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اآلثار االجتماعية لالكتظاظ  

السكاني واحلضري 

دراسة نظروة يف  علم االجتماع احلضري 

 نادوة صباح حممود الكباجبي. م

 17/8/2009: تاروخ القبول 7/8/2009: تاروخ التقدوم

المقدمة 
    بدأ االىتمام بالدراسات الحضرية في القرن السادس عشر حين نشر جوفاني 

 كتبت أدنا فيبر 1899، وفي سنة 1598بوترو مؤلفو الشيير عظمة المدن عام 
بحثًا سوسيولوجيًا أكثر تخصصًا بعنوان المدن في القرن التاسع عشر، وبعد مرور 

. (1)عشرين عامًا نشر ماكس فيبر كتاب المدينة
بعد ذلك بشكل منيجي وأكاديمي إال  (الدراسات الحضرية)    وبدأ االىتمام بيا 

أن ىذا االىتمام غالبًا ما توجو نحو دراسة السموك، خاصة بعدما أفرزتو المدينة 
وفي وقت لم تكن فيو الخدمات . الصناعية من أنماط سموكية جديدة في المجتمع

محط اىتمام كان من الطبيعي أن  تكون ىذه الدراسات بعيدة عن المجتمع بقدر 
ما ىي قريبة من التاريخية والمثالية ولعل مثالية المدرسة األلمانية في تصور 

. المدينة استشياد طيب بذلك
    لكن بعدما أخذ المجتمع يتحول في االىتمام بما يمكن أن نسميو بالخدمات 

وبعدما تفاقمت المشاكل االجتماعية تغير االىتمام بموضوع المدينة فسار البحث 
ولعل أولى تمك . من اىتمام بالمدينة إلى اىتمام بمشاكل المدينة وىي عديدة وكثيرة

                                                 

 جامعة الموصل/ كمية اآلداب/ قسم االجتماع .
 2006غريب محمد سيد احمد، عمم االجتماع الحضري، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية ( 1)

. 19ص
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االىتمامات كان االىتمام بالنمو السكاني والنمو الحضري واليجرة وقد بدأت تمك 
. المشاكل تترك آثارًا من الصعب تجاىميا

    في ظل ىذه الظروف تبمور عمم االجتماع الحضري حين بدأ ييتم 
بالموضوعات التي تحدث داخل المدينة وقد سميت تمك الموضوعات بالدراسات 

. الحضرية
     في ىذا االتجاه يصب موضوع بحثنا المعنون اآلثار االجتماعية لالكتظاظ 

ليدرس موضوعين أساسيين في عمم االجتماع الحضري أال . السكاني والحضري
.  (االكتظاظ السكاني والحضري- مشاكميا)وأحد  (المدينة)وىما 

    وقد انقسم البحث في درسو الحضري إلى مقدمة وثالثة فصول ثم نتائج البحث 
. واتبع بتوصيات جاءت من رحم موضوع البحث

    ناقش الفصل األول اإلطار المنيجي لمبحث، أما الفصل الثاني فقد تناول 
المدينة وخصائصيا، في حين كان عنوان الفصل الثالث األكتظاظين السكاني 

وختم البحث بعد . والحضري وقد تناول مفيوم االكتظاظ ثم أسبابو ومشاكمو وآثاره 
. عرض النتائج والتوصيات قائمة المصادر
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الفصل األول 
المبحث األول 

اإلطار المنيجي لمبحث 
مشكمة البحث 

     شكل المكان المجال الحيوي لحركة اإلنسان وبتزايد إعداده اخذ المكان أبعادا 
جديدة وأصبحت لو مفاىيمو األساسية التي ميزتو باختالف مراحل تطور البشرية 

الذي يعيش فيو ويبني خيمتو أو كوخو فوقو أصبح ذو قيمة  (المكان)فبعد أن كان 
وما القرية والمدينة في الوقت الحاضر إال ذلك المكان الذي لو مفاىيمو التي . لديو

ميزتو عن غيره من األمكنة، ومن ىذه المفاىيم التي ليا أبعاد ممموسة عمى صعيد 
الواقع؛ االكتظاظ السكاني واالكتظاظ الحضري ونظرًا لمتالزم الحاصل بينيما فقد 
استدعى األمر حين الدرس أو البحث أن يستحضر المكان كمدينة، واالكتظاظ 

وقد اقتضت . (المدينة)السكاني واالكتظاظ الحضري كمفيومين مميزين ليا 
الضرورة المنيجية أن تكون مشكمة البحث دراسة اآلثار االجتماعية لالكتظاظ 

.     السكاني واالكتظاظ الحضري مشكمة لمبحث
أهمية البحث 

:     يمكن مالحظة أىمية البحث بما يأتي
 انو يمثل اسيامة بسيطة في مجال عمم االجتماع الحضري .1

 .بيان الفروق ما بين العالم المتقدم والعالم الثالث حول ظاىرة االكتظاظ .2

لفت األنظار إلى أىمية ىذا الموضوع في ضوء انشغال سياسيينا ومفكرينا  .3
 .بغيره من القضايا

أهداف البحث 
 .التعرف عمى المدينة وخصائصيا .1

 .التعرف عمى مفيوم االكتظاظ السكاني واالكتظاظ الحضري .2

 .التعرف عمى أسباب ومشاكل االكتظاظ السكاني واالكتظاظ الحضري .3

إبراز وجو التفاعل ما بين المدينة واالكتظاظ السكاني واالكتظاظ  .4
 .الحضري
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 .بيان درجة االكتظاظ السكاني واالكتظاظ الحضري في العالم العربي  .5

بيان الفروق بين درجات االكتظاظ السكاني واالكتظاظ الحضري ما بين  .6
 .العالم المتقدم وعالمنا النامي

:- تم اعتماد أكثر من منيج وعمى النحو التالي: منهج البحث
المنيج المقارن لغرض التعرف عمى االكتظاظ السكاني واالكتظاظ  .1

الحضري في العالمين المتقدم والنامي والتعرف عمى مستوى الفروق في 
 .المشاكل التي يخمفيا في ىذين العالمين

منيج التحميل االجتماعي الذي يسعى إلى التفسير السببي، العتقاد الباحثة  .2
 .أن لالكتظاظ أسبابو التي أوجدت نتائجو سببياً 

المنيج التاريخي عمى صعيد الظاىرة الواحدة عمى مر العصور، أو صعيد  .3
 .الظاىرة الواحدة ضمن الزمن الواحد وبأسموب مقارن

: طبيعة البحث
 الوصفية لعرض مضمون االكتظاظ –    يعد ىذا البحث من البحوث النظرية 

. السكاني واالكتظاظ الحضري والتعرف عمى نتائجيما عمى المجتمع والمدينة 
المبحث الثاني 
مفاىيم البحث 

: االكتظاظ - 1  
 وبالمعنى الخاص  (2)     يتصل مفيوم االكتظاظ بالعالقة بين السكان والموارد

االزدحام السكاني الذي يتركز في منطقة جغرافية معينة غالبًا ما تكون المدينة 
بسبب استمرار الزيادة الطبيعية واليجرة المستمرة حتى يصبح النمط اإلنتاجي قادرًا 
عمى استيعاب ىذه الزيادة السكانية بصورتيا التراكمية األمر الذي أدى إلى وجود 
) ما يسمى بالفائض السكاني والذي أصبح فيما بعد يمثل مشكمة ذات أبعاد عميقة،

 وانتيت الباحثة إلى تعريف إجرائي مفاده أن االكتظاظ ىو الخمل الذي يحدث  (3

                                                 

 ، 1982بيروت / احمد زكي بدوي، معجم مصطمحات العموم االجتماعية، مكتبة لبنان (2)
.  301ص

. 257، ص2005سعد جمعة، المدخل إلى عمم االجتماع الحضري،  جامعة القاىرة،  (3)
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بسبب عدم التوازن بين درجة استغالل الموارد من جية وبين درجة تزايد السكان 
. من جية ثانية

 االكتظاظ السكاني – 2  
    يتمثل االكتظاظ بإبعاد عديدة أىميا اإلبعاد السكانية حين تتزايد المشكمة 

السكانية ممثمة بالنمو السكاني إلى الحدود التي تتجاوز قدرة الموارد عمى إشباع 
الحاجات السكانية مما يخمق اكتظاظًا في مناطق معينة من المدينة خاصة  الفقيرة 
ومن ثم يؤدي إلى إيجاد كثير من المشكالت السكانية ففي بعض المدن العربية لم 
يستطع النمو العمراني أن يواكب أو يالحق النمو السكاني بمعنى أن المدينة تنمو 

وتمتد عمرانيًا بمعدل أقل من النمو السكاني مما أسفر عن تركيز سكاني عمى 
 وىذا  (4)مساحات عمرانية محددة، فادى ذلك إلى ارتفاع في الكثافة السكانية

.  المفيوم ىو ما اعتمدتو الباحثة بخصوص االكتظاظ السكاني كمفيوم إجرائي
:  االكتظاظ الحضري– 3  

    ىو المكان الحضري الذي يرتبط باألساس الوظيفي لممدينة الحديثة مما 
انعكس بوضوح عمى بنائيا االيكولوجي وجعميا تكشف عن خصائص مختمفة إلى 

بما ترتب عمى ايكولوجيا .  (5) حد كبير عن خصائص مدينة العصور القديمة
المدينة من تغيرات بنائية عديدة أىميا االزدحام المكاني حيث تتالصق المباني 
.   ويزدحم العمل في المكان الواحد مما يخمق اكتظاظًا ال نجده في غير المدينة 
    أما التعريف اإلجرائي لو فيو عجز العمران الحضري عن اإليفاء بحاجات 
السكان الذي يعيشون في المدينة مما يخمق ما يسمى اكتظاظًا فيما موجود من 

. عمران حضري من قبل السكان
المدينة 

                                                 

حيدر عبد الرزاق كمونة، سياسات التحضر في الوطن العربي ، دار الشؤون الثقافية  (4)
. 84، ص1990العامة، بغداد، 

السيد عبد العاطي السيد، عمم االجتماع الحضري، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية،  (5)
 127، ص1996



                               نادوة صباح حممود الكباجبي.     م /اآلثار االجتماعية لالكتظاظ  السكاني واحلضري دراسة نظروة يف  علم االجتماع احلضري 

 464 

وحقيقة .     تجمع سكاني وعمراني دائم كبير يمتاز باألسموب الحضري لمحياة
ىناك تعريفات كثيرة لممدينة وفقًا لعدد السكان أو نوع المينة الغالبة أو األساس 

االقتصادي لموحدة السكنية أو المستوى اإلداري أو المظير العمراني ويرى 
سوروكن أن ىناك أسسًا عديدة تميز المدينة وىي الحرفة، البيئة، الحجم، الكثافة، 
تجانس أو تنافر السكان، التباين والطبقية االجتماعية، الحركة االجتماعية، نظام 

. ، وقد اعتمدت الباحثة تعريف سوروكن تعريفًا إجرائيا في البحث (6) التفاعل
الفصل الثاني 

المدينة وخصائصيا 
المدينة : المبحث األول

    يصعب تحديد جذور مفيوم المدينة، فيي عند فوستيل دي كوالنج قد أخذت 
 وعند  (7) شكميا من تدرج توسع الديانة من إطارىا المنزلي إلى إطارىا الديني

 إال انو رغم ذلك ال يختمف  (8) المحدثين جاءت عن انتشار الرأسمالية الصناعية
القدماء عن المحدثين من كونيا تمارس سمطًة ودورًا وظيفيًا تحدد فييا النشاط 

. االجتماعي
    وباختالف مفيوم المدينة رغم االنتياء إلى كونيا تعكس نمطًا يعكس الفكر 
االجتماعي ما بين القديم والحديث إال أن  التصور تجاىيا تباين فيي القدامى 

 إال أنيا عند المحدثين نتاج المواطن وثقافتو ال المواطن  (9) تممك المواطن كامال
نتاجيا ألنيا عند المحدثين تمثل التجميات الرمزية لمتفاعل بين فئات عريضة من 
القوى االجتماعية، فناطحات السحاب عمى سبيل المثال تتنامى ألنيا ترتبط بتزايد 

الربح، غير أن ىذه المباني المتطاولة ترمز إلى سطوة المال وىيمنتو عمى 

                                                 

. 60احمد زكي بدوي، مصدر سابق، ص. د (6)
نادية صباح محمود، الفكر االجتماعي لفوستيل دي كوالنج، دراسة تحميمية لممدينة العتقية،  (7)

. 29، ص2005 س42 تصدر عن كمية اآلداب جامعة الموصل ع–مجمة آداب الرافدين 
فايز الصباغ، المنظمة العربية لمترجمة، . د. انتوني غدنز، عمم االجتماع، ترجمة وتقديم (8)

.  600 ص2005 1، ط4بيروت، ط
. 29نادية صباح محمود، الفكر االجتماعي لفوستيل دي كوالنج، مصدر سابق، ص (9)
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بحيث تغدو في آخر األمر أشبو بالكاتدرائيات الممثمة لتصاعد النظام ... المدينة
.     (10) االقتصادي الرأسمالي

    ووفق جوردن اركسن في مؤلفو السموك الحضري فان االختالف في مفيوم 
   (11)المدينة يعد امرأ مقبواًل إذا ما أخذنا في االعتبار اختالف تخصصات الدارسين

. كل من زاوية يجدىا األنسب لفيم وتفسير المدينة
    في ىذا االتجاه وجد االجتماعيون أنفسيم أمام قضية الفعل االجتماعي 

ليكون مؤشرًا فاعاًل لفيم وتفسير المدينة ومن ىنا نجد أن  (السموك االجتماعي)
قد حدد خصائص الفعل االجتماعي في المدينة بثالث نقاط تمثمت بالحجم  (ويرث)

والكثافة والالتجانس وفيما بعد أضاف إلييا بيترم سوركن وكارل زيمرمان 
خصائص أخرى تسيم في عممية الفيم االجتماعي لممدينة والحياة الحضرية 

حدودىا بثمان خصائص ىي المينة، والبيئة الطبيعية، وحجم المجتمع، وكثافة 
السكان، التجانس والالتجانس، التدرج االجتماعي والحراك االجتماعي ونسق 

.    (12) التفاعل
    إن النظرة السوسيولوجية لمفيوم المدينة غالبًا ما ارتبطت بمفيوم الكثافة 

السكانية  التي غدت أحد مؤشرات التحضر تحت عنوان التضخم الحضري الذي 
الموقف الذي تعيش نسب من سكان بمد ما تفوق إمكانيات "يعرف عادة عمى انو 

 وبالقاءنا نظرة بسيطة عمى تطور المدينة منذ  (13 ) "النمو االقتصادي لتمك األماكن
بدايات الثورة الصناعية وحتى مرحمة ما بعد الصناعة فإننا نجد أن األمر كان 

: متعمقًا بما يأتي
عامل الكثافة السكانية التي ارتبطت بمؤشرين ىما اليجرة من الريف إلى  : األول  

المدينة أثر تزايد ضغط اإلقطاعيين من جية ووفرة العمل في المدينة مطمع الثورة 
                                                 

. 601انتوني غدنز، مصدر سابق، ص (10)
. 173، ص2005سعد جمعة، المدخل إلى عمم االجتماع الحضري، جامعة القاىرة  (11)
 176 - 176المصدر نفسو، ص  (12)
محمد الجوىري، دار المعرفة : جيرالد بريز مجتمع المدينة في البالد النامية، ترجمة (13)

. 246، ص1989الجامعية 
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أما المؤشر الثاني فيو تحسن األوضاع االجتماعية .الصناعية من جية أخرى
. واالقتصادية والصحية مما جعل المدينة جاذبة بكل المقاييس

عامل  االقتصاد والصناعة الذي بمور مفيوم المجتمع الصناعي حيث : الثاني  
. قوامو المال ومقداره في االستثمار

، ومما يالحظ  (14) مقدار الخدمات التي توفرىا المدينة مع كافة أنواعيا: الثالث  
انو ترتب عمى عامل الكثافة العامالن اآلخران بل وجميع العوامل األخرى التي من 
شأنيا أن تعطي المدينة سماتيا إلى الحد الذي جعل من عمماء االجتماع يقولبون 

بعض المفاىيم السكانية بقوالب اجتماعية تعطييا أبعادىا المعنوية كمفاىيم 
اجتماعية، مثل  مفيوم الكثافة السكانية، الذي حاول دوركيايم أن يتميز باستخدامو 
من خالل طرحو لمفيوم الكثافة االجتماعية وبالنتيجة أضاف إليو أبعادًا جديدة فإذا 
كانت الكثافة السكانية ىي عدد األشخاص في وحدة من منطقة معينة فان الكثافة 

االجتماعية ىي تمك التي تنمو عن  النمو السكاني ذاتو، والتطور في وسائل 
أنظمة االتصال كاالتصاالت والمواصالت، ىذا التفاعل الحاد أو الكثافة 

 15) االجتماعية المتزايدة تصحبيا منافسة متزايدة عمى جميع المكانات االجتماعية 

)  .
    وكل ذلك لما كان لواقع الكثافة السكانية من آثار انعكست عمى السموك 

آثار أدت إلى  (الكثافة السكانية)حيث انو نتج عنيا  (حسب دوركيايم)االجتماعي 
 التي أصبحت ذات طابع مميز في المدينة إلى جانب  (16) تغير في القيم األخالقية

حتى  (المدن الكبرى)صورًا اجتماعية ال نجد ليا مثياًل في غير المناطق الصناعية 
أصبحت تمك القيم الحضرية نمطًا مميزًا دعاىا لويس ديرث، بطريقة الحياة 

   (17) وحددىا بميزات 
                                                 

(14)  http://swmsa.net/form/archive/index-php/r-10193.html9/14/2005. 

، 1 األردن، ط–مصمح الصالح، النظريات االجتماعية المعاصرة، مؤسسة الوراق، عمان  (15)
. 263، ص2000

عزيزة عبد اهلل النعيم، الفقر الحضري وارتباطو باليجرة الداخمية، مركز دراسات الوحدة  (16)
 67، ص2009، 1العربية، بيروت، ط

غريب محمد سيد احمد والسيد عبد العاطي السيد، عمم االجتماع الريفي : ينظر (17)
. 410 -394، ص1988والحضري، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

http://swmsa.net/form/archive/index-php/r-10193.html9/14/2005
http://swmsa.net/form/archive/index-php/r-10193.html9/14/2005
http://swmsa.net/form/archive/index-php/r-10193.html9/14/2005
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ذا كانت المدينة ُصورت لنا عمى أنيا المكان الذي تضعف فييا العالقات      وا 
االجتماعية وتسود فيو قيم الفردية بل وبالغ لويس ويرث وتالميذه بالقول إلى أن 
الحضرية كأسموب في الحياة تتميز بالعممانية وظيور الجماعات الثانوية والميل 

 إال أن ذلك لم يكن ىو التصور  (18) نحو تفتت األدوار وعدم وضوح المعايير
النيائي عن طابع الحياة في المدينة حينما أوضحت بعض الدراسات الواقعية 
عكس ذلك كدراسة اوسكار لويس عن التحضر في المكسيك إذ لم يجد انو 

.    (19) بالضرورة انييار النظام االجتماعي واألخالقي في حال وجود التحضر
    فيما سمف نستطيع الخموص إلى أن ىناك تصورًا عن المدينة قديمًا ارتبط 

بمفيوم الدين وآخر حديثًا ارتبط بمفيوم االقتصاد والرأسمالية، وانو صاحب المدينة 
عمى الدوام تصورات متعددة تعمقت بتباين وجيات نظر الباحثين، وكان التصور 

االجتماعي لممدينة مرتبطًا بمفيوم القيم االجتماعية وقد كانت وجيات النظر 
تجاىيا ما بين رؤية تذىب إلى تخمخل القيم االجتماعية وأخرى ال تجد ذلك 
ضروريًا كما عمل عمماء االجتماع عمى تكيف المصطمحات التي اعتمدتيا 

التخصصات األخرى بما يتفق ونيج عمم االجتماع بعد إضفاء المالمح االجتماعية 
. عمييا كمصطمح الكثافة االجتماعية

خصائص المدينة :المبحث الثاني 
    المدينة مفيوم اكبر من أن يكون مساحة مكتظة بالسكان،والخدمات المدينية 

وقد أدت دور "مفيومًا ذو عمق لعمو سياسي إذا ما تتبعنا عمقيا التاريخي 
  (20) " العاصمة بالنسبة إلى مجموعات القرى التي كانت ترتبط ارتباطًا عضوياً 

لتشكيل الدولة قديمًا، وىذا المعنى التاريخي في واقع الحال يحمل معنى حضريًا 
إذا ما قارناه بتعريف مفيوم التحضر بالنسبة لممدينة حسب  تعريف التعداد 

وكانت الجماعة الحضرية منفصمة بصورة 1910السكاني لمواليات المتحدة عام 
                                                 

. 45غريب محمد سيد احمد، عمم االجتماع الحضري، مصدر سابق، ص (18)
. 48المصدر نفسو، ص (19)
وجيو اسعد، :  ، ترجمة1مجموعة من المؤلفين، المجتمع الحديث في أبعاده األساسية، ج (20)

.. 270، ص1982منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، 
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كان المفيوم يفترض ان ... واضحة عن الجماعات األكثر تفرقًا في المزارع والقرى
الحدود السياسية لممدينة تظم بالفعل جميع من يعيشون في ظل ظروف حضرية 

 اما القرى المحيطة بالمدينة القديمة والضواحي المحيطة بالمدينة الحديثة  (21) "حقاً 
فيي تجمعات ابسط ما نقول عنيا أنيا تميز المدينة كمنطقة حضرية من كونيا 

تقع خارج حدودىا وليا وظائف ىي أكثر لصوقًا بالمفيوم الريفي من ناحية وكونيا 
أقَل حجمًا من ناحية السكان وأوفر مساحة من حيث األرض، وأقل توفرًا لمخدمات 

ولعل عكس ىذه المتغيرات يعطينا مؤشرات مادية عمى خصائص المدينة،  
فال شك ىي األخرى تمنحيا صفتيا (المدينة)    أما خصائصيا االجتماعية

. المدينية
:-      ان األنسب لمتعريف بخصائص المدينة أن نقسميا إلى قسمين

ََ ما .     خصائص اجتماعية، وأخرى مادية عمى أن ىذه الخصائص بشقييا غالبًا
. تحمل صفات العالقات الجدلية

    فإذا قمنا الخصائص االجتماعية، فإنيا ال شك ثمرة الخصائص المادية فيي 
ذا قمنا الخصائص المادية فيي بال شك نتاج النمو  عكسيا كما تبادليا المكانة، وا 

. االجتماعي والسكاني
    من ىنا فان التركيز عمى أي شق ال يتعدى الشكل الفني، وطبيعي أن نبدأ 

. بالخصائص االجتماعية، ثم الخصائص المادية
الخصائص االجتماعية - أواًل 

لمفيوم المدينة من إنيا طريقة حياة، تأصيل ال (ويرث)    إن التأصيل الذي منحو 
 ذلك انو انتيى إلى أن المتحضر ىو الشخص الذي يحمل ليأتي بعده تفصي

سموكًا ونمطًا وفكرًا خاصًا بو دونًا عن غيره ممن ىو ساكن خارج المدينة ذلك أن 
تأصيمو حمل مجمل الخصائص االجتماعية السموكية والفكرية بل أن البعض 

يذىب إلى أن نشؤ الدراسات األكاديمية التي تعمقت بالمدينة إنما نجمت عن ىذه 
وىي خصائص تعبر عن جوىر سموكي متصل . الخصائص التي اتسمت بيا

بنمط الحياة وبذلك فالخصائص االجتماعية تصبح خصائص ثقافية تعكس نمطًا 
                                                 

راشد البراوي، دار الفكر العربي بالتعاون مع : تومسون، مشكالت السكان، ت. دارين س (21)
. 196، ص1969نيويورك، مارس سنة - مؤسسة فرانكمين لمطباعة والنشر ، القاىرة
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لمحياة يتعدى مفيوم أي تجمع سكاني ليس لو ىذه الخصائص، وفي ىذا السياق ال 
تتحدد المدينة بعدد سكانيا وال بوسع مساحتيا حسب بل تتحدد بنظام حياتيا 
  (22) .االجتماعية فالمدينة ىي كل من نمط مختمف عن النمط التجميعي الحسابي

ألنو من الممكن أن تنحصر أعداد كبيرة من السكان في أماكن غير أن سموك 
ىؤالء السكان ال يحمل الخصائص المدينية من شيوع العقمية الفردية وشيوع 

العالقات االجتماعية الثانوية وسواىا من الصفات فينطبق عمييا وصف القرية 
. الكبيرة

    إن الخصائص االجتماعية لممدينة ركن أساسي وفي تعقيب لبعض الدارسين 
العرب عمى جيد مدرسة شيكاغو نجدىم يؤكدون الوجو االجتماعي لخصائص 

المدينة عند مدرسة شيكاغو حيث يقولون لقد انصب اىتمام بارك وعدد كبير من 
المتخصصين من المنتمين لمدرسة شيكاغو عمى االىتمام بدراسة انساق القيم 

.    (23) واالنطباعات وما ينبغي أن يكون عميو المجتمع المحمي
الخصائص المادية - ثانيًا 

الخبراء "النمو السكاني والنمو الحضري، ويقدر :     أول خصائص المدينة المادية
أن وصول عدد سكان العالم إلى بميون نسمة قد استغرق نحو عشرة آالف سنة من 

عمر البشرية ثم قرنًا واحدًا منذ مطمع القرن التاسع عشر حتى مطمع القرن 
العشرين ليصل إلى بميوني نسمة وتضاعف ىذا الرقم ثالث مرات إلى ما يقرب 

من ستة باليين نسمة وتتردد اآلن المخاوف من أن عدد سكان العالم قد يصل في 
أواسط القرن الحادي والعشرين مستويات ال تستطيع الموارد البيئية الطبيعية 

   (24) "والمادية والمستحدثة الوفاء باحتياجاتيا المعيشية الضرورية

                                                 

بيروت، –، دار الفكر المبناني 3خميل احمد خميل، معجم المصطمحات االجتماعية، ج (22)
. 22، ص1995، 1ط

مفاىيم وقضايا، دار الحمد لمطباعة، –عمي مراد وسعد ناصف، عمم االجتماع الحضري  (23)
. 119، ص2008دون ذكر لممكان، 

. 628انتوني غدنز، مصدر سابق، ص (24)
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    إذا ما أخذنا في االعتبار عاممي السياسة واالقتصاد في االعتبار باعتبارىا من 
العوامل التي تعمل عمى التوسع المديني فإننا سنجد أن المدينة قد أصبحت مركز 

سكان المدن بسرعة مما يتزايد حجم "جذب منذ أواخر القرن العشرين وقد تزايد 
من سكان العالم يقطنون المدن % 39 كان 1975السكان اإلجمالي ففي عام 

 ويتوقع أن تصل 2000عام % 50والمراكز الحضرية وارتفعت ىذه النسبة إلى 
 .   (25) "2025عام % 63إلى 

    فأصبح مؤشري النمو السكاني والحضري أىم خصائص المدينة المعاصرة 
نما عربيًا أيضًا   زاد عدد سكان 1975 و 1914فبين عام "ليس عالميًا فقط وا 

 مرات وسكان 10 مرات وسكان بيروت 5 مرات وسكان دمشق 6حمب أكثر من 
 وال شك أن ىذا  (26)  مرة34 مرة وسكان البصرة 25 مرات وسكان بغداد 3القدس 

النمو الحضري أدى إلى خمق خصائص تشابكت معو بحيث يكون من الصعب 
تجاىميا كواقع مادي ثاني خصائص المدينة الفقر الحضري خاصة في العالم 

.   (27) الثالث بعدما استطاعت أن تتجاوزه بمدان العالم المتقدم
    ثالث الخصائص التضخم الحضري الذي يقول عنو سوفاني أن ىناك مؤشرين 

يؤشران لعامل التضخم الحضري ىما النسبة المئوية لمسكان الحضريين والقوى 
   (28) العاممة في المدينة

    أما السيد الحسني في كتاب المدينة فيربطو بعاممي االقتصاد الحضري من 
   (29 ) .جية واليياكل األساسية لممدينة من جية ثانية

كان لنمو المدن الحديثة اثر ىائل ال عمى "    ويقول في ىذا الصدد انتوني غدنز
عادات الناس وأنماط سموكيم فحسب، بل عمى أنماط التفكير والقيم ومن الالفت 

                                                 

. 97المصدر نفسو، ص (25)
. 613المصدر نفسو، ص (26)
. 103 – 82عزيزة عبد اهلل النعيم، مصدر سابق، ص (27)
، دار العالم الثالث، القاىرة، 1محمود جاد، التضخم الحضري في البالد النامية، ط (28)

. 23، ص1993
 القاىرة، –السيد الحسني، المدينة دراسة في عمم االجتماع الحضري ، دار المعارف  (29)

. 88 – 87، ص1985
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لمنظر أن االنتشار اليائل لممدن ارتبط لدى كثير من الباحثين االجتماعيين 
بمظاىر التفاوت والالمساواة االجتماعية وشيوع الفقر واالنحراف والجريمة، ولم 

يكن من المستغرب أن تنشأ أوائل الدراسات والنظريات السوسيولوجية حول المدن 
الحديثة في مدينة شيكاغو االمريكية التي كانت في الثالثينات من القرن التاسع 

، حتى تشكمت مدرسة حضرية فييا  (30) عشر منطقة ميجورة ال توجد حياة فييا
.  ُعرفت بمدرسة شيكاغو

    وقد طرحت ىذه المدرسة خصائص لممدينة عرجنا عمى بعضيا في حديثنا عن 
. المدينة

:  وباختصار نقول عن ىذه الخصائص
 أنيا سموكية مميزة من حيث ضعف العالقات وسيادة القيم الفردية وتغميب –  أ 

. المصالح الخاصة وما يترتب عمييا من بنى ذىنية ىي نتاج ليا
 إنيا عالمية تجدىا منطبقة عمى معظم المدن الحضرية مع فارق وضوح –  ب 

الحضرية في الغرب عنيا دون حضرية بعض دول العالم الثالث التي قد ال نجد 
فييا نفس ما نجده في حضرية الغرب، في مستوى الفروق عمى مستوى العالم 

وكذلك في مستوى الفروق عمى مستوى المحمي حيث تكون أكثر وضوحًا في مدن 
. العواصم منيا في المدن دون العواصم في العالم الثالث

    ولعل صورة التضخم الحضري أكثر وضوحًا في العالم العربي العتبارات 
دارية وخدمية وبفعل اليجرة الداخمية حتى إنيا تشكل في بعض الدول  سياسية وا 
ظاىرة نشوء مدن األكواخ والصفيح ومن المعروف مثاًل أن بيروت أحيطت منذ 

... منتصف القرن وبشكل متزايد بحزام من الفقر شكل مسرحًا لمحرب األىمية "
كذلك يشار كثيرًا إلى مدينة األموات في القاىرة وامبابة وشبرا وحموان وغيرىا من 

.  (31) " األحياء المدقعة بالفقر والحرمان

                                                 

. 599 – 597انتوني غدنز، مصدر سابق، ص (30)
. 618المصدر نفسو، ص (31)
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    وقد كان ىذا التضخم الحضري أحد مؤشرات فشل السياسات الحكومية في 
كثير من البمدان العربية خاصة، في أحداث تنمية حقيقية عمى مستوى القطاعين 

الزراعي والصناعي إلى جانب تدعيميا الجانب االستيالكي بانفتاحيا غير المبرمج 
في كثير من األحيان عمى العالم مما يساعد عمى نشوء القيم االستيالكية كما ىي 

الحال في تونس والجزائر والقاىرة وتعمق باحثة مصرية عمى ىذه الظاىرة 
إننا نعمم "المستشرية في العواصم العربية مدلمة عمى مصر كنموذج استداللي 

جميعًا أن مصر تعاني اقتصاديًا ولكن حين تزورىا تالحظ بريق نزعة استداللية 
شديدة الوضوح وميما يكن فان الجانب األكبر من ىذه الثروة المتباىية يعود إلى 

 مما يدفع الكثير من الناس إلى التحشد والسكن  (32) "قسم محدود لمغاية من السكان
. في أحزمة الفقر بكثافة عميم يجدون مصدر رزق ليم

ىما خصائص اجتماعية :     وأخيرًا نستطيع أن نوجز خصائص المدينة بقسمين
حاولت مدرسة شيكاغو أن تبرزىا عمى أنيا أنماط سموكية وفكرية تميز سكان 

وخصائص مادية ال شك في إنيا متعددة وكثيرة ارتأت الباحثة . الحضر عن غيرىم
أن تختار منيا النمو السكاني والنمو الحضري والفقر الحضري والتضخم 

الحضري، وقد كان ليذا االختيار دواعي منيا أن ىذه الخصائص تشكل حمقة 
.  متصمة مع بعضيا، ومنيا أنيا قريبة من موضوع البحث

الفصل الثالث 
االكتظاظ السكاني والحضري 

تمهيد 
    لمسنا من تحميمنا لممدينة واستعراضنا لخصائصيا وجود مشكمة التضخم 

السكاني والتضخم الحضري وىو ما يسمى باالكتظاظ سكانيًا وحضريًا حتى غدا 
مشكمة أخذ عمماء االجتماع الحضريون التنبو إلييا لما ترتب عمى وجود ىذه 

المشكمة من آثار اجتماعية وىو ما سنحاول عرضو في ىذا المبحث 
االكتظاظ - المبحث األول 

                                                 

. 188مصمح الصالح، مصدر سابق، ص (32)
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    حمل مفيوم االكتظاظ السكاني معنيان األول مطمق وىو متعمق بفيم مالثوس  
وفكرتو أن االكتظاظ ينتج عن الفرق بين حجم السكان ونموه من جية وبين حجم 

 معنى عام ُيقدر أن الزيادة السكانية التي تحسب  (33) اإلنتاج ونموه من جية أخرى
بطريقة متوالية ىندسية من شأنيا أن تخمق اكتظاظًا سكانيًا بالقياس إلى حجم 
اإلنتاج الذي يزيد بمتوالية حسابية تعجز عن اإليفاء بحاجات السكان المتزايدة 

. بسبب النمو السكاني المتزايد
تعتقد بان  (اشتراكية)األولى :     المعنى الثاني نسبي وحولو تدور وجيتي نظر

التضخم ناجم عن زيادة تصاعدية لرأس المال الذي من شأنو االستغناء عن قسم 
وتعد ظاىرة اكتظاظ السكان نسبية  (اإلنسانيين)الثانية وجية نظر.. من اليد العاممة

ألنيا ناتجة عن نقص استغالل الموارد الطبيعية والبشرية مؤكدين ان الظاىرة ىي 
.  (34) نتيجة وليست سببًا لمفقر

    يالحظ عمى ىذا المفيوم انو يحمل داللة اقتصادية ولذلك فان مفيوم االكتظاظ 
ليس بالضرورة يعني االزدحام بالمكان، بل قد يعني االزدحام السكاني عمى مدى 

استغالل الموارد الطبيعية، إال أن أىميتو في عمم االجتماع الحضري تأتي من باب 
أنو أحد أشكال الفقر الحضري، فالفالح بسبب عدم استغالل األرض ناىيك عن 
عوامل أخرى يضطر إلى اليجرة إلى المدينة التي باألصل ىي  تعاني ازدحامًا 
سكانيًا بسبب عدم استغالل مواردىا الطبيعية وبسبب الزيادة الطبيعية فضاًل عن 
كثير من العوامل إذا ما تجاوزنا وجيتي نظر االشتراكيين واإلنسانيين في تفسير 

.   (35) ظاىرة االكتظاظ السكاني
ذا ذكرنا قبل قميل أن الفقر الحضري ىو احد سمات المدينة خاصة في      وا 
العالم الثالث فانو مما ال شك أحد أىم مشاكل االكتظاظ السكاني والتضخم 

                                                 

 بيت الحكمة، –منصور الراوي، دراسات في السكان والتنمية في العراق، جامعة بغداد  (33)
. 277، ص1989

. 280 - 279المصدر نفسو، ص (34)
حميم بركات، المجتمع العربي في القرن العشرين، مركز دراسات الوحدة العربية، : ينظر (35)

. 53 - 43، ص2000، 1بيروت، ط
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الحضري ممثال في مدن الصفيح واألحياء المتخمفة التي تشكل حزامًا يحيط 
بالمدينة ويمتد إلى داخميا في ظل غياب الدولة عمى األقل ىذا ما يحدث في 

العراق عقب االحتالل األمريكي ومع ضعف الدولة في سياساتيا اإلنمائية تصبح 
مشاكل االكتظاظ حقائق وظواىر اجتماعية ماثمة لمعيان في مدننا العربية وكثير 
من مدن العالم الثالث، وتشيد عمى ذلك ما يسمى بالمساكن العشوائية، ومآوي 

+ كيرباء+ مياه نقية )المقابر ، ومأوي فقراء الحضر التي تفتقر إلى المرافق 
.  (36) " وتتصف باالزدحام وتموث البيئة (صرف صحي

    بعبارة أخرى أن لالكتظاظ مفيومو االجتماعي وىو ما يتعمق بعجز الخدمات 
االجتماعية القائمة عن تمبية متطمبات الرعاية الصحية وتقديم المشورات المتعمقة 

 وال شك أن ليذا االكتظاظ أسباب ومشاكل  (37) بتنظيم األسرة والتعميم والتدريب
. وىو ما سنحاول عرضو في المبحثين التاليين

أسباب االكتظاظ  :المبحث الثاني
    إن لالكتظاظ السكاني والحضري أسباب عديدة تكون اإلحاطة بيا عماًل 

مستحياًل في بحث متواضع كبحثنا، إال أننا سنحاول إبراز ما كان عامًا شاماًل، 
. ولو حضور أو مباشرة كبيرة في أحداث االكتظاظ بشقيو السكاني والحضري

 النمو السكاني – 1
ما % 0.5    إن معدالت النمو السكاني في جميع الدول الصناعية ال تتجاوز  ، وا 

  (38) %3% - 2المجتمعات النامية واألقل نموًا فتتراوح معدالت النمو فييا بين 
 25 إلى 2150ويتوقع واحد من السيناريوىات العميا أن يصل عدد سكان العالم 

بميون، ما يؤشر أن المشكمة أكثر وضوحًا في عالمنا النامي منيا في العالم 
المتقدم، إذا الحظنا أن العالم المتقدم، قد حقق تقدمًا عمى صعيد التنظيم 

االجتماعي لمعالجة مشكمة االكتظاظ التي قد ال تالحظ إذا ما لمسنا التوازن بين 

                                                 

فؤاد بسيوني متولي، التربية والمشكمة السكانية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  (36)
. 29، ص1990

. 606انتوني غدنز، مصدر سابق، ص (37)
. 633، 631المصدر نفسو، ص (38)
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عدد سكانيا الكبير ومقدار إشباعيم لحاجاتيا مع مالحظة أنيا محافظة عمى نسبة 
. نموىا بسبب وجود الوعي االجتماعي والصحي

ذا ما طبقنا وجيتي نظر االشتراكيين واإلنسانيين حول      أما في عالمنا الثالث وا 
أن االكتظاظ مصدره عدم استغالل موارد الطبيعة أو تمركزىا بيد القمة من ِعمية 
القوم، مع غياب الوعي االجتماعي، وحاجة الكثير من أبناء البالد النامية إلى 
زيادة النسل الستخداميم كقوة عاممة غير ماىرة لمواجية الفقر الذي تواجيو في 
غياب التوازن ما بين أعدادىم وعدم إشباع ىذه األعداد لحاجاتيا فان المشكمة 
. تغدو أعظم األخطار ويدخل االكتظاظ وفق ىذا مرحمة أزمة فوق ما ىو متشكل

ضرب من المستحيل لتفاوت  (النمو السكاني)    إال أن معالجة ىذا األشكال 
الفروق بين مختمف األقطار من النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية وتباين 

إن يعتقد أن " عالم يفيض بسكانو"آيدلويجاتيا إلى الحد الذي دفع مؤلف كتاب 
" الحل أن وجد فانو سيكون يوتوبيًا بخمق مدينة أو دولة فاضمة حيث يقول 

وتستطيع أي دولة بمفردىا أن تنظر إلى العالم إذا كانت عمى قدر كاف من 
االستنارة واإليثار فتعيد تنظيم بيتيا وتنقص أو تبطل استخدام الوقود الحضري، 

ويمكن أيضًا تحسين نظام التعميم، وان . وتدمير الغابات، وتبديد فائض المياه
يتوقف إنجاب األطفال إال إذا كان اآلباء قادرين عمى رعايتيم عاطفيًا واقتصاديًا 

إن مثل ىذه اإلجراءات االيجابية تتوجو نحو تحقيق مدينة فاضمة محمية، ال 
تستطيع اإلسيام في حل المشكمة الكونية إال بقدر ضئيل ومع ذلك فالدولة الفاضمة 

التي تصورناىا في السطور السابقة سوف تكون مصدر حسد شديد من جانب 
  (.39) "الثائرين المتمردين من سكان الدولة غير المبالية بالمشكمة

. (العواصم) تمركز الخدمات في بعض المدن – 2
    نشأت المدينة القديمة وأيضًا المدينة الحديثة لتؤدي وظائف ينتفع بيا الناس 
والشك أن شكل المدينة األول أتخذ طابع دولة المدينة، حيث تصبح مركز الحياة 

                                                 

ليمى :  عرض ألسباب المشكمة وحل جذري ليا، ترجمة–روي كالن ، عالم يفيض بسكانو  (39)
.. 247، ص1996، سنة 213الجبالي، سمسمة عالم المعرفة الكويتية، ع
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ذا راجعنا التاريخ والحروب القديمة فإننا سنجد الممك  وما فييا من خدمات، وا 
فانو كان ينقل نوعين من  (دولتو المدينة)المنتصر حين يعود إلى مركز حكمو 

األول الكنوز والذىب، والثاني السبايا الذين ينظر إلييم كعبيد يستخدميم : غنائمو
آالت يعمر بيا بمده ممن كان لو مينة أو عمل متقن لبناء المقابر والمعابد 

ذا توسعنا في ىذا البعد  (40) والقصور لمممك وحاشيتو  حيث مركز المدينة ، وا 
التاريخي نجد أن المدينة السومرية أو البابمية ال تختمف كثيرًا في ىذا الباب 

فالمدينة العراقية القديمة لما امتازت بو من قدرة عمى البقاء في وجو التحديات 
أكسبتيا ميزتيا المدينية فيما أصبحت ممجئ  (فيضان دجمة والفرات)الطبيعية 

الناس يتوافدون إلييا فيي التي يتوافر فييا كل ما يحتاجون إليو وتتطور بالتالي 
. (41)حرص أصحابيا والمياجرون إلى ىذه المدن في تنميتيا (تقنية )تقاليد تقانية 

    وىذه القاعدة القديمة نفسيا قد انطبقت عمى المدينة الحديثة حين أصبحت 
نتاجية مراكز جذب كمدينة شيكاغو  المدن الكبيرة التي توفر خدمات استيالكية وا 

األمريكية التي كانت في الثالثينيات من القرن التاسع عشر منطقة ميجورة ال 
 إلى مدينة صناعية ومركز مالي ضخم 1900توجد حياة فييا وتحولت بحمول عام 

.  (42) يضم مميوني نسمة
    وبفعل التقدمين الصناعي واالقتصادي وتزايد اطراد نمو الوعي االجتماعي في 

العالم المتقدم أصبحت جميع مدنو تقدم خدماتيا وأصبحت بالنتيجة مدنو مراكز 
. جذب حتى نجد أن الريفية ضاقت معالميا

    أما في عالمنا النامي فان النمو الحضري السريع وبخاصة النمو المتزايد 
لمعواصم والمدن الكبرى يعد نتيجة لسببين ىما السياسات االقتصادية والسكانية 

القاىرة التي دفعت إلييا ظروف الفقر الذي تعاني منو مجتمعاتنا الريفية واالىتمام 
المتزايد من جانب حكومات البمدان بتنمية وتطوير مدن العواصم، ومن ثم تركز 

                                                 
0
، تحرير الترجمة إبراىيم نصحي، مكتبة "المدينة عمى مر العصور" لويس ممفورد، ( 40

.. 154 – 152، ص1964مصرية القاىرة، –األنجمو 
. 177المصدر نفسو، ص (41)
. 598 - 597انتوني غدنز، مصدر سابق، ص (42)
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، فبغداد تكبر بوتيرة أسرع من أي  (43) معظم االستثمارات واإلنفاقات في ىذه المدن
مدينة عراقية، وحمب خسرت منافستيا التقميدية مع دمشق خسارة واضحة بينما 

نمت عمان كالفطر بعد الشتاء ووصمت بيروت وضاحيتيا عشية الحرب األىمية 
.   (44) إلى حد استيعاب أكثر من نصف سكان لبنان

    إال أن تفوق المدينة الواحدة ضمن البمد الواحد ال يعود فقط لعدد سكانيا بل 
لمركزيتيا واحتكارىا لمخدمات اإلنسانية المتقدمة، لذلك يحدث ىذا التفوق المتعدد 
الجوانب خماًل في الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتنموية والثقافية في 

 ويظير ىذا الخمل في ظاىر االكتظاظ الحضري، حيث ال  (45) المجتمع ككل
. مكان لتوفر الخدمات بالصورة المرجوة إال في العاصمة

الهجرة - 3
ذا أخذنا شكميا األول  فإنيا كانت - البدائي–    عرف اإلنسان اليجرة منذ القدم، وا 

تحفزىا عوامل البقاء وحفظ، ومع تطور الحياة اختمفت دوافع اليجرة باختالف 
. ثقافات الناس واختالف ظروفيم وأصبحت ظاىرة عالمية

     لقد كثرت النقاشات النظرية واألكاديمية منذ أواخر القرن التاسع عشر حول 
ومن ىذه النقاشات ما يسمى بقوانين رافنشتاين التي عرفت باسم قوانين . اليجرة

وتوالت النظريات " نظرية اليجرة" بعنوان 1966 (لي) ثم قوانين 1885اليجرة عام 
إلى نظرية التنظيم االجتماعي لزلنسكي إلى نظرية  (ليربل)التي فسرت اليجرة من 

لجون تيرنر حين اعتقد أن المياجرين يمثمون بداية جسر العبور  (رؤوس الجسر)
.    (46) بين الريف والحضر

    وعمومًا المتصفح ليذه النظريات يجدىا تتفق وبشكل نسبي عمى ان اليجرة 
تحدث تغييرًا في المدن كما تتفاوت دوافعيا اال ان الغالب في ىذا الدافع العامل 

. االقتصادي
                                                 

. 276عمي مراد وسعيد ناصيف، مصدر سابق، ص (43)
. 612انتوني غدنز، مصدر سابق، ص (44)
. 243حميم بركات، مصدر سابق، ص (45)
. 75 - 69عزيز عبد اهلل النعيم، مصدر سابق، ص (46)



                               نادوة صباح حممود الكباجبي.     م /اآلثار االجتماعية لالكتظاظ  السكاني واحلضري دراسة نظروة يف  علم االجتماع احلضري 

 478 

 َُ     وبغض النظر عن كل ذلك فان المتفق عميو أن اليجرة لعبت وتمعب دورًا
كبيرًا في أحداث النمو السكاني ومن ثم النمو الحضري في المدينة في ظل مبدأ 

عام ىو توفر الظروف المالئمة األفضل في المدينة عنيا في الريف  
    وعمى العموم إذا كانت الثورة الصناعية سببًا مباشرًا إلى جانب رداءة األرياف 

في أوربا مطمع الثورة الصناعية فان األمر ىو غير ذلك في عالمنا العربي 
والثالث، فكان اليروب من سوء األوضاع االجتماعية في الريف إلى المدينة ىو 
العامل األىم واألكبر ثم في مرحمة الحقة بدأت مشكمة البحث عن االقتصاد من 
أجل المعيشة وليذا لم يكن المكان الذي انتقل إليو الريفي في المدينة ذا اعتبار 

فسكن لذلك األكواخ المحيطة بالمدينة أو استقر داخل المدينة في بيوت تفتقر كميًا 
ألدنى شروط الصحة، جاعاًل في اعتباره األول تحصيل قدر من المال يحسن 

وضعو في مرحمة الحقة وفي ىذا كتب مياجروا مدينة العمارة إلى بغداد إلى ذوييم 
وأقاربيم وأصدقائيم في القرى يصفون ليم طريقة الحياة المقبولة والمريحة في 

.    (47) المدينة
    فكانت النتيجة أن اكتضت بغداد، وغير بغداد من العواصم والمدن الكبرى في 
الوطن العربي بيؤالء المياجرين ولعل مطالعة بسيطة لإلحصاءات التي سنستشيد 
بمثل أو مثمين منيا من كتاب سياسات التحضر في الوطن العربي ترينا ما الذي 
أدت إليو اليجرة من نمو سكاني كبير ففي حين كان سكان الحضر في الوطن 

 1970 مميون نسمة عام 43 ارتفع إلى حوالي 1950 مميون نسمة عام 18العربي 
عام % 42من سكان الوطن العربي وقفزت ىذه النسبة إلى % 35أي ما يعادل 

1974  (48)   .
 1970    لقد أحدثت اليجرة تضخمًا في نمو المدن العربية بالشكل التالي عام 

  (49)%10الرياض % 8.3البصرة % 3.1اإلسكندرية % 6.1بغداد % 4.5القاىرة 
وكل ذلك ىو كثافة سكانية في مدن تعجز عن احتوائيا مما أدى إلى إحداث 
مشاكل االكتظاظ السكاني والحضري حين تزاحم األحياء غير المنظمة بفعل 

                                                 

. 203غريب محمد سعيد احمد، مصدر سابق، ص (47)
. 44-43حيدر عبد الرزاق كمونة، مصدر سابق، ص (48)
. 63المصدر نفسو، ص (49)
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اليجرة الداخمية والخارجية األحياء المنظمة، عمى األقل ىذا ما توصمت إليو بعض 
.   (50) الدراسات العربية عن اليجرة

                                                 

. 145 - 136عزيزة عبد اهلل النعيم، مصدر سابق، ص (50)
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مشاكل االكتظاظ : المبحث الثالث 
    ُتعد المدينة واالكتظاظ طرفا عالقة اجتماعية، المدينة كانت المجال الحيوي 

ظير فيو االكتظاظ بأسبابو ومشاكمو وآثاره ويكون من الصعب ان نرى المدينة من 
. غير ظاىرة االكتظاظ خاصة في ظل التطور الصناعي واالقتصادي

األولى مشاكل اجتماعية :     وقد أفرزت تمك العالقة نوعين من المشاكل 
. (مادية)والثانية مشاكل بيئية  (معنوية)

    أما المشاكل االجتماعية فإنيا ال تعني مشاكال بالمعنى الحرفي بقدر ما تعني 
رسم الحياة القيمية الحضرية، إال إنيا كأنماط سموكية ُتعد مشاكال إذا أخذت 

لقد أخذت تمك . بالقياس االجتماعي المثالي عمى األقل سيادة القيم الفردية كمثال
األنماط السموكية طابعين ايجابي وسمبي حتى انو روبرت بارك يجعل عنوانو 

مقترحات لبحث السموك اإلنساني )الفرعي لمعنوان الرئيسي لمقالتو المشيورة المدينة 
.     (51) (في البيئة الحضرية

    بطبيعة الحال لم يكن بارك معنيًا بظاىرة االكتظاظ بقدر ما كان معنيًا بالنظر 
إلييا كنظام أخالقي، ولقد اعتقد انو يمكن وصف المدينة من خالل خصائصيا 

أما ما . الوظيفية والممموسة حتى تتضح إمكانيات الحياة الثقافية واألخالقية فييا
وسمو بارك بايكولوجية المدينة والطريقة واإلجراءات التي تقسم داخميًا عمى أساسيا 

فانو ال يعني وضع خريطة لتوزيع وجود األشياء عمييا بل أراد أن يكشف كيفية 
.    (52) تأثير ىذه المركبات الفيزيقية في الخبرة العاطفية واإلنسانية لسكان المدينة

    إن المدينة بيذا المفيوم حضرية والحضرية طريقة حياة كما يقول لويس ويرت 
تحمل خصائص الالتجانس أو التغاير االجتماعي وثانوية العالقات االجتماعية 
وسيادة مفاىيم التسامح االجتماعي والخضوع لقوانين الضبط الرسمي والثانوي 

وتتمتع بالحراك االجتماعي، كما أن روابط األفراد بسبب الكثافة السكانية وزحمة 

                                                 

 –محمد الجوىري، عمم االجتماع التطبيقي، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ، القاىرة  (51)
. 118، ص2008مصر، 

. 31غريب محمد سيد احمد، مصدر سابق، ص (52)
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المكان طوعية وفي نفس الوقت تمتاز بالعزل المكاني حينما تشتد المنافسة عمى 
.    (53) المكان لعوامل عدة

    إن المدينة بنظاميا األخالقي لم تكن لتتشكل لوال عامل الكثافة السكانية حيث 
التراكم البشري المتزايد الذي يشكل ما عرف بالنموين السكاني والحضري أي 

. البشري واأليكولوجي
    وعامل االكتظاظ ىو الذي يدعم قيم المدينة فمثمما قمة الكثافة السكانية ووسع 
المكان في الريف أفرز نمطًا من السموك، كذلك كان لعامل الكثافة العالية وبالتالي 

االكتظاظ عاماًل أفرز نمطًا من السموك إال انو غالبًا ما كان التصور من أن 
االكتظاظ السكاني والحضري في المدن التي تعجز عن اإليفاء بحاجات سكانيا 

المكتظين ىي المسؤولة عن بروز المشكالت االجتماعية السمبية في المدينة 
صورة ما نجده من شيوع الظواىر السمبية من الظممة والقذارة : ويظير ىنا صورتان

والتموث، والضوضاء وارتفاع اإليجارات، وصراع الثقافات والجماعات ووجود 
. العشوائيات وغيرىا من الصور السمبية

    وصورة ما نجده من المدارس الجيدة والمكتبات والمسارح والمعابد وتحسين 
.   (54) اإلضاءة واالتصال االجتماعي الواضح

    إن السؤال الميم ىو متى يطغى الطابع السمبي في المدينة عمى الطابع 
. االيجابي

أن ىناك عالقة طردية بين متغير االكتظاظ السكاني :     لإلجابة عمى ذلك نقول
فالدولة كمما استطاعت . ومقدار قوة الدولة عمى توفير االحتياجات البشرية المثمى

أن تواجو ضغط السكان عمى المستويين االجتماعي والحضري من مستمزمات 
مادية كبناء األحياء وقدرتيا عمى توفير الخدمات، كمما أصبح االكتظاظ مؤشرًا 
عمى التقدم حيث انو مؤشر عمى وجود المدينة التي تمثل إحدى مراحل التقدم 

. وىذا ىو ما حصل في العالم المتقدم. االجتماعي

                                                 

. 401 - 396غريب محمد سيد احمد، السيد عبد العاطي السيد، مصدر سابق، ص (53)
. 164غريب محمد سيد احمد، السيد عبد العاطي السيد، مصدر سابق ، ص (54)
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    أما عمى العكس من ىذه الصورة ىي صورة العالم النامي حيث أصبح 
االكتظاظ مشكمة سكانية ترتب عمييا مشاكل اجتماعية فيذه الدول تفتقر إلى 

الموارد الالزمة لتقديم التعميم األساسي الشامل مما يضطر العائالت الفقيرة إلى 
حرمان أطفاليا من الدراسة لمعمل بصورة متفرقة أو التسول، وعندما يكبر ىؤالء 

.   (55) األطفال يكون مصير األغمبية منيم البطالة أو التشريد أو كمييما
    وليس من باب المبالغة القول ان االكتظاظ الشديد وبسبب االكتظاظ الحضري 
المتعمق بتداعي المناطق السكنية التي يتركز فييا العمال العاطمون تتدىور البيئة 

 وتذىب بعض الدراسات  (56) االجتماعية وترتفع معدالت االنحراف والجريمة
.    (57) النفسية إلى أن العدوان يزداد مع زيادات االختناقات السكانية والسكنية

    وحين تفحص ىذه المشاكل نجدىا مشاكل سموكية نوعية يصعب قياسيا كميًا 
ليا  انعكاسات اجتماعية صبغت الحياة المدينية، كثيرًا ما نقول أنيا ناجمة عن 
االكتظاظ بغض النظر عن األسباب التي أدت إلى نشوء االكتظاظ وىي تختمف 

عن المشاكل المادية من حيث الجوىر إذ أن لألخيرة آثار ممموسة، بينما المشاكل 
. االجتماعية ذات الطابع المعنوي غالبًا ما تكون قيمية

    أما المشاكل المادية فيي األخرى خمفت نوعين من اآلثار بشرية وبيئية وعمى 
النحو اآلتي؟ 

اآلثار المادية البشرية -  أ
    عند الحديث عن المشاكل المادية البشرية فإننا نقصد بالدرجة األولى آثار 
االكتظاظ السكاني والحضري عمى صحة اإلنسان، والصناعة قد تطورت أو 

النوع األول أتخذ طابع تدريجي في الدول الغربية : ظيرت في العالم عمى نوعين
وقد عانت ما عانت من اآلثار إال انو وبدرجة كبيرة صاحب تطورىا الصناعي 
تطور في مختمف النواحي األخرى اجتماعية وصحية، تمامًا عمى العكس من 

                                                 

. 607انتوني غدنز، مصدر سابق، ص (55)
إبراىيم خميفة ، عمم االجتماع والسكان، المكتب الجامعي الحديث لمطباعة والنشر ،  (56)

. 127، ص1984اإلسكندرية، 
قيس النوري، دار الشؤون : سونيا ىانت، نمو شخصية الفرد والخبرة االجتماعية ، ترجمة (57)

. 282، ص1988، 1الثقافية العامة، بغداد، ط
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الدول النامية التي استوردت الصناعة من جية ونمت مدنيا بل واكتضت ولم َتُقم 
وبالتالي . بالتنمية الالزمة اجتماعيًا وصحيًا لمواجية آثار ما استوردتو من صناعة

يمكن القول أن ىناك فرقًا بين التحضر الذي يحدث أضرارًا في المدن بالدول 
.             (58) المتقدمة وبين التحضر الذي يحدث أضرارًا في الدول األقل تقدماً 

    إال انو عمى العموم سواء في الدول المتقدمة أم النامية فان لمتحضر آثار 
مباشرة عمى صحة اإلنسان دون أن يغيب عن بالنا أن أىم ميزات التحضر ىو ما 
اتسمت بو المدينة من اكتظاظ سكاني وحضري ومن ىنا يتضح أن ازدحام المنازل 

   (59) وعدم كفاية الخدمات العامة من أىم أسباب انتشار األوبئة في المدن
 وقد بينت  (60)     ويعد ارتفاع ضغط الدم من األمراض التي تميز سكان المدن

الدراسات والبحوث بأنو ميما كانت التأثيرات الضارة والناجمة عن التحضر إال انو 
 (61)فيما يختص بأمراض القمب قد وصمت إلى مستوى مرتفع بين سكان المدن

الذين يعانون ضغوطًا جمة منيا معاشية ومنيا ثقافية ومنيا خدمية ناىيك عن 
الضغوط السياسية واالجتماعية بسبب طبيعة العالقة في المدينة ثم الضغوط 

النفسية وقد ذكر احد الباحثين أن الضغوط المؤثرة في أجيزة اإلنسان ىي 
المسؤولة عن تنوع األمراض بما فيو ذلك أمراض عدم كفاية الشرايين التاجية 

وضغط الدم المرتفع وبعض االضطرابات اليرمونية كأمراض البول السكري، وقد 
أصبح التوتر العصبي متأصاًل في نمط حياة في المدن ولالضطرابات العصبية 

     (62 ) .لدى ساكن المدينة عالقة وثيقة بالضغوط البيئية
    أما ضوضاء المدينة الناجم عن حجم االكتظاظ فانو يسبب اضطرابات في 

وظائف القمب ورفع ضغط الدم، وتنشأ اضطرابات الجياز العصبي المستقل ذاتيًا 
                                                 

محمد عبد الرحمن الشرنوبي، الكوزيت، . باكاكس، األبعاد الصحية لمتحضر، ترجمة. ت (58)
. 82، ص1985عام 

. 209المصدر نفسو، ص (59)
. 200المصدر نفسو، ص (60)
. 199المصدر نفسو، ص (61)
. 196باكاكس، المصدر السابق، ص. ت (62)
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مستقمة  عن اإلدراك الذاتي لمضوضاء، ويوضح قياس نبض األوردة عند األصابع 
 كما تؤثر الضوضاء تأثيرًا مباشرًا عمى  (63) سعة اقل وذلك استجابة لمضوضاء

.           (64) السمع
    وأخيرًا ال بد من التذكير بان لالكتظاظ بنوعيو السكاني والحضري آثار أخرى 

. ال يتسع المجال لذكرىا
 اآلثار المادية البيئية –ب 

 البيئية تمك المشكالت ذات الطابع المنظور –    المقصود باآلثار المادية 
ومجاليا الحيوي البيئة الحضرية وتمارس تأثيرًا عمى اإلنسان الحضري ومعروف 
أن ىذه اآلثار تتباين درجات ظيورىا في المجتمعات وتباين درجتيا الحضرية إال 

:- انو من المعروف في الوقت ذاتو إنيا عالمية االنتشار، وابرز ىذه اآلثار
 االختناقات المرورية  – 1  

    وىي غالبًا ما تظير حيث تتركز األنشطة الحضرية واألعمال في منطقة وسط 
المدينة، غير أن مشكمة االختناق تفسر في جانب كبير منيا في ضوء ظاىرة 
أصبت شبو عامة في جميع مدن العالم تقريبًا، وىي زيادة االتجاه إلى امتالك 

السيارات الخاصة، ولكن ىذه المشكمة إذا استطاعت الدولة المتقدمة تجاوزىا بفعل 
التخطيط الحضري فأنيا ليست كذلك في العالم الثالث حيث تتزايد مشكالت الزحام 
) في المدن في غياب وجود خطة محددة تواجو الزيادة المتوقعة في حركة السيارات

 ولعل ىذه المشكمة واضحة جدًا عمى األقل في مدينة الموصل حسبما نالحظ  (65
أن االتجاه نحو شراء السيارات الخصوصية قد أصبح ظاىرة اجتماعية، وأصبحت 
تجارة السيارات رائجة خالل الخمس سنوات األخيرة وتشيد المدينة الموصمية حالة 
اختناق شديدة في أوقات بداية الدوام ونيايتو وىذا االزدياد في ظل غياب خطة 
ذا كان األمر ىكذا بمدينة الموصل فكيف بالمدن المميونية عالميًا  تواجييا، وا 

.  وعربياً 
                                                 

. 188المصدر نفسو، ص (63)
. 186المصدر نفسو، ص (64)

عمي عبد الرزاق جمبي وآخرون، عمم االجتماع والمشكالت االجتماعية، دار المعرفة  )65(
. 152 -151، ص2003الجامعية ، اإلسكندرية ، 
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 التموث البيئي – 2  
    وتزداد ىذه المشكمة يوما بعد يوم في المدن العربية نتيجة التحضر السريع في 

الوطن العربي وتمركز السكان في مدن مكتظة فقد أدت عممية قيام المناطق 
الصناعية دون األخذ بنظر االعتبار الجوانب البيئية التي تموث اليواء والمياه 

) والتربة الناتجة من انتشار الغازات واألدخنة والنواتج العرضية من عممية التصنيع

66)    .
    ويتعرض سكان المدن بصفة خاصة لنسب غير طبيعية من الرصاص نظرًا 

لمعدالت الزيادة المستمرة في عدد السيارات في المدن، وفضاًل عن نقمو الرصاص 
في جسم اإلنسان يقوم اليواء أيضًا بنقل أصوات الضوضاء، وقد تبين أن 

.   (67) الضوضاء مشكمة مثيرة لألعصاب
 أزمة السكن – 3  

    وىي إحدى أىم المشاكل الحضرية التي تظير في المناطق المكتظة وىي 
كأحد آثار االكتظاظ تقوم بفعل ما يترتب عمى وجودىا من آثار بدور المؤثر أي 
السبب بعدما كانت نتيجة، وبسببيا غالبًا ما ينتشر نمط السكن العشوائي خاصة 

قرب مواقع العمل مما يسبب أزمة سكنية بفعل الطمب المتزايد عمى الوحدات 
السكنية ، ولمعالجة العجز الحاصل في عدد الوحدات السكنية ينبغي أن تعتمد 

.        (68) الحكومات استراتيجيات التنمية اإلقميمية المستدامة
 يكون من الصعب اإلحاطة بمشاكل االكتظاظ فيي من الكثرة والتأثير ما – 4  

دفعت الكثير من الباحثين إلى اإلسياب فييا ونحيل لالستزادة الى بعض المراجع 
.  (69) والمصادر

                                                 

. 109حيدر عبد الرزاق كمونة، مصدر سابق، ص (66)
. 173 - 164عمي عبد الرزاق وآخرون، مصدر سابق، ص (67)
نادية صباح محمود، اآلثار االجتماعية الزمة السكن في مدينة الموصل، رسالة ماجستير  (68)

. 32 ، ص2000 جامعة الموصل،–غير منشورة مقدمة إلى مجمس كمية اآلداب 
مديحة السفطي، اإلسكان العشوائي، دراسة اجتماعية من الواقع : عمى سبيل المثال أنظر (69)

شريف كمال دسوقي وحسين صبري / 1986المصري، جمعية الميندسين المصرية، القاىرة 
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التوصيات 
معالجة ظاىرة االكتظاظ السكاني من خالل تعزيز الوعي االجتماعي  .1

 .بضرورة تحديد النسل وتنظيم األسرة

معالجة ظاىرة االكتظاظ الحضري من خالل اىتمام الدولة بمفيوم  .2
 .التخطيط الحضري وتفعيل دوره عمى مستوى الخطط الخمسية لمبالد

القيام بمشاريع إسكانية لمن ال تتوفر لدييم المنازل ويقطنون في مناطق  .3
 .مكتظة

االىتمام بالطرق، وتسييل عمميات النقل مما يخفف الضغط السكاني  .4
 .بالقرب من مناطق العمل

مراقبة المصانع والمعامل في موضوع نفاياتيا بما ال يساىم او يحد عمى  .5
 .األقل من موضوع التموث

تحسين الظروف المعاشية لمعاممين في القطاع الحضري بما يسيم في  .6
 .زيادة اإلنتاج

زيادة االىتمام بالواقع الزراعي وتوفير المكننة الزراعية لخدمة اإلنتاج  .7
الزراعي مما يؤدي إلى توفير فرص عمل مثمرة من جية، ويخفف من 

 .درجة اليجرة من الريف إلى المدينة

 
 
 
 

                                                                                                                       

إسماعيل قيرة، من ىم فقراء الحشر، / 1999الشفواني، اإلسكان لذوي أدنى الدخول، القاىرة 
توماس  / 1996، 205 مركز دراسات الوحدة العربية، ع–مجمة المستقبل العربي 

السيد رمضان ىدارة، دار المعرفة القاىرة . أيمذديراث، ىذا اليواء وىذا الماء، ترجمة.ج
باكاكس، األبعاد الصحية .ت/ 1974باالشتراك مع مؤسسة فرانكمين لمطباعة والنشر، 

المشكالت الصحية في العالم الثالث، - فيميب عطية، أمراض الفقر/ لمتصحر، مصدر سابق
تقرير التنمية البشرية / برنامج األمم المتحدة اإلنمائي/ 1992سمسمة عالم العرفة الكويتية، 

.  نيويورك2003لعام 
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نتائج البحث 
 الخاتمة

    يمكن القول أن البحث قد حقق األىداف التي من اجميا قام وعمى النحو اآلتي 
بعد االنتياء من عرض المدينة والتعريف بخصائصيا تم مناقشة االكتظاظ ومعرفة 

أسبابو ومشاكمو وآثاره أن ىناك عالقة جدلية متفاعمة يمكن أن توصف بأنيا 
طردية ما بين المدينة كواقع يمتاز بالحضرية وبين زيادة درجة االكتظاظين 

. السكاني والحضري، وانو حينما تقل نسب االكتظاظ تضعف معيا درجة الحضرية
خاصة وأننا وجدنا أن النمو السكاني وتمركز الخدمات في مدن وعواصم العالم 

الثالث ثم اليجرة ىي التي تؤدي إلى زيادة االكتظاظ  
    من جانب آخر لمسنا أن ىناك فارقًا ما بين الدولة المتقدمة والتي استطاعت 
ان تواجو التحديات الحضرية وعمى رأسيا االكتظاظ وما بين الدول النامية ومنيا 
دولنا العربية التي تعاني مشاكاًل في االكتظاظ عمى مستوى الخدمات االجتماعية 

. والصحية
    أما عمى مستوى عموم االكتظاظ وشمولو وجدناه شاماًل في دول العالم المتقدم 

نسبي في العالم الثالث حيث غالبًا ما عم جميع مدن العالم المتقدم وانحسر في 
 .عالمنا الثالث في بعض مدنو الرئيسة العواصم خاصة
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The social Impacts of the 
Demographic znd the Urban 

Crowdedness/ a Theoretical study in 
the Urban sociology 
 Nadya Sabaeh Mahmood 

Abstract 
There is an interactive and controversial relaionship that 

could be described as a direct on between the city as a fact 
characterized by urbanism on one hand and the demographic 
and urban increase on the other. When the relatives of the 
crowdedness decrease the degree of the urbanism becomes 
weak. It is found out that the demographic development and 
the centering of the services in the cities and capitals of the 
developing countries to which there will be migration, all 
these matlers will lead to increase the crowdedness. 
 It is also noticed that there is a kind of diflerence 
between the advanced country that was able to face the urban 
challenges the main one among them is the crowdedness and 
the developing countries, among them the Arab countries 
which suffer from problems of crowdedness on the social and 
healthy services while on the level of the entire crowdedness 
and its containment it is found out that it is comprehensive in 
the advanced countries while it is reltive in the developing 
countries because it mostly prevailed the advanced countries 
and decreased in the developing countries in some of its main 
cities namely the capital ones. 
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