اإلسالم والبیئة, الشیخ خلیل رزق  -2

   .439-438ص  - ص, 2006, لبنان, بیروت, دار الھادي
نقال , الباب الخامس, مشكالت المدن - 3
 .hhttp://www.geocities.com/talila2010/most/s.htm17.02.2009.15:16:46:نع

http://www.geocities.com/talila2010/most/s.htm17.02.2009.15:16:46.
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ة -5-5-1 دمات التعلیمی دفق الم :الخ ف ت ن الری اجرین م ىھ دن إل ور , الم اءوظھ  أحی

یم  إلى األحیانالسكن العشوائي تؤدي في الكثیر من   باإلضافةانخفاض نسبة خدمات التعل

ة الفصول إلى اع كثاف دریس, ارتف ات الت ي ھیئ اع نسبة  ,والعجز ف ةوارتف والتسرب  األمی

  .1المدرسي

وجھ الخصوص بالنسبة  وعلى, الصناعة أمراضانتشار  :الخدمات الصحیة -5-5-2

ا , تسرب الغازات السامة من المناطق الصناعیة أو, الناتجة عن تلوث الھواء لألمراض كم

اھیر واألوبئة لألمراضیقع العدید من السكان فریسة  ا بسب, بسبب االختالط بالجم  بوربم

ر ع , الفق ف م ى التكی درة عل دم الق ع ع لوبم دة أس اة الجدی افة, الحی ى باإلض اك إل ن المس

  .2شبكات الصرف الصحي أو ,العشوائیة التي ال تتمتع غالبا بالمیاه النقیة الصالحة للشرب

ة -5-5-3 دمات الثقافی یقى :الخ ات الموس رض وقاع االت الع ارح وص ل المس , مث

  .والمكتبات العامة غالبا ما تكون ھذه الخدمات بعیدة عن وسط المدینة

  

ة -5-5-4 دمات الترفیھی وادي: الخ بالم, الن ة, الع دائق العام احات , الح المس

  .3الخضراء

  :المشكالت البیئیة واالجتماعیة -5-6
  .األوزونثقب  ,واألوبئة األمراضانتشار  إلى أشكالھو  ,أنواعھیؤدي التلوث بجمیع  -

  ...االنحراف ,الفقر إلىانتشار البطالة یؤدي  -

  ...الجریمة المنظمة, ظھور مشكالت اجتماعیة كالسرقة -

  :مدینة في الجزائرال -6
دیم ذ الق ذه أل ,عرفت المدن الجزائریة االستقرار البشري من رةن ھ ي  األخی ت تلب كان

ات  اناحتیاج یطة اإلنس اء( البس كن, الم ة, الس ع أ إذ, )الحمای دن یرج ران الم ب عم غل

دن, قبل االحتالل الفرنسي فترة ما إلىالجزائریة الموجودة حالیا  د , حسب بقایا خالیا الم وق

                                 
  .164ص , مرجع سابق ,-دراسة في علم االجتماع الحضري -مشكالت المدینة, حسین عبد الحمید احمد رشوان - 1
  .172-171ص - ص, المرجع سابق - 2

:     نقال عن, الباب الخامس, مشكالت المدن - 3 
http//www.geocities.com/talila2010/mos/s.htm17/02/2009.15:16: 46.  
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ا ا ة أنستطاع المقیمون بھ ة العادی اة الریفی والنشاط الزراعي لیتفرغوا , یتحرروا من الحی

طة ة ألنش ة ومتخصص ة مختلف ة, موازی ة وتجاری د , حرفی ي المتواج اط الزراع ة للنش مكمل

ریة توطنات الحض ذه المس وار ھ یة , بج رارات السیاس در الق ز مص ذه المراك ت ھ ا كان كم

  .ي تھم الجمیع على الرغم من قلة عدد سكانھاالت اإلداریة و, والعسكریة
اریخ , ولقد تطورت بعض ھذه المدن وتواصلت كما اندثر البعض منھا  ر الت وانقرضت عب

ب , أخرىواالستقرار واالزدھار تارة , واالضطرابات تارة, المملوء بالحروب ونتیجة تعاق

داليفاالجتیاح , بالغزو الروماني اوحضارتھا بدؤوالبشریة  األجناس م , الون  إلى يالبیزنطث

ر مرورا  اإلسالمیةوتسلسل الدویالت  اإلسالمیةالفتوحات  ى الجزائ ا عل التي بسطت نفوذھ

رن الخامس عشر ن, بالحكم العثماني مع نھایة الق ر  أی ي الجزائ اة الحضریة ف ظھرت الحی

اطق الس, للمدینة دورھا االجتماعي واالقتصادي وأصبحبشكل بارز  ى المن احلیة خاصة عل

  .تابعین للداي أطرافیدیرھا  أقالیم إلىوقسمت باقي البالد , للبالد إداریةوكانت عاصمة 

   

  

ر ي الجزائ ة ف بكة العمرانی ت الش ا عرف ى, كم د  إل ي عھ ي ف ي والطبیع ط الریف ب الوس جان

ي تعمار الفرنس ي, االس اد الفرنس ة االقتص ا لخدم ت , توجھ يفنزع واطنین  أراض الم

  .وتشجیع مختلف الھجرات وإثارة, على تفقیر الجماعات الریفیةالجزائریین وعملت 

ا وضعتھ  رغم مم ى ال دن  اإلدارةوعل ف الم ة لمختل الفرنسیة من مخططات عمرانی

رامج  إذ, الجزائریة ي من المصانع الصغیرة  إالواسعة  إسكانلم تستفد المدینة من ب ا بن م

دة ,والعمارات واإلدارات رى الجدی دن والق ي تضم قالع ومراكز عسكریة , وبعض الم الت

جانب توسیع المدن الجزائریة  إلى, وسعت فیما بعد لتصبح مدن عصریة على النمط الغربي

ى حساب ... األھالي تأويالتي , التقلیدیة ة الخصبة األراضيوھذا عل ن أ, الزراعی جل وم

  .مصالح الجالیة الفرنسیة وعمالھا

ي , زائربعد خروج االستعمار الفرنسي من الج أما  بقیت الكثیر من المدن شاغرة بالمدن الت

ةبطریقة فوضویة ولصالح  امتألت ة, األقلی ع الناحی ي تمیی ا ساعد بقسط ف ة  مم االیكولوجی

ىمن مجموع السكان % 30للمدن التي احتلتھا حوالي  د من التنظیم  إل نمط الجدی ب ال جان

من تغییرات جذریة  أحدثتھما و, االقتصادي الموجھ استعملت فیھ وسائل التخطیط المركزي
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ي  ة الت رى الفالحی تفي خریطة الجزائر حیث شیدت الق ي  كان دن مصغرة ف واة لم ة ن بمثاب

ور ریة , تط ا الحض ع المزای ى جمی وي عل یةتحت ي  األساس ابع الفالح ن الط رت م ي غی الت

ز , وعودت الفالحین على حیاة شبھ حضریة د مراك ا بع وقد تطورت ھذه القرى لتصبح فیم

في المشاریع التنمویة  أھملالذي , عیدة كل البعد عن النشاط الزراعيب لإلدارات أوبلدیات لل

زات  و التجھی ز الحضریة دون نم و المراك ى نم ذي ساعد عل ى التصنیع ال ي ركزت عل الت

روریة ریة الض ق الحض ا , والمراف ى أدتكم اب  إل ى حس ي عل ع العمران يالتوس  األراض

امي  كل نظ ة بش ع  اوأحیانالزراعی ي التوزی فافیة ف محالل الش ط اض وي وس كل فوض بش

  ).الزراعة(والقریة ,)التصنیع(بین تجمع سكاني في المدینة, والمراقبة

ي  األحیاءالمشاكل االجتماعیة الحضریة تظھر وزاد عدد  بدأتھنا   أصبحتالقصدیریة الت

ت البیئ, السكان وشوھت الصورة الحضریة أزمةحاالت  وأقوىشد تمثل أ وانتشر , ةوتلوث

  ...البؤس والفقر والبطالة

  

  

ذا  ا  أصبحتھك دم فیھ ي تنع ة الت ن وحدات اقتصادیة واجتماعی ا م ة ركام ة الجزائری المدین

ھم الیوم واقعا مؤزما وأ الجزائریةتعیش المدینة ؛ حیث 1عوامل التكامل والتكیف االجتماعي

  :ھاأسباب عدیدة أھم الذي یعود إلىو ,سریعل تنامي البناء العشوائي بشك, مؤشراتھ

دن  ذه الم ار ھ دن، افتق ىالضغط السكاني على الم ة  التصامیم إل الضروریة كتصامیم التھیئ

ى مستومثال، ضعف مراقبة  ر عل رام ىالبلدیات لقطاع التعمی ي   احت التصامیم، التراخي ف

رة  ,العقاریة  تانتشار المضاربازجر المخالفات،  ؤثروھي ظواھر جد خطی أثیرا ت ا بال ت غ

  : مستویات عدیدة أھمھا  وتساھم في تلویثھا على, على البیئات الحضریة

  .اختالل التوازن بین المساحات المبنیة والمساحات الخضراء -أ

  .تدمیر الحزام األخضر للمدن -ب

  .األساسیة للسكن الالئق انتشار أحیاء ال تتوفر على الشروط والمعاییر الصحیة -ج

  .وجمع النفایات الصلبة ات األساسیة المرتبطة بالصرف الصحياالفتقار إلى التجھیز -د

                                 
  .12-11ص ص , مرجع سابق, طویل فتیحة - 1
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د  ى أح ل تحول السكن العشوائي إل وازن  لأخطر عواموعموما فإن ھذه العوام اختالل الت

الجزائر ریة ب ة الحض ل البیئ منتیة ؛داخ ب إس ل عل مح بتناس ث یس ة  حی ى التھوی ر إل تفتق

لى كل شروط السكن الصحي، مما یعرض الكافیة، كما تفتقر إ الضروریة واإلنارة الطبیعیة

  .1خطیرة حیاة سكانھا آلفات جد

ن المدینة ھي المكان الذي یقطنھ مجموعة من السكان غیر نستنتج في نھایة ھذا الفصل بأ   

على التكیف في الحیاة من خالل تنشئتھم تنشئة اجتماعیة تساعدھم  أسلوبالمتجانسین لدیھم 

ة ي المدین اة ف ع الحی ا نس, م اتخلص كم أ أیض ي ب ة ف أتھان المدین دة  نش رت بع ا م وتطورھ

ة النشأةمراحلھا ھي مرحلة  أولىفكانت , مراحل ام المدین ا فجر قی ا, ونقصد بھ ة ال أم مرحل

رة , الثانیة فھي مرحلة المدینة ذه الفت ي ھ ة ف ت المدین ث عرف تلیھا مرحلة المدینة الكبیرة حی

ى  اعل ة  أنھ ك األمالمدین دد الس رة ع ن  ,انلكث د م از العدی اط وارتك ا كالنش اطات فیھ النش

  . األمبحیث تصبح بحق المدینة , والسیاسي, االقتصادي, االجتماعي

    

ا ا أم ة وانھیارھ قوط المدین ة س ة العظمى وھي مرحل ة المدین ي مرحل ة فھ ة الرابع , المرحل

ي ھذه المرحلة المرحلة الخامسة فھي مرحلة المدینة الطاغیة ف أما, الرأسمالیةوبروز الطبقة 

ة  ى كاف دھا , األخرى األنشطةطغى النشاط االقتصادي عل أتيبع ارة  ت ة المنھ ة المدین مرحل

  .نھایة المطاف في مراحل التطور التاریخي  األخیرةتمثل ھذه 

ا   ت ال أم ي درس داخل الت بة للم ابالنس ذكر منھ ددة ن ت متع د كان ة فق ل  :مدین دخل التحلی م

ي الحضري, تامدخل مركب السم, النموذجي دخل المتصل الریف م , م اریخي ث دخل الت الم

  .المدخل االیكولوجي 

والوظائف , الوظیفة الصناعیة, اإلداریةفیما یخص وظائف المدینة فقد تناولنا الوظیفة  أما  

  .الثقافیة واالجتماعیة

ن      ا یمك أ أنكم ل ب ذا الفص ن خالل ھ تنتج م ننس ر م وبھا الكثی ة تش ي المدین اة ف  ن الحی

ى تس طلح عل كالت اص ةالمش كالت المدین كلة , میتھا بمش كانكمش ل , اإلس كلة النق مش

   .ثم المشكالت البیئیة واالجتماعیة, مشكلة القصور في الخدمات, مشكلة التلوث, واالتصال

                                 
نقال , تخصص بیئة, ماجستیر علم االجتماع, مركز نوار للبحوث والدراسات, تلوث البیئة الحضریة, بورزق نوار - 1

 .http://bnouar.jeeran.com.20.04.2009.17:30:عن
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ع    ا بالتحضر من مجتم ي عالقتھ ف ف ة تختل ة  آلخرفمشكالت المدین ,  ألخرىومن مدین

والبیئة معا وتحیطھما بالكثیر من  اإلنسانسالمة  ىتؤثر سلبا علفھي  أسبابھاومھما اختلفت 

د من  اإلنسانوحمایة  ,المخاطر والمشاكل وللحد من ھذه المشكالت وغیرھا والبیئة كان الب

  .وجود ثقافة بیئیة

  

  

  

  

  

  


