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                                                                                              ممخص:
تطرح ىذه الدراسة قضية التنمية ضمف المجاؿ الحضري، أو ما يصطمح عميو بالتنمية الحضرية،  

إليكولوجي والربط بينيما انطالقا مف العالقة بيف التنمية والمجتمع والبيئة، وذلؾ لما وبعدييا السوسيولوجي وا
تمثمو ىذه المصطمحات الثالثة )التنمية، المجتمع، البيئة( مف أىمية في حياة اإلنساف كفرد والمجتمع ككياف، 

ال يستطيع أف يعيش فالتنمية عامة أصبحت مسعى وىدؼ كؿ المجتمعات والدوؿ، واإلنساف كائف اجتماعي 
إال ضمف مجتمع، والبيئة أضحت قضية عالمية تشغؿ باؿ المجتمعات سواء النامية أو السائرة في طريؽ 

                                                                                                    النمو.
ػػػػماؿ مسعاىا، سيتـ إتباع مجموعػػػػػػػة مف المحاور الرئيسية ولتحقيػػػؽ ىػػػػػػػػدؼ الدراسة واستكػػػػ 

باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة، فالمحور األوؿ كتعريؼ بموضوع الدراسة، أما المحور الثاني فتبياف لمتطور 
التاريخي لمصطمح التنمية الحضرية، والمحور الثالث تفصيؿ وتوضيح لالتجاىات والنماذج السوسيولوجية 

ة لعممية التنمية الحضرية، وأخيرا المحور الرابع االتجاه االيكولوجي ونموذج التنمية المستدامة كتفسير المفسر 
 عالمي وحديث لعممية التنمية الحضرية. 

 البعد السوسيولوجي، البعد االيكولوجي، التنمية، التنمية الحضرية. الكممات المفتاحية: 
The socio - ecological dimension of the Urban Development 

 

 Abstract : 

 this study deals with the issue of development within the urban area, or what is 
called urban development with its two dimensions; the sociological and 

ecological, and the connection between them based on the relationship between 
the development, the community and the environment; this for what these three 
terms (development, community, environment) represent as importance for human 

life; as an individual and for society as an entity. 
To achieve the objective of the study, will be followed a group of the main axes in 

addition to the introduction and a conclusion; the first axis as a definition to the 
study, while the second clarifies the historical development of the term “urban 
development”, the third axis details and clarifies the sociological trends and 

models which explain the process of urban development, and finally the fourth 
axis the ecological trend and the model of sustainable development as a universal 

and modern explanation or the process of urban development.  
Key words: sociological dimension, the ecological dimension, development, 
urban development 
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 مقدمة : 
تحظى قضية التنمية باىتماـ جؿ الباحثيف االقتصادييف واالجتماعييف، خاصة وأنيا أصحبت 

التي تسعى إلى تقدـ  موضوع الساعة سواء بالنسبة لمدوؿ السػػػػائرة في طريؽ النمو، أو الدوؿ المتقدمة
وتطور أكبر،  وتختػػمؼ النظرة االجتماعية واالقتصػػػػادية لمتنمية حسب اتجاىػػػات وأفكار الباحثيف وحسب 
الواقع المعػػػػاش لمدوؿ مف حيث التخمؼ والتقدـ، باإلضافة إلى بروز االتجاىات والنماذج المفسرة لقضية 

 حسب مجالو وموضوعو الخاص. التنمية، حيث كؿ اتجاه أو نمػوذج يفسرىا
حيث يقوؿ :" أف قضية التنمية أخذت مكانا بارزا  محمد عمي محمد" وىذا ما يشير إليو الدكتور "

مف جانب المفكريف االجتماعييف باعتبارىا أىـ مشاكؿ العصر تأثيرا وخطورة، فيناؾ ىوة قائمة بيف 
تع بالقوة والسيطرة والثاني يعيش في فقر وتبعية مجتمعيف مختمفيف )مجتمع متقدـ وآخر متخمؼ(، فاألوؿ يتم

 (1)كاممة"

والتنمية كيدؼ أصبحت شعارا يػػرفع في كؿ مناسبة، وأمال تتغنى بو الدوؿ النامية، تمثؿ بالنسبة 
ليػػػا التطور والتقدـ والتحديث وربما التصنيع، وقد استحدث في ىذه الدوؿ مصطػمح جديد عوض التنمية 

حيث يعبر عف االتجػػػػاه القصدي في التنمية بينما يدؿ لفظ التنمية عمى العممية ذاتيػػػػا، ويرى  وىػػػػو اإلنماء،
البعض أف كال المفظيف ال يعبر عف الواقع المقصود في الدوؿ النامية حيث الحاجة إلى التغيير الجػػػذري في 

 .(2)خمفةأوضاع متخمفة، بينما في الدوؿ المتقدمة ىي تنمية ألوضاع ال تعد مت
وبمجرد ذكر مصطمح التنمية يتبادر إلى الذىف أنواع وتصنيفات التنمية، فيناؾ تنمية اجتماعية، 
وتنمية اقتصادية، وتنمية بيئية، وتنمية ثقافية...الخ، وكؿ نوع وصنؼ يفسر حسب المصطمح الثاني المتمـ 

تكوف تنمية بالمعنى الحقيقي إال إذا لممصطمح المركب العاـ الممحؽ بالتنمية، وبطبيعة الحاؿ التنمية ال 
استوفت األبعاد الحقيقة، وأبعادىا كثيرة ومتعددة، منيا االقتصادي واالجتماعي والبيئي والسياسي والثقافي، 
وكؿ ما لو عالقة بإنماء وتطوير المجتمعات، وسيتـ التركيز في ىذه الدراسة عمى البعد 

ئي(، لما ليما مف أىمية بالغة عمى المستوييف المحمي السوسيولوجي)االجتماعي(، واإليكولوجي)البي
والعالمي، وكيدؼ لمدوؿ سواء المتقدمة أو السائرة في طريؽ النمو، خاصة في ظؿ تعالى األصوات 

 والمناداة بالمحافظة عمى البيئة بشتى الطرؽ والوسائؿ.
 ور، نوجزىا فيما يمي : وستشتمؿ الدراسة لتحقيؽ مسعاىا باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة عمى عدة محا

 أوال / التعريؼ بموضوع الدراسة )إشكاليتيا، أىميتيا وأىدافيا، منيجيتيا، ضبط وتحديد مفاىيميا(  
 . التطور التاريخي لمفيـو التنمية الحضرية  -ثانيا  
 البعد السوسيولوجي لمتنمية الحضرية.   -ثالثا  
 البعد اإليكولوجي لمتنمية الحضرية. –رابعا  
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 وال / التعريف بموضوع الدراسة: أ
 إشكالية الدراسة: -1
تعتبر التنمية عامة، والتنمية الحضرية خاصة مف أبرز األىداؼ التي تسعى الدوؿ والمدف إلى  

تحقيقيا، والتنمية الحضرية باعتبارىا جزءا مف التنمية العامة تشمؿ كؿ ما يتعمؽ بتطوير وترقية المجاؿ 
فاعالت وعالقات اجتماعية واقتصادية، مثميا مثؿ مختمؼ أشكاؿ التنمية التي الحضري وما يحتويو مف ت

يجب أف تراعي عدة جوانب لتكتسب صفة التنمية الحقيقية، فاالعتبارات االجتماعية واإليكولوجية ىي مف 
 أساسيات التنمية الحضرية الواجب مراعاتيا أثناء إجراءات وعمميات التنمية.

-إشكالية الدراسة مف خالؿ العالقة بيف التنمية الحضرية والبعد السوسيو وفي ىذا اإلطار تتحدد 
إيكولوجي الذي يعتبر مف أىـ األبعاد الواجب مراعاتيا، وىذا البعد أساسا مكوف مف بعديف، بعد 
 سوسيولوجي )اجتماعي(، وبعد إيكولوجي)بيئي(، والربط بينيما يقودنا إلى دراسة الرابطة بيف المجتمع والبيئة
 وعالقتيما بالتنمية الحضرية، وانطالقا مما سبؽ سنحاوؿ في ىذه الدراسة اإلجابة عمى التساؤالت التالية : 

 إيكولوجي لمتنمية الحضرية؟ -ما المقصود بالبعد السوسيو - 
 كيؼ تطور مفيـو التنمية الحضرية انطالقا مف تطور المدف واتساعيا ؟ - 
 ج السوسيولوجية المفسرة لعممية التنمية الحضرية ؟فيما تتمثؿ االتجاىات  والنماذ - 
انطالقا مف العالقة بيف المجتمع والبيئة، ما ىي االتجاىات والنماذج االيكولوجية المفسرة لعممية  - 

 التنمية الحضرية؟ 
 أهمية الدراسة وأهدافها:  -2
عالقة القائمة بيف تكمف أىمية الدراسة في كونيا تطرقت لموضوع جد ميـ، متمثؿ أساسا في ال 

التنمية الحضرية واالعتبارات االجتماعية واإليكولوجية، ورغـ أف موضوع التنمية بصفة عامة موضوع شامؿ 
وواسع تطرؽ إليو مختمؼ الباحثيف والمختصيف بتفصيؿ كبير، إال أف التوجيات الحديثة في دراسة التنمية 

والبعد االجتماعي، لما ليذيف العنصريف مف أىمية أصبحت تركز عمى أبعاد التنمية خاصة البعد البيئي 
سواء عمى الصعيد العالمي أو المحمي، فكؿ الدراسات الحديثة في مختمؼ المجاالت أدرجت اإليكولوجية 
)العالقة بيف اإلنساف والبيئة( كمتغير ثابت ورئيسي، باعتبار األرض وعناصرىا كبيئة يعيش عمييا اإلنساف 

 ضررىا مف ضرره، وباعتبار المجتمع ىو الكياف الوحيد لممارسة الحياة االجتماعية.سالمتيا مف سالمتو، و 
 وتيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ مجموعة مف األىداؼ أىميا :  
 التعرؼ أكثر عمى مفيومي البعد السوسيولوجي والبعد اإليكولوجي التنمية الحضرية. -
 ية.اإلطالع عمى التطور التاريخي لمفيـو التنمية الحضر  -
تحديد العالقة بيف المجتمع والبيئة مف جية، والعالقة بيف المجتمع والبيئة والتنمية الحضرية مف جية  -

 أخرى.
 الوقوؼ عمى أىـ االتجاىات السوسيولوجية واإليكولوجية المفسرة لعممية التنمية الحضرية.  -
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 المنهجية المتبعة في الدراسة:  -3
 نوع الدراسة:  -أ

المنيجية يمكف اعتبار ىذه الدراسة مف حيث نوعيتيا أو نمطيا ضمف الدراسات  مف الناحية
والبحوث النظرية التحميمية، وتندرج بدورىا ضمف الدراسات األساسية في مدلوليا العاـ وحقميا الشامؿ، 

تطور  لكونيا بحثا وصفيا وتحميميا لخمفيات ومنطمقات التنمية الحضرية وصيرورتيا التاريخية انطالقا مف
إيكولوجي وعممية التنمية الحضرية ضمف -المدف واتساعيا، ومحاولة الكتشاؼ العالقة بيف البعد السوسيو

المجاؿ الحضري مف خالؿ التطرؽ إلى مختمؼ االتجاىات والنماذج المفسرة لعممية التنمية الحضرية سواء 
 السوسيولوجية أو االيكولوجية.

 المنهج المتبع في الدراسة:  -ب
القا مف نوعية الدراسة فقد انتيج المنيج الوصفي المؤسس عمى وصؼ الظاىرة كما ىي في انط

الواقع، وتحميميا تحميال كميا وكيفيا، وبما أف ىذه الدراسة ضمف الدراسات النظرية األساسية فقد استعيف بيذا 
مي السوسيولوجية المنيج بطريقة كيفية ووصفية وتحميمية لإلطالع أكثر وبنوع مف التفصيؿ عمى مفيو 

واإليكولوجية والربط بينيا وبيف مفيـو التنمية الحضرية، واستعراض التطور التاريخي والمفيومي لمتنمية 
الحضرية، ومحاولة التحديد واإللماـ بمختمؼ االتجاىات والنماذج السوسيولوجية واإليكولوجية المفسرة لعممية 

 التنمية الحضرية.
 اسة:تحديد وضبط مفاهيم الدر  -4
 ايكولوجي:  -البعد السوسيو -أ
في قاموس المعاني السوسيولوجية عمـ يدرس المجتمعات اإلنسانية والمجموعات البشرية   

، وىو ما يصطمح عميو باسـ عمـ االجتماع، وىذا األخير مف أىـ قضاياىا دراسة كؿ (3)وظواىرىا الطبيعية
العالقات االجتماعية، وعمى اختالؼ تفرعاتو ما يتعمؽ بالتجمعات اإلنسانية ومختمؼ التفاعالت و 

وتخصصاتو فإف كؿ تخصص يعنى بدراسة مجاؿ وميداف مخصص، والبعد السوسيولوجي يقصد بو مف 
وجية نظر اجتماعية أو الجوانب واالمتدادات االجتماعية، بمعنى ما يحدثو شيء ما مف آثار وانعكاسات 

 اجتماعية. 
التي  Logosوتعني البيت، و Oikosا إغريقية تتكوف مف  أما أصؿ كممة االيكولوجي فجذورى

، أما عمماء اإليكولوجية االجتماعية (4)تعني المنطقة المعينة والتعرؼ عمى قوانيف الطبيعة وعالقاتيا
فيحددونيا في إطار دراسة البيئة االجتماعية وتنظيميا، والعالقات المكانية والنفسية واالجتماعية، التي تربط 

 .(5)ت واألفراد بعضيـ ببعض، واآلثار المتبادلة بيف األفراد والبيئة التي يشغمونياالجماعا
إيكولوجي في ىذه الدراسة ىو مختمؼ امتدادات وجوانب التنمية -ومنو فالمقصود بالبعد السوسيو

حضرية الحضرية االجتماعية والبيئة، فاالجتماعية كؿ ما تحدثو عممية التنمية الحضرية داخؿ المجتمعات ال
مف دور وأثار وانعكاسات تعتمد كاتجاىات ونماذج لتفسير التنمية الحضرية، أما البيئية فتنحصر ايكولوجيا 
في العالقة بيف المجتمعات الحضرية والبيئة التي تعيش فييا وما تحدثو التنمية الحضرية مف امتدادات 
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ف عممية التنمية الحضرية وىو ما يصطمح وجوانب في العالقة بيف المجتمع والبيئة المحيطة بو انطالقا م
 عميو باالتجاىات والنماذج االيكولوجية المفسرة لعممية التنمية الحضرية.

 التنمية الحضرية:  -ب
قامػت ىيئة األمـ المتحدة بدور فعاؿ في نشر فكرة التنمية الحضرية عمى المستوى الدولي حيث 

المراكز االجتماعية وتمؾ العالقة بيف المجتمع المحمي  ، حينما عممت عمى دراسةـ1591بدأ ىذا منذ عاـ 
والمجتمع القػػومي، حيف كاف االىتماـ منصبا عمى المجتمعات الريفية حيث كاف ينظر إلييا عمى أنيا عممية 
تركز عمى تعاوف السكاف مع الجيود الحكومية، بيدؼ التنسيؽ بيف الخدمات الزراعية والصحية، ولكف 

، أكد عمى ضرورة االىتماـ بالمجتمعات الحضرية، ـ1591جتماعية لسكاف العالـ عاـ تقرير الحالة اال
 (6)وبالتالي وجو االىتماـ إلى المجتمعات الحضرية مف جانب األمـ المتحػػػدة

وتعرؼ "مناؿ طمعت محمود" التنمية الحضرية عمى أنيا:" تمثؿ عمال جماعيا تعاونيا ديمقراطيا، 
حداث التغيير االجتماعي المطموب، بقصد نقؿ  يشجع مشاركة الموطنيف،  وينظميا ويوجييا نحو تحقيؽ وا 

المجتمع الحضري مف وضع اجتماعي معيف إلى وضع أفضؿ منو، ورفع وتنسيؽ مستوى معيشة الناس 
 .(7)اقتصاديا واجتماعيا"

افة وتعرؼ أيضا عمى أنيا :" مجموعة مف العمميات التي تعمـ االعتماد عمى النفس وتعبئة ك
اإلمكانيات والطاقات والقوى، وتحديد ألوجو التقدـ استراتيجيا وتكتيكيا عمى ضوء التفاعؿ بيف الطاقة 
الوظيفية منظور إلييا في تطويرىا مف ناحية، و بيف القوى المعاصرة والضاغطة، وكذا الواقعة لنا في عالـ 

 .(8)متغير مف ناحية أخػرى"
ذكر أف التنمية الحضرية:" ىي  مجموعة مف العمميات يتضح مف خالؿ التعاريؼ السالفة ال 

والبرامج الجماعية والتعاونية والديمقراطية، التي تعمـ االعتماد عمى النفس، وتعبئة كافة اإلمكانيات والطاقات 
حداث التغير االجتماعي المطموب، ونقؿ المجتمع الحضػري مف وضع  والقوى الموجية أساسا  نحو تحقيؽ وا 

 يف إلى وضع اجتماعي أفضؿ منو، ورفع وتنسيؽ مستوى معيشة الناس اقتصاديا واجتماعيا".اجتماعي مع
والمقصود بالتنمية الحضـرية في هذه الدراسة :"عممية تطوير المجتمعـات الحضرية التي تزداد  

في كثافتهـا السكانية، ويتسـع حجم مدنها، من خالل إنشـاء مشاريع  ومخططـات بهدف اشتغال األفراد 
شتى القطاعات، وتوزيع التكنـولوجيا وسيادة المهن التجارية والصنــاعية والخدمات، قصـد تحقيق 

 الرفاهية والـرقي اجتماعيا واقتصــاديا".
 التطور التاريخي لمفهوم التنمية الحضرية:   -ثانيا 

نتاج وزيادة حسب ىيئة األمـ المتحدة فإف لمتنمية صنفيف أساسيف، اقتصادية تتجو إلى تنمية إ
الدخوؿ والتوسع في توظيؼ رؤوس األمواؿ وبالتالي خمؽ الثروة وزيادتيا، واجتماعية تيدؼ إلى تحقيؽ 

 .(9)مستوى معاشي وحياتي مف حيث التعميـ والسكف والصحة وغيرىا لمسكاف
ومفيـو التنمية يتضمف أساسا إشباع الحاجات األساسية ألفراد المجتمع بشرط أف يمتد مفيـو 

حاجات األساسية ليشمؿ بجانب الغذاء والسكف والصحة والتعميـ والعمؿ، الجوانب المعنوية التي تتمخص ال
بالحاجة لتحقيؽ الذات باإلنتاج والمشاركة في تقرير المصير وحرية التعبير والتفكير واألمف والشعور 



 سعد هماش. أ   /رضا قجة     .د                                         إيكولوجي لمتنمية الحضرية  -سيو  البعد السو  

 132 (111-121) ص ص2011جواف،11العدد الوادي-رالشييد حمة لخضامعة ج-

الحتياجات عمى اختالؼ بالكرامة واالعتزاز بروح المواطنة، فيفترض بمفيـو التنمية أف يشمؿ ىذه ا
 (.10)أنواعيا

والتنمية الحضرية ىي :" عممية تطوير المجتمعات الريفية إلي مجتمعات حضرية كما تشير كذلؾ 
، وتشيػر التنمية الحضػػػػرية كذلؾ إلى :"  زيادة كثافة السكاف بمػػػػا  إلي نشأة المجتمعات الحضرية ونمػوىا"

نسمة، واشتغػػػػاؿ  10000ع ، وكبر حجـ المدينة بما يزداد عف نسمة في الكيمو متر مرب 2000يتعدى 
األفراد في اإلنتاج، وتوزيع التكنولوجيا وسيادة الميف التجارية والصناعية والخدمات وترتبط التنمية بنمو 
الدولة،  وتنسيؽ الضبط االجتماعي الذي يقـو عمى االتجاىات االجتماعية والثقافة التي تؤدى إلى تنمية 

،وتعنى التنمية الحضرية كذلؾ التغيرات الموجيػة التي تعتري المدينة، و تشمػػػػػػؿ ىذه التغيرات (11)مدف"ال
نشاء الشوارع واألحياء وغرس األشجػػار  .(12)المسػاكف وبناء العمارات الشاىقػة وا 

" وفػى النصؼ الثاني مف القرف العشريف ظير مفيػـو جديد لمتنمية الحضرية، فقد كتب "سكوت
ـ، بحثا عف المشاكػػؿ الحضػرية، تضمف الحاجات الفسيولوجيػة واالجتماعية لممدف، واىتـػ باألحيػاء 1515

المتخمفػة.  ثـ ظيرت أعماؿ أخرى تتعمؽ ببرامج تجديد المدف،  وبرامج المدف النموذجية ،ويتمثؿ ذلؾ في 
ر نوع مف التنمية ييتـ بحركة ظي 1511، وفى عاـ 1511حركة تخطيط المدف والقرى في بريطانيا عاـ 

اإلسكاف، وىكذا ترتبط التنمية الحضرية بعممية التخطيط فيي تضع وسائؿ وأىداؼ ترتبط بنمط استخػداـ 
  .األرض

ويػػػػرى "فورستػػػػر" أف التنميػػػػة الحضريػة:" تشمؿ وضع بػػرامج لمتػػػدريب الميني وتكػػػػاليؼ اإلسكاف 
 .(13)البػػػػرامج تؤدي إلى انخفػػػاض عدد العػػػػػاطميف عف العمؿ" المنخفضة, حيث أف ىػػػػذه

وتبرز محددات التطور التاريخي لمتنمية الحضرية  في كتابات كؿ مف جراس وكريستالير ولوتش 
وأولماف،  فقد ناقش ىؤالء العمماء الجذور التاريخية لممناطؽ الحضرية وطبيعتيا وتنوعيا وخصائصيا،  

تاب ىذا االتجاه جوردف تشيمد ، حيث نجده يحدد بعض مالمح ما أطمؽ عميو )الثورة وكاف مف أشير ك
الحضرية المبكرة (،  المتمثمة في االستيطاف الدائـ في صورة تجمعات كثيفة ، وبداية العمؿ بالنشاطات غير 

قامة المباني الضخمة، وتطور فنوف ا لكتابة وتعمـ الزراعية ، وفرض الضرائب، وتراكـ رؤوس األمواؿ ، وا 
 مبادئ الحساب واليندسة والفمؾ.

ويأتي فوستيؿ دي كوالنج بالتطرؽ إلى تاريخ المدينة العتيقة، وأرجعيا إلى نفوذ الديف الحضري، 
وعرض لويس ممفورد المدينة مف وجو النظر التاريخية، وألقى الضوء عمى نموىا وكبر حجميا وأشار إلي 

)مرحمة النشأة، مرحمة المدينة، مرحمة المدينة الكبيرة، مرحمة المدينة أنيا تمر بمراحؿ ونماذج معينة ىي 
 (.14)(العظمى، مرحمة المدينة التيرانوبوليس، مرحمة المدينة النيكروبولويس

 : ثـ يأتي بوسكوؼ الذي حدد الموجات الحضرية التي تعرض ليا العالـ عبر التاريخ إلي ما يمي
بعد الميالد، وىي الفترة الكالسيكية  900قبؿ الميالد إلي سنة  190الموجة الحضرية األولى مف سنة  -

 . لمتحضر حيث ظيرت فييا المدف األولى حوؿ مجاري األنيار وأوديتيا الخصب
ـ، و قد تزامنت ىذه الموجو مع ما 1100إلى سنة  1000الموجة الحضرية الثانية مف سنة  -

 . ف لتؤدي وظائؼ تجارية أو دينيةعرؼ في أوروبا بالعصر المظمـ وقد ظيرت ىذه المد
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ـ إلي الوقت الحاضر وقد ارتبطت ىذه الموجة بالنمو 1100الموجة الحضرية الثالثة مف سنة  -
الصناعي المكثؼ الذي اثر في نمو المراكز الحضرية وساعد عمى اتساع نطاقيا مما أدى بالكثير مف 

 .(15)يا تعاني مف الكثير مف المشاكؿالمدف إلى أف تخرج عف نطاؽ وظائفيا المرسومة ليا وجعم
 : أما ايريؾ المبارد فقد ميز بيف أربعة أشكاؿ مف أشكاؿ التحضر التي مر بيا العالـ وىي

التحضر البدائي: وتحدث فيو عف محاوالت عديدة مف قبؿ اإلنساف ساكف المركز العمراني بصفة عامة -
  إلحداث التكيؼ مع البيئتيف الفيزيقية واالجتماعية.

التحضر المميز: ويبدأ في ىذا الشكؿ مف أشكاؿ التحضر ظيور المدف وتتحدد وظائفيا وتستبيف  -
 . خصائصيا وتبرز مشكالتيا وىذا النوع مف التحضر كاف واضحا بالنسبة لمناطؽ مصر والعراؽ

في  التحضر الكالسيكي: وتظير فيو قيود عديدة حوؿ نمو المدف وسكانيا ويتسـ ىذا الشكؿ بالتمركز-
 .العواصـ وظيور دوؿ المدينة مثؿ أثينا وروما وىو يمثؿ بداية االستقرار الحضري الحقيقي

التحضر الصناعي: وىو المرحمة األخيرة مف التحضر التي بدأت تتضح مالمحيا مع بدايات القرف  -
 .(16)العشريف حيث بدأت اليجرة مف الريؼ إلي المدف أمال في الحصوؿ عمى فرص عمؿ ومعيشة أفضؿ

 البعد السوسيولوجي لمتنمية الحضرية:   -ثالثا 
 االتجاهات السوسيولوجية المفسرة لمتنمية الحضرية:       -أ

أي ظاىرة اجتماعية ليا تاريخيا الذي يشكؿ جزءا ال يتجزأ مف حاضرىا، ومؤشرا لما ستكوف عميو 
بير في التفسير والتحميؿ والتخطيط في المستقبؿ، كما يعتبر التراث التاريخي بعدا معرفيا يساىـ بشكؿ ك

وقد اىتـ عمماء االجتماع بالفروؽ الممحوظة والقائمة بيف المدينة والريؼ، كما بذلوا جيودا عممية  والتنبؤ،
متباينة لوضع نظريات حوؿ ىذه الفروؽ، وأدرؾ الفالسفة في العصور القديمة أيضا أف المدينة تختمؼ 

قتصادي عف الريؼ المحيط بيا، ولكف الجيود الحقيقية والمنظمة التي اختالفا كبيرا في أوجو النشاط اال
بذلت لوصؼ وتفسير ىذه االختالفات جاءت متأخرة،  حيث ال نستطيع أف نعيف بداية حقيقية ليا إال في 
عصر المفكر العربي ابف خمدوف، ففي القرف الرابع عشر كتب فصوال منظمة في التمييز بيف البدو 

وؿ في ىذا المحور بنوع مف التفصيؿ تبييف بعض االتجاىات والنماذج المفسػػػرة لعمميػػػة والحضر، وسنحا
التنمية الحضرية، وعمى الرغـ مف كثػػرتيا سنرػكز عمى ما سيػػأتي بيانو لعالقتو الوطيدة بالجانب 

 االجتماعي.
 االتجــــــاه الحضري: -1
ى العنصر الجغرافي كتوفر الموارد األولية يفسر ىذا االتجاه التنمية الحضرية بالتركيز عم 

والعناصر اإلنتاجية  باعتبارىا عوامؿ أساسية في تحديد مدى تقدـ وتطور المجتمع أو تخمفو، ويستغنى مف 
 ىذا االتجاه عف كؿ العوامؿ والمكونات األخرى لممجتمع التي يكوف ليا دور ضمف عممية التنمية.

ية الحتمية الحضارية التي تتمخص فكرتيا في أف الدوؿ ومف أشير نظريات ىذا االتجاه نظر  
المتخمفة تقع إما في مناطؽ شديدة الحرارة أو شديدة البرودة، وأف غالبيتيا تقع في المناطؽ المدارية في 
إفريقيا وأمريكا ، وبالتحديد في نصؼ الكرة الجنوبية، وتتميز ىذه الدوؿ بتخمؼ شديد، وخاصة في مجاؿ 

 .  (17)اعية كالتعميـ والصحة والتغذية وانتشار األمراض واألوبئة المختمفةالخدمات االجتم
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بينما الدوؿ المتقدمة فتقع في المناطؽ المعتدلة كما يرتبط اإلنتاج في تمؾ المناطؽ بانخفاض  
 اإلنتاج الحيواني نتيجة عدـ توفر األعالؼ الكافية ...الخ.

مقات الموضوعية في تفسيره لمشكمة التنمية وبالرغـ مف توفر ىذا االتجاه عمى بعض المنط 
والتخمؼ إال أف الشواىد الواقعية تتعارض مع ما جاء بو في تفسيره لمتنمية، ألف العوامؿ والعناصر الجغرافية 
والموارد الطبيعية ال يمكف أف تكوف وحدىا سببا كافيا، ذلؾ ألف بعض المجتمعات النامية تعيش في مناطؽ 

يثبت لنا أف بعض المجتمعات النامية اليـو كانت تعيش تقدما كبيرا وواسعا خالؿ مراحؿ معتدلة ، والتاريخ 
تاريخية سابقة، وأما بعض الدوؿ ذات الخصائص الجغرافية غير المواتية نجدىا قد حققت معدالت مف 

ثير مف التنمية وىذا باعتمادىا عمى التقدـ العممي، أضؼ إلى ذلؾ أف كثير مف الدوؿ التي تفتقر إلى ك
 .  (18)الموارد الطبيعية تعتبر مف أكثر الدوؿ تقدما كالياباف وسويسرا

 االتجــــــاه الثنـــائي:  -2
أف اختالؼ األجياؿ في أحواليـ إنما ىو باختالؼ نحمتيـ مف المعاش، فإف   ابن خمدونيشير 

قبؿ الحاجي الكمالي، فمنيـ اجتماعيـ إنما ىو لمتعاوف عمى تحصيمو واالبتداء بما ىو ضروري منو وتنشيط 
مف يستعمؿ الفمح مف الغراسة والزراعة، ومنيـ مف ينتحؿ القياـ عمى الحيواف، فكاف اختصاص ىؤالء بالبدو 
أمرا ضروريا ليـ وكاف حينئذ اجتماعيـ وتعاونيـ في حاجتيـ ومعاشيـ وعمرانيـ مف القوت والدؼء إنما ىو 

أحواؿ ىؤالء المنتحميف لممعاش وحصؿ ليـ ما فوؽ الحاجة مف بالمقدار الذي يحفظ الحياة ، ثـ اتسعت 
الغنى والرفو دعاىـ ذلؾ إلى السكوف ، وتعاونوا في الزائد عف الضرورة واستكثروا مف األقوات والمالبس 

فابف خمدوف ىنا يصنؼ أشكاؿ  ...والتأنؽ فييا، وتوسعة البيوت واختطاط المدف واألمطار لمتحضر
 .(19)لي نموذجيف : نموذج  المعاش، ونموذج الكسباالستيطاف البشري إ

ىذا بالنسبة  البف خمدوف وباإلضافة إلى ىذا  تأتي الثنائية التي تحدث عنيا عمماء االجتماع  
  وسنرد فيما يمي بعض ىذه الثنائيات:

سوده ( الكالسيكي الشيير والذي يمثؿ أحػػد قطبية المجتمع األولى الذي ت فــردناندتونيزتصنيؼ )  -
 .العػػػػػػالقات األولية والقرابية بينما يمثؿ القطب األخػػػػر المجتمع الذي تشيع فيو العػالقات الثانوية والتعاقدية

( الشييرة التي تقابؿ بيف نوعيف مف المجتمعات وفقا لشكؿ التضامف االجتماعي، أوليما  دوركايمثنائية ) -
 . عمى التضامف العضوي يقـو عمى التضامف اآللي بينما يقـو الثاني

قدـ دوركايـ نظرتو إلى العالقات االجتماعية في المجتمعيف، فقاؿ أف المجتمع الريفي أو الجماعة 
المشابية لو تتسـ بعالقة تماسؾ ميكانيكية حيث يتعامؿ أفراد المجتمع تمقائيا ويستجيبوف لبعضيـ ميكانيكيا 

ع عضوي تعتمد عمى تبادؿ المنفعة في استجاباتيا ، كما أف ىناؾ عمى الطرؼ األخر عالقات ذات طاب
  وتماسكيا.

 ( بيف النماذج التقميدية والنماذج العقمية. ماكس فيبريفرؽ )  -
( بيف النموذج المقدس والنموذج العمماني حيث قدـ مصطمحيو ىذيف ليقصد باألوؿ  هواردبيكريميز )  -

ة )الريفية(ويقصد بالثاني تمؾ المجتمعات ذات الثقافات تمؾ المجتمعات ذات الثقافات بطيئة التغير المنعزل
 سريعة التغير المتصمة بغيرىا مف الثقافات الحضرية.
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( فيميز بيف المجتمع الشعبي والمجتمع الحضاري، ويرتكز مفيـو المجتمع الشعبي  روبرت ردفيمدأما)  - 
ؿ المشاعر الفردية التي تسـ المجتمع عمى المشاعر الجمعية األولية التي تميز الثقافة الشعبية في مقاب

  الحضاري أو المدينة.
( الصطالحيو عمى الجماعة األولية التي تتصؼ بسيادة عالقة الوجو بالوجو  تشارلز كوليعرض )  -

،مقابؿ الجماعة الثانوية التي تتميز بالعالقات بيف أفراد الجماعة وتدعو إلى تماسكيـ وتعاونيـ ومراعاتيـ 
 .ما تتسـ بو الحياة الريفية لثقافتيـ وىي

( نموذجو المشيور الذي يقابؿ بيف العائمية والتعاقدية كما يضيؼ إلى ذلؾ نمطا مف  سوركنيضع )  -
 .(20)أنماط العالقات بيف الجماعات وىو التفاعؿ اإلجباري

 االتجــــاه السيكـــولوجي: -3
عمـ النفس االجتماعي وذلؾ لجأ الكثير مف عمماء االجتماع إلي تفسير المجتمع في ضوء 

  بالتركيز عمى الذات واتجاىات الفرد وعواطفو ودوره في العقؿ االجتماعي.
ويرمي االتجاه السيكولوجي في مجاؿ التنمية الحضرية إلى اكتشاؼ الضغوط السيكولوجية 

لخصوص، ومواقؼ األفراد في محاولة لفيـ الظروؼ اإلنسانية المعقدة في المناطؽ الحضرية عمى وجو ا
ويعتبر ماكس فيبر مف أنصار ىذا االتجاه ، فقد عرؼ المدينة بأنيا ذلؾ الشكؿ االجتماعي الذي يسمح 

 . بظيور أعمى درجات الفردية والتفرد
في مقاؿ لو بعنواف )المدينة والحياة العقمية ( بيف نموذجيف مف المجتمعات عمى  جورج زيملوميز 

نيما، ففي المجتمع األوؿ ينخرط الفرد في جماعتو الصغيرة انخراطا أساس العالقات السيكولوجية في كؿ م
،وكػػػػاف عمى يقيف  تاما، وفي المجتمع الثاني يحتفظ الفرد بذاتيتو وفرديتو في وجو القوى االجتماعية اليائمة

ىذه  باف ساكني الحضر في حاجة ماسة إلى مزيد مف الدقة والتوقيت ليتمكنوا مف الوفاء بالتزاماتيـ وسط
الشبكة المعقدة لموظائؼ الحضرية، وأف مػػػف أىـ نتائج ىذا التعقيد تطوير اقتصاد السوؽ وسيطرة العقالنية 
والعػػػالقات الالشخصية ، وىذا ينعكس بػػدوره عمى شخصية الحضري، فاإلنساف في المدينة يشعر انو يعيش 

لنفسية ىي التي تجعؿ الناس يبتعدوف عف في حالة ضياع نظرا لتعدد جوانب الحياة فييا، ىذه الحالة ا
االستجابة العاطفية نتيجة لتعقد الحياة الحضرية األمر الذي تصبح معو العالقات بيف اإلنساف وأقرانو وبينو 
وبيف البيئة عموما عالقات جزئية، ويرتبط ىذا بخصائص الشخصية والمعتقدات واالتجاىات السائدة 

ومف ىذا المنطمؽ تؤكد بعض النظريات الغربية عمى دور األبعاد السيكولوجية والتنشئة االجتماعية والتربية، 
في عممية التنمية وارتباطيا إلى حد كبير بتغير أفراد المجتمع، وتوفير العدد الكافي ممف يتصفوف بالطموح 

مكانات مستقبمية  .(21)والرغبة في اإلنجاز والقدرة عمى التقمص والتصور ألدوار وا 
ا االتجاه أنو في تحميمو لمظواىر االجتماعية يرجعيا إلى ظواىر نفسية مف صنع ويؤخذ عمى ىذ

األفراد، وبالتالي فالمجتمع ليس لو وجود، والحؽ انو تحدث في المجتمع أمور ال يصح إف ننسبيا إلي أفراد 
أفكارىـ  معينيف ، وذلؾ ألنيا تنشا مف عالقات األفراد في حالة االجتماع وتبادؿ وجيات نظرىـ وتفاعؿ

واحتكاؾ مشاعرىـ وتوحد موقفيـ، ىذا باإلضافة إلي ما يحيط بيـ مف ظروؼ طبيعية وبيئية وتاريخية 
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تصيرىـ جميعا في بوتقة جمعية وتؤدي إلى ظيور عقؿ جديد لمجماعة يوجييا ويرشدىا وىذا العقؿ مستقؿ 
 .(22)عف األفراد

 النمـــاذج السوسيولوجية المفسرة لمتنميـة الحضـرية:  -ب 
 :النمــوذج الثقافي -1

المفكروف األلماف ىـ أوؿ مف تحدث عف ىذا النموذج، وكاف ذلؾ في بداية القرف العشريف، ومف 
حيث يقوؿ في كتاباتو :" إف السر الكبير لكؿ تقدـ اقتصادي  جوزستاف شمولرأبرزىـ المفكر االقتصادي 

يكمف في حقيقة األمر في تعاوف وتضامف عدد مف األفراد، وىو التعاوف الذي كاف يتمثؿ في الماضي في 
عممية التآزر والتكامؿ االجتماعي، ثـ تحوؿ إلى تقسيـ العمؿ بأنواعو ومظاىره ومستوياتو، ثـ بعد ذلؾ 

تصادي الحكومي، ولـ تكف إنشاء المصانع والورش، ثـ تكويف الطبقات االجتماعية، وبعدىا النشاط االق
نما كانت عف مجموع الحياة الروحية والفكرية  جسور التعاوف ىذه جميعا مجرد تعاوف اقتصادي فحسب، وا 
ف التفاعؿ بيف الخصائص اإلنسانية والنظـ االقتصادية واالجتماعية ىو المنطمؽ الحقيقي الفاعؿ  لممجتمع، وا 

 . (23)لكؿ عمميات التقدـ والنمو"
لنا أف ىذا النموذج يؤكد عمى أف عممية التقدـ والنمو ىي نتيجة لتفاعؿ العناصر  مف ىنا يتضح

بمقولتو :" أف الثقافة عربة الحضارة  قولدناراالجتماعية واالقتصادية والثقافية بالمجتمع، وىذا ما يؤكده 
  .(24)بمعنى أف الثقافة ىي العامؿ األساسي في تشكيؿ مفيـو الحضارة

مكانتو ضمف عممية التحميؿ والتفسير لمشكمة النمو والتنمية خاصة بعد إجراء وىذا النموذج أخذ 
البحوث حوؿ تغير االتجاىات ومقومات التنمية، إضافة إلى ذلؾ فشؿ معظـ التجارب التنموية المختمفة، 
ومما الشؾ فيو أف فرص نجاح ودواـ التغير االجتماعي تكوف أكبر عندما يتوافؽ ىذا التغير مع القيـ 

 .(25)والعادات والتقاليد وأساليب الحياة السائدة في المجتمع
فمف خالؿ ما سبؽ يتضح أف ىذا النموذج يعتبر عممية التنمية عممية ثقافية تجمع بيف تفاعؿ 
العناصر االجتماعية واالقتصادية، وكمما كانت المجتمعات ذات ثقافة عالية كمما كانت التنمية متطورة 

ة  تحدد العالقات االجتماعية والممارسات االقتصادية، حيث أف الثقافة كما يعرفيا ومتقدمة فييا، والثقاف
ذلؾ المركب الكمي الذي يشتمؿ عمى المعرفة والمعتقد والفف واألدب واألخالؽ والقانوف والعرؼ تايمور ىي :"

 (26)"والقدرات والعادات األخرى، التي يكتسبيا اإلنساف بوصفو عضوًا في المجتمع
 :مــوذج التكامميالن -2
التكامؿ ىنا بمعنى إشراؾ كافة العناصر والعوامؿ المساىمة في عممية التنمية، حيث يتشكؿ عف  

ىذا االشتراؾ كال متكامال، وحسب ىذا النموذج فإف التنمية يجب أف تكوف تنمية شاممة تمس جميع األقاليـ 
 والمناطؽ، وكؿ المكونات المكونة لممجتمع. 

أف ىذا النموذج يتمثؿ في "مجموعات البرامج التي تنطمؽ عمى  نبيل السمالوطي ويشير الدكتور 
المستوى القومي، والتي تشمؿ كافة القطاعات الفرعية لمتنمية، وكافة المناطؽ الجغرافية في الدولة، أي تمؾ 

امؿ بيف الجيود البرامج المحققة لمتوازف اإلنمائي عمى المستوى القطاعي والجغرافي، والمحققة لمتنسيؽ الك
 . (27)الحكومية المخططة والجيود الشعبية المستشارة"
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الذي شرح االتجاه التكاممي مف خالؿ نظريتو  جونار ميردال ومف أىـ رواد ىذا االتجاه كؿ مف  
في العممية الدائرية التراكمية التي أشار فييا إلى مجموعة مف القوى والعوامؿ االجتماعية واالقتصادية 

 ة التي تتضافر معا إلحداث أي تغيير منشود.والثقافي
" فالتنمية المتكامػػػمة عمى ىػػػذا األساس وحسب ىذا الرأي تقـو عمى حقيقة أساسية وىي أنو ليس  

مف السيؿ وضع الفواصؿ بيف أجزاء الحياة االجتماعية التي تقـو بيف عناصرىا وأجزائيا تداخالت 
 وتفاعالت عميقة.

قد حذر مف مغبة ممارسة أي عممية تنموية مف دوف األخذ بعيف االعتبار  ماستون ونجد أيضا  
بالمنيج التكاممي، فقد أشار إلى أف الحضارة التي ال تقـو عمى التكامؿ سوؼ تتخمميا صراعات داخمية 

 .(28)وجممة مف االضطرابات والفوضى"
نما تمس وعميو فإف عممية التنمية ال تقـو عمى مجرد تنمية عامؿ أو متغير أو   جانب واحد فقط، وا 

كافة العوامؿ والعناصر والمتغيرات المشكمة لممجتمع النامي وكافة القطاعات والمجاالت المكونة لمعممية 
 االجتماعية.

فيشير إلى أف التنمية  :" ليست نموا اقتصاديا فحسب، ذلؾ أنو  محمد زكي شافعي أما الدكتور  
ير عدالة التوزيع وبدوف جيود مناسبة في الصحة والتعميـ، مف الممكف الحصوؿ عمى نمو اقتصادي بغ

 .(29)وبتحسف الحياة االجتماعية مف معيشة وسكف ...الخ
في "أف بناء مصنع  محمد عاطف غيث  ومف الميـ اإلشارة ىنا إلى المثاؿ الواقعي الذي جاء بو  

داـ الوسائؿ الفنية وتطبيؽ المعادلة في منطقة معينة أو زيادة اإلنتاجية الزراعية ال يمكف أف يتحقؽ باستخ
 .(30)االقتصادية عمييا بمعزؿ عف طبيعة المناخ السياسي واالجتماعي والثقافي والصحي"

عمى أف " إجراءات التنمية التي تصطبغ عبد الباسط محمد الحسن وفي نفس اإلطار يؤكد  
دة ال يترتب عمييا بالضرورة بصبغة اقتصادية بحتة دوف أف ترافقيا إجراءات  اجتماعية واضحة ومحد

 .(31)تحقيؽ أىداؼ اجتماعية، بؿ قد تؤدي إلى خمؽ فوضى في الحركية التنموية بصفة عامة"
 :النمــوذج الحضـــاري -3

مف خالؿ كتاباتو مشيرا إلى  المشروع  مالك بن نبيمف رواد ىذا النموذج نجد المفكر الجزائري 
ثة التكويف والقدرات، حيث اعتبر أف مشكمة التخمؼ التي الحضاري التنموي الخاص بالمجتمعات حدي

نما نتيجة الييمنة والتبعية الخارجية، كما اعتبر أيضا أف  تعيشيا الدوؿ النامية ليست وليدة عوامؿ داخمية، وا 
تطبيؽ النماذج التنموية الضرورية ال يمكف ليا تحقيؽ مستوى أفضؿ مف التقدـ والرفاىية، ذلؾ أف النماذج 

روحة ال تقدـ لمعالـ الثالث األفكار والمعرفة التي بواسطتيا يتـ تحقيؽ التقدـ الذي تعيشو الدوؿ المط
الصناعية، حيث يقوؿ:"أف التغيرات التي نشاىد نتائجيا بعد مدة طويمة في عالـ االقتصاد وىي في جوىرىا 

حياة بتحوؿ اإلنساف نفسو في تغيرات حضارية تعتري القيـ واألذواؽ في منعطفات التاريخ، بحيث تتغير ال
 .(32)إرادتو واتجاىاتو عندما يدرؾ معنى جديدا لوجود الكوف"
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تحديد جممة مف العناصر التي تقـو عمييا التنمية حسب نظرتو الخاصة والتي  بن نبيوىنا حاوؿ 
لذلؾ  تشكؿ عالقة تفاعمية بيف ثالث متغيرا ىي : اإلنساف والتراب والوقت )الزمف(، حيث تتولد نتيجة

 حضارة متكاممة الجوانب.
الذي يعتبر مشكمة التنمية في مالك بن نبي وعمى ضوء ما تقدـ تفيـ النظرة الفمسفية لنموذج 

جوىرىا ىي خمؽ شروط اإلقالع الحضاري، حيث أنيا ليست مرتبطة بحؿ مشكمة التخمؼ االقتصادي، أو 
نما ىي مشكمة حضارة في األساس.مشكمة النمو السكاني، أو مشكمة التكنولوجيا أو مشكمة الت  بعية...الخ، وا 

ف التطور العالمي أكد أف قضية التنمية ما زالت إحدى القضايا التي تحظى باىتماـ خاص عمى  وا 
نما التنمية الحقيقية ىي  المستوييف العالمي والقومي، وأنيا ليست تغيرات اقتصادية ومادية محضة، وا 

عية التي تحدث في شبكة العالقات االجتماعية واإلطار الثقافي التغيرات الحضارية والتحوالت الواق
  .  (33)واالجتماعي والنسؽ القيمي والمعايير وأنماط السموؾ في المجتمع

وعممية االنتقاؿ الحضاري حسب الفكر الرأسمالي واالشتراكي ىي عممية آلية وحتمية تعتمد عمى 
عمى أساس تحديد مشروع حضاري يجمع بيف الخصوصية االنتقاؿ واالحتكاؾ، وأف النيضة الحضارية تقـو 

األصيمة ومنابع الفكر التاريخي وبيف الحياة المعاصرة في اتجاه مستقبمي، يأخذ بالجديد مف خالؿ الرواسب 
 .(34)الفكرية والحضارية لممجتمعات

 البعد اإليكولوجي لمتنمية الحضرية:  –رابعا 
 لتنمية الحضرية:االتجاه اإليكولوجي المفسر لعممية ا –أ 

اإليكولوجية ىي العمـ الػذي يختص بالعالقات بيف الكائنات الحية والمحيط الفيزيائي، أو البيئة 
المحيطة بيا التػي بموجبيا تتبادؿ المواد والطاقة مكونة النظاـ االيكولوجي أو دراسػة التػأثيرات الضارة 

لتأثيرات مػف خػالؿ الحماية، وااليكولوجية ىي دراسة لمحضارة الحديثة في البيئة، بنظرة تجف، أو منع تمؾ ا
فيو العالقة  Ecosystemوالحيوية، أما النظاـ االيكولوجي  مػع بيئتيػا الطبيعيػة والحيوانات النباتات عالقة

الوظيفية بيف المجتمع وبيئتػو التػي تتميز بالوحدة االيكولوجية ضمف الطبيعة، وىو النظاـ المتشكؿ نتيجة 
 .(35)عػؿ بػيف مجتمع الكائنات الحية مع البيئة الطبيعية.التفا

وأوضح جيمس كويف، وىو مف أبرز ممثمي المدرسة اإليكولوجية؛ أف التفاعؿ اإليكولوجي يتـ مف 
خالؿ االعتماد عمى موارد بيئة محدودة، بحيث يصبح كؿ كائف عضوي قادرًا عمى التأثير في اآلخريف، مف 

نقص الموارد البيئية، التي يعتمد عمييا اآلخروف، وىذه العممية بطبيعتيا عممية  خالؿ قدرتو عمى زيادة أو
ف كانت دراستيا تحتؿ أىمية خاصة في التحميؿ  غير شخصية فيي عممية اجتماعية فرعية، وا 
السوسيولوجي، ويرى بعض الباحثيف  ومنو بارؾ الذي أشار إلى أف ىناؾ مستوييف إيكولوجييف داخؿ 

نسانية؛ األوؿ منيما ىو المستوى التكافمي الذي يتمثؿ في المنافسة غير الشخصية، أما المجتمعات اإل
الثاني فثقافي يرتكز عمى االتصاؿ واالتفاؽ، مف ىنا ذىب الباحث بارؾ إلى أف اإليكولوجيا االجتماعية 

ىا حياة ليست سوى شكؿ مف أشكاؿ تجريد شبكة العالقات اإلنسانية غير المرئية، داخؿ منطقة تسود
 .(36)مشتركة
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"إف المنيج اإليكولوجي ىو ذلؾ المنيج األولي الذي يستخدـ كبداية أولى لكؿ دراسة حقمية يقـو 
بيا الباحث في ميداف الدراسات السوسيولوجية واألنثربولوجية، وتستند النظرية اإليكولوجية إلى قضية منطقية 

صورىا العضوية، كما تتجمى في أشكاليا اإلنسانية جوىرية تفترض استمرار أو ديمومة أنماط الحياة بكؿ 
 . (37)والحيوانية والنباتية"

وتعرؼ دائرة المعارؼ البريطانية ميداف البحث اإليكولوجي، بأنو الميداف الذي يضطمع بدراسة 
ة الصمة بيف الكائنات أو جماعات الكائنات العضوية في صمتيا وعالقتيا بالبيئة، عمى اعتبار أف عالـ الحيا

 .(38)ىو نسؽ دينامي متفاعؿ"
وجممة القوؿ فإف االيكولوجية اإلنسانية إنما تدرس كؿ مظاىر التنظيـ االيكولوجي، في ضوء 
دراسة السكاف وبخاصة في عالقاتيـ بالتنظيـ االقتصادي، ومناشطيـ في الحياة الجمعية، كما تظير 

يا وتعاريجيا، وىذا ىو طبيعة المكاف وتتجمى في طبيعة أسطح البيئات الفيزيقية وأشكاليا وتضاريس
االجتماعي، بمعنى أف التنظيـ األيكموجي إنما يتصؿ بكؿ أشكاؿ األنشطة الجمعية، ودراستيا مف زاوية 

 . (39)الزماف والمكاف، أي أننا ببساطة ندرس النشاط الجمعي كما يظير لمعياف عمى سطح األرض
وبيئتو االجتماعية، وتتبػػػػػمور مفاىيـ وأفكار ىذا االتجاه في ويقصد بو التفاعػػػػػػؿ  القائـ بيف اإلنساف 

الرأي القائؿ بأف جوىر المدينة ىػػػو في تركيز عػػػػػدد كبير مف األشخاص في حيز صغير نسبيا وىػػػذا يعني 
 .بشكؿ أخر دراسة تأثير حجـ المدينة وكثافة سكانيا عمى بنائيا وتنظيماتيا ومؤسساتيا االجتماعية

ط معيشة السكاف وطبيعة عالقاتيـ االجتماعية واستجاباتيـ البيئية تؤدي إلي أنواع مختمفة مف فنم
  السموؾ والتصرفات التي تترؾ بصماتيا عمى حياة المدينة.

ومف الواضح أف انتقاؿ الفرد أو الجماعات مف القرية إلي المدينة يؤثر في سموكيـ وبالتالي في 
لمترتبة عمى ىذا التغير المكاني وىكذا يصبح االتجاه االيكولوجي في عمـ طبيعة العالقات االجتماعية ا

االجتماع عبارة عف محاوالت لفيـ التغيرات والتنظيمات االجتماعية التي تطرأ عمى منطقة ما نتيجة تفاعؿ 
 .(40)السكاف مع بيئتيا

 مستدامة(: النموذج اإليكولوجي المفسر لعممية التنمية الحضرية )نموذج التنمية ال -ب 
يعد مفيـو التنمية المستدامة مف أىـ المفاىيـ المستحدثة والمرتبطة بمفيـو التنمية كعممية تطويرية 
نمائية، واستدامة التنمية الحضرية تعني الحفاظ عمى العالقة االيكولوجية القائمة بيف اإلنساف والجماعة  وا 

ية لألجياؿ القادمة دوف المساس بصالحية والبيئة ضمف المجاؿ الحضري، والحفاظ عمى الحياة الحضر 
 ومنفعة ىذه الحياة. 

بعد الحرب العالمية الثانية برزت عدة تغيرات عالمية أثرت في اقتصاديات الدوؿ خاصة الدوؿ 
النامية حديثة االستقالؿ، وبرزت كذلؾ عدة أزمات أثرت في نوعية العممية التنموية، حيث لـ تعد ىذه 

نما أصبحت تتفاعؿ بعوامؿ خارجية، كمراعاة عدة جوانب في التنمية كالبيئة العممية تخضع لعوامؿ  داخمية وا 
تباع استراتيجيات دولية في عممية التنمية  . (41)والمحيط وا 

فالمجتمعات النامية تعيش تكوينا اجتماعيا متعدد األنماط باعتباره سببا ونتيجة لظواىر التخمؼ 
نما ىي تنمية تمس ، والتنمية الم(42)والتجزئة والتبعية ستدامة في الحقيقة ليست تنمية اقتصادية فحسب وا 
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جميع الجوانب المكونة لممجتمع، وتشمؿ حاضر ومستقبؿ المجتمعات دوف المساس بحقوؽ األجياؿ القادمة 
 في الحياة المتطورة والمتقدمة.

، حيث نوقش فيو 1512وقد برز مفيـو التنمية المستدامة خالؿ مؤتمر ستوكيولـ حوؿ البيئة عمـ  
ألوؿ مرة القضايا البيئية وعالقتيا بواقع الفقر وغياب التنمية في العالـ، وتـ اإلعالف فيو عمى أف الفقر 
والتنمية ىما مف أشد أعداء البيئة، ومف ناحية أخرى انتقد المؤتمر الدوؿ والحكومات التي الزالت تتجاىؿ 

ار المؤتمر إلى ضرورة وضع االعتبارات البيئية ضمف البيئة عند قياميا بالتخطيط لمتنمية، ولقد أش
لى ضرورة استخداـ الموارد الطبيعية بأسموب يضمف بقائيا واستمرارىا لألجياؿ  السياسات التنموية وا 

 . (43)القادمة
"وتـ خالؿ عقد السبعينات تنظيـ سمسمة مف الندوات المنبثقة عف المؤتمر والتي كانت تتواصؿ 

بأف : التنمية والبيئة ىما عمميتاف متالزمتاف، وال يمكف الفصؿ بينيما، كما ال يمكف  باستمرار إلى قناعة
الفصؿ بيف أىدافيما، ذلؾ أنو إذا كانت البيئة ىي الظروؼ المحيطة باإلنساف، فإف التنمية ىي سعي 

 .(44)اإلنساف إلى تطوير ظروفو الطبيعية والحياتية عموما"
مـ المتحدة برنامج لمبيئة، تتمثؿ وظائفو الرئيسية في تقرير وخالؿ السبعينات أيضا أنشأت األ

التعاوف بيف الدوؿ في مجاؿ البيئة ومتابعة البرامج البيئية، وجعؿ األنظمة والتدابير البيئية الوطنية والدولية 
 في الدوؿ المتخمفة تحت المراجعة المستمرة.

ت التي تساىـ أو تشارؾ بشكؿ مباشر باإلضافة  إلى  تمويؿ تمؾ البرامج ورسـ الخطط والسياسا
  .(45)أو غير مباشر في حماية البيئة ومسايرة التنمية ليا

وخالؿ المرحػػػمة األولى مف بروز مفيـو التنمية المستػػػػدامة كاف االعتقػاد السائد ىو أف ىذه األخيرة  
لتنموي والنظػاـ البيئي ليست سوى إطار عاـ لالسترشاد مف أجؿ خمؽ توازف بيف النشػاط االقتصادي وا

والطبيعي، لكف مع بػػػداية الثمػػػػانينات أخذ البعض يطرح التنمية المستدامة كنموذج تنموي بديؿ، وحظي 
المفيـو باىتماـ عممي وفكري متجدد، حيث برز ىذا االىتماـ في تقرير االتحاد العممي لممحافظة عمى 

صص بأكممو لمتنمية المستدامة، وفيو تـ وضع تعريؼ ، والذي خ1511الموارد الطبيعية الذي صدر عاـ 
 محدد ليا، وتـ أيضا توضيح أىـ مقوماتيا وشروطيا.

وباعتبار التنمية المستدامة كنموذج تنموي بديؿ في ىذه المرحمة استمـز وضع إستراتيجية تتخيؿ  
ذ بعيف االعتبار المتطمبات إمكانية وجود تنمية تجعؿ االنسجاـ بيف النمو االقتصادي وحماية المحيط، واألخ

 .  (46)االجتماعية
فالتنمية المستدامة كما جاء في ىذا التقرير ىي :" السعي الدائـ لتطوير نوعية الحياة اإلنسانية مع  

مكاناتو"، وقد وجد مفيـو التنمية المستدامة  األخذ بعيف االعتبار قدرات النظاـ البيئي الذي يحتضف الحياة وا 
 .(47)*مستقبمنا المشتركتاب أكبر سند لو في ك

وما  2000أصدرت األمـ المتحدة قرارا بعنواف " المنظور البيئي في سنة  1511وفي سنة  
بعدىا"، ىذا القرار ييدؼ إلى تحقيؽ التنمية االقتصادية المستدامة بيئيا بوصؼ ذلؾ ىدفا عاما منشودا 

محدد لمتنمية المستديمة عمى أنيا:" تنمية لممجتمع الدولي وفي ىذا التقرير النيائي لمجنة وضع تعريؼ 
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تسمح بتمبية احتياجات ومتطمبات األجياؿ الحاضرة دوف اإلخالؿ بقدرة األجياؿ المقبمة عمى تمبية 
 .  (48)احتياجاتيا"

بالبرازيؿ، حيث تـ فيو تحديد مفيـو األرض انعقد مؤتمر  1550وفي شير جواف مف عاـ     
نيا نموذج تنموي يتطمب عمى كؿ بمداف العالـ إتباعو، باعتباره يحقؽ الحاجات التنمية المستدامة :" عمى كو 

الحالية لممجتمعات، مف دوف أف ترىؽ مستقبؿ األجياؿ القادمة"، واعتبر انو مفيـو سياسي يتجاوز 
ة االعتبارات األساسية لمسياسات العمومية، ويفرض الحفاظ عمى البيئة، وىذا عمى كؿ المستويات االقتصادي

 . (49)واالجتماعية والثقافية
 :  (50)ومف أىـ خصائص التنمية المستدامة نذكر ما يمي 
أنيا تعتبر البعد الزمني أساسي، فيي تنمية طويمة المدى بالضرورة، تعتمد عمى تقرير إمكانيات الحاضر، -

 ويتـ التخطيط ليا ألطوؿ فترة زمنية مستقبمية يمكف التنبؤ خالليا بالمتغيرات.
 تراعي حؽ األجياؿ القادمة في الموارد الطبيعية، وتعمؿ عمى الحفاظ عمييا. أنيا-
 أنيا تقـو في المقاـ األوؿ عمى تمبية االحتياجات األساسية لمناس، وخاصة الفقراء.-
 تراعي الحفاظ عمى المحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصرىا أو مركباتيا األساسية.-
مف متطمباتيا األولى، لذلؾ فيي تراعي الحفاظ عمى القيـ االجتماعية واالستقرار  تعتبر الجانب البشري-

 النفسي وحؽ الفرد والمجتمع في الحرية وممارسة الديمقراطية وفي المساواة والعدؿ.
 تحافظ عمى تعدد العناصر والمركبات المكونة لممنظومات اإليكولوجية. -
ر مف الدروس الميمة عف كيفية تغير األىداؼ وقمة األرض عممت المجتمع الدولي الكثي 

السياسية، وكيفية تحقيؽ التعاوف الدولي، ولكف كاف يجب أف يكوف ليذه الدروس مردودىا وأثرىا في أعماؿ 
 . (51)المتابعة مف جانب القمة العالمية لمتنمية االجتماعية

ي انعقد في جوىانسبورغ بجنوب وقػػػد جاء في قرارات مؤتمر القمة العالمي لمتنمية المستدامة الذ 
أف البيئة العالمية تعاني مف التدىور، وأف العولمة قد أضافت بعدا جديدا إلى  2002إفريقيا في سبتمبر 

التحديات التي تواجو األرض تتمثؿ في توسع األسواؽ وحركية رؤوس األمواؿ وتدفؽ االستثمارات في 
لتحقيؽ التنمية المستدامة، وأضاؼ المجتمعوف في  مختمؼ القطاعات والمجاالت مما وضع فرصا جديدة

ىذا المؤتمر أنيـ يرحبوف بنشأة تجمعات وتحالفات إقميمية أكثر قوة، مثؿ الشراكة الجديدة مف أجؿ التنمية 
 .(52)في إفريقيا قصد تعزيز التعاوف اإلقميمي وزيادة التعاوف الدولي وتحقيؽ التنمية المستدامة

تنمية الحضرية  تتحدد أساسا في ركائز ومنطمقات التنمية المستدامة ضمف ومنو فإف ايكولوجيا ال 
المجاؿ الحضري، ومف العالقة القائمة بيف اإلنساف كفرد والجماعة ككياف اجتماعي والمجاؿ الحضري 
كمجاؿ بيئي مكوف أساسا مف مجموعة عناصر بيئية، والعالقة ىنا ىي عالقة تعايش وتفاعؿ وتأثير وتأثر، 

مية الحضرية ذات البعد اإليكولوجي ىي تمؾ التنمية التي تراعي البيئة الحضرية التي يعايشيا الفرد والتن
والمجتمع وتحاوؿ المحافظة عمييا في الحاضر والمستقبؿ، وىذا ما يعرؼ بالتنمية المستدامة في االصطالح 

 العاـ والتنمية الحضرية المستدامة في االصطالح الخاص.
 خاتمة: 



 سعد هماش. أ   /رضا قجة     .د                                         إيكولوجي لمتنمية الحضرية  -سيو  البعد السو  

 142 (111-121) ص ص2011جواف،11العدد الوادي-رالشييد حمة لخضامعة ج-

ؿ ما تـ استعراضو ومحاولة الكشؼ عف العالقة القائمة بيف اإلنساف والبيئة والتنمية مف خال 
 الحضرية، فقد توصمت الدراسة بعد التحميؿ والتفصيؿ والتفسير إلى مجموعة مف النقاط نوجزىا فيما يمي : 

ة ضمف المجاؿ أف التنمية الحضرية بمفيوميا الواسع تعني كؿ اإلجراءات والعمميات التنموية القائم -
 الحضري، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية ...الخ.

أف مفيـو التنمية الحضرية تطور تباعا لتطور المدف وانتقاليا مف حاؿ إلى حاؿ، فمفيـو المدينة وتحديد  -
ؼ معالميا يختمؼ في الحاضر عف الماضي، ونفس الشيء بالنسبة لمتنمية الحضرية فمفيوميا حاليا يختم

عما كاف في الماضي، وذلؾ لما يحويو المجاؿ الحضري مف تغيرات وتطورات سواء مف الناحية السكانية أو 
 العمرانية.

أف البعد السوسيولوجي لمتنمية الحضرية يتمثؿ في مجموعة مف االتجاىات والنماذج المفسرة لعممية  -
كولوجي والثنائي تركز عمى مجموعة مف التنمية الحضرية، فاالتجاىات كاالتجاه الحضري واالتجاه السي

المحددات كالمحدد الجغرافي والسيكولوجي )عمـ النفس االجتماعي(، والمحددات الثنائية كثنائية الكسب 
والمعاش، والتضامف العضوي واآللي، والمجتمع الشعبي والحضاري ...الخ، أما النماذج فيي بدورىا ترتكز 

 التكامؿ والحضارة ...الخ.عمى مجموعة مف العناصر كالثقافة و 
أما البعد اإليكولوجي فيتحدد أساسا مف العالقة القائمة بيف اإلنساف كفرد والجماعة ككياف اجتماعي  -

والمجاؿ الحضري ككياف بيئي مكوف أساسا مف مجموعة عناصر بيئية، والعالقة ىنا ىي عالقة تعايش 
اإليكولوجي ىي تمؾ التنمية التي تراعي البيئة الحضرية وتفاعؿ وتأثير وتأثر، والتنمية الحضرية ذات البعد 

التي يعايشيا الفرد والمجتمع وتحاوؿ المحافظة عمييا في الحاضر والمستقبؿ، وىذا ما يعرؼ بالتنمية 
     المستدامة في االصطالح العاـ والتنمية الحضرية المستدامة في االصطالح الخاص.
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