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 المؤدية للتشوه الحضري المتغيرات االجتماعية نوعية
 دراسة حالة لسكان مجموعة من المدن المصرية

         [5] 
 (3)ابتسام عبدالفتاح أحمد -(2)يالغن غادة أحمد عبد - (1)العظيم صالح سليمان عبد

( باحث بمعهد 3المنوفية جامعة  ،كلية الهندسة( 2 جامعة عين شمس ،كلية اآلداب( 1
 الدراسات والبحوث البيئية

 
 المستخلص

وطبقت  الحضري التشوهالمتغيرات اإلجتماعية المؤدية على هدفت الدراسة إلى التعرف 
وتنتمى هذه  .بنها( -أشمون -ثالثة مدن بالدلتا هم )شيين الكوم من سكان عينةالدراسة على 

ذلك باستخدام العينة و  االجتماعيمنهج المسح  باستخدامالدراسة إلى الدراسات الوصفية 
وتنتمى  .بنها( -أشمون -ثالث مدن بالدلتا هم )شيين الكومعينة دراسة الوشملت . العشوائية

هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية بإستخدام منهج المسح االجتماعى وذلك باستخدام العينة 
عتمد او  تبيان.الثالثة بأستخدام أداة االسمفردة( موزعة على المدن  200على ) العشوائية

واعتمد الباحثون على  ،الباحثون على بعض األساليب اإلحصائية منها اختبار )ت( والتكررات
 . االرتباطوالنسب ومعامالت  توالتكرارابعض األساليب اإلحصائية منها اختبار )ت( 

التشوه ا من النتائج أهمها: أن هناك أسباب وعوامل أدت إلى وقد خلصت الدراسة لعدد  
تدهور الخدمات العامة في بعض المناطق خاصة ، زيادة الكثافة السكانيةمنها  ريالحض

كما  .تدهور البنية الحضرية وهشاشتها، الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه وغيرها
، 1996لسنة  1هور قانون الحاكم العسكري في نهاية هذه الفترة رقم لظبينت الدراسة أن 

بالبناء عليها أو استعمالها لغير  إال فى أضيق الحدود –اضي الزراعية بحظر البناء على األر 
أظهرت الدراسة أن كما  .الزراعة، أدى هذا إلى النزوح إلى المدن والبناء بطرق عشوائية

 ،رفي رواج السوق العقارية بشكل كبي ساهم االنفتاح االقتصادي والذي بدأ في السبعينيات
ستثمار العقاري بشكل كبير خاصة في لي االإعاملين بالخارج لي اتجاه المصريين الإ ضافةإ

مستوى المعيشة وظهور الهجرة  الرتفاعأن كما أشارت نتائج الدراسة  .الشياخات الحضرية
العائدة من دول الخليج العربي في استثمار عائدتها في التوسع العمراني والذى شجع بدوره 

مة بالسكان والتي أخذت تعانى من اختالط استخدام على البناء خارج الكتلة القديمة والمزدح
األرض بسبب التكدس العمراني بها إلى ظهور المباني والمنشآت الحديثة من مالمح 

مع  ال تتناسبوتشكيالت قد تكون جميلة في موطنها ولكنها دخيلة فى بيئاتنا وحضارتنا 
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في رغبة االهالي إلى أن لدراسة كما أظهرت ا .العادات والتقاليد والقيم االجتماعية لمجتمعنا
ن كانت المنازل الريفية أوضاعهم االقتصادية نحو السكن المستقل بعد أاالنتقال حسب تغير 

مباني  وسط فيها مبالغ بطريقة االرتفاعات زيادة، ظهرت جيال من االسرة الواحدةأتحوي 
 ني القريبة منها. مما أدت إلى انقضاء الخصوصية بالنسبة للمبا االرتفاع منخفضة محيطة

تفعيل الدور الرقابي من قبل المجالس المحلية العمل على : وتوصي الدراسة باآلتي
واألحياء للقضاء علي ظاهرة العشوائيات والحد من البناء المخالف والمواقف العشوائية التى 

ل لجميع المبانى داخ محددة وضع اطر تصميمية تعمل على تشويه المنظر الجمالي للمدينة.
 واللون، ونوع الخط، للحجم، ،ية واإلعالن وفق نظام ومقاس محددللوحات الدعاا لوجود المدينة

جمالية  هسألمر الذي يضفي لما ،وتوحيد بروز المظالت واإلنارة، وألوان أبواب المحالت
 الناسالعمل على إعادة توجية معتقدات . لمدينةلللشوارع يعمل على تناغم الشكل الجمالي  

 االجتماعية، بحيث يمكن للشبابالتغيرات م وسلوكياتهم عن طريق مواجهة المشكالت وقيمه
المعنية  األجهزةالمساهمة بدور إيجابى عن طريق اإلشتراك فى مجاالت تنظمها  بكل مدينة

لظاهرة العشوائيات والمحافظة على الطابع بكل محافظة، بقصد نشر الوعى بأهمية التصدى 
 الحضاري للمدينة.

 
 دمةمق

المادية  الظروف بين تجمع اجتماعية كظاهرة الحضري ظهرت مشكلة التشوه
 فهي ظاهرة وكأي الممارسة. وأساليب والعادات والمثل والقيم الفكرية واالتجاهات واالجتماعية

 التجمعات هذه تشكل حيث أراد، إن جذورها ويقوض ويطورها اإلنسان يصنعها إنسانية الطابع،

 وتطورت وترعرعت نشأت قد باعتبارها للمراقبة، خاضعة وليست مريحة يرمناطق غ العمرانية

نشاء ضبط عن السلطات المسئولة مراقبة عن بعيدا  من أجزاء والتخطيط، والتهيئة المساكن وا 

وتسودها  المساكن، ونوعية العمراني النمط مستوى وانخفاض الفقراء، بالسكان مزدحم المدينة
 والصحي واالقتصادي االجتماعي موضعها من نابعة وقيم القيةأخ معايير ذات فرعية ثقافة

 يتسمون سكانها وأن المنحرف، والسلوك والضارة السيئة والتقاليد والعادات والتعليمي المنخفض

 على قائمة غير وهي للعمارة، السليمة والشروط التخطيطية الالمباالة، والمقاييس بظاهرة
 بذلك لتشكل ضيقة حجراتها فإن وبالتالي الحجم، يرةومساحاتها صغ الدعائم قوية أساسات
 العام، بالتنظيم تلتزم وال الفوضى معدنية، وتنتابها مخلفات من أو خشبية أكواخ من مساكن
 الدخان يملؤها منها والبالية الرديئة المساكن بينما ملحوظ، بشكل البناء أنماط تتنوع حيث
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 بالفقر المساكن فيوحي هذه تصميم أما للوقود، لةكوسي الخشب سكانها الستخدام كريهة وروائح
 ( 2009،25، خولة كوثر ،الكناني )عامر .االجتماعي والبؤس

 شأنها من عمرانية خطة غالب ا ألية تحتكم وال التجانس، تفتقد المدينة يجعل الذي األمر

 الطبيعية يةالدينام في التحكم القدرة على عدم بسبب ، وهذابها الالئق الوجه المدينة إعطاء

 التفاعل، و للحرية توفر فضاء واسعا بطبيعتها الحضرية البيئة ألن ذلك الحضري، للمجتمع

)محمد  االجتماعية. في العالقات والنفعية الفردية نحو والميل والمجهولية الشديد بالتباين وتتميز
 ( 26، 2001بومخلوف، 

يد من المشاكل االجتماعية وقد أدى تعقيد الحياة الحضرية الحديثة، إلى خلق العد
والبيئية الناتجة عن تفاعالت وتغيرات في السلوك اإلنساني وتعامل أفراد المجتمع مع بيئاتهم، 
مما ساعد على انتشار التشوه الحضري خاصة مع أساليب التقدم الصناعي، والتوسع العمراني 

يئي ذلك على التشوه العشوائي، والتكدس السكاني، وقلة الوعى االجتماعي والثقافي والب
 الحضري للمدن.

 
 مشكلة الدراسة

واالقتصادية واالجتماعية التى تمر بها  السياسية باألوضاع المصرية المدن تأثرت
، الزحف والبناء ا عن العمل ومن ثم االقامة فيهاالمدن بحث   البالد، المتمثلة بالنزوح والهجرة الى

 في عشوائية من ذلك عن نجم وما ،ونة األخيرةالجيدة  وخاصة فى األعلى األراضي الزراعية 
 وتشطيب المنظم، غير العشوائي والبناء األراضي، في استخدام وسوء العمراني، التطور
 وهذا البصري، التشوه الحضرى و تسميته يمكن ما ينتج عنه مما فردي، ذوق وفق المباني
 والبصرية الجمالية نواحيال فقدان إلى المصرية، بالنسبة المدن معظم في متشابه الحال

 التشوه هذا ويعود. التجاري ووسطها المدينة وشوارعها مداخل في المعمارية والتشوهات
 وغياب المتطورة، غير واألنظمة القوانين عديدة منها أسباب إلى الدلتا مدن في الحضرى
 والتوازن التوزيع وغياب التصرف، العشوائية، وسوء من تحد التي والتنظيم التخطيط أنظمة
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 الوعي وغياب الثقافي المستوى والتجاري، وتردي البصري الجذب وعناصر الخدمي،
  (22: 1995)القصاص  .والبصرية الجمالية العناصر ألهمية الجماهيري،

مدن  وتأتي اهمية المشكلة بعد أن قام الباحثون بأستطالع المشكلة والتى تالحظ أن
 الجمالية والبصرية، العناصر بموضوع يتعلق فيما وخاصة التخطيط غياب تعاني من الدلتا
 الجوانب الجمالية مراعاة وعدم البناء عشوائية عن الناجم البصري التشوه المدينة يسود حيث

العالقة، ومن الدراسات التي تم  ذات والتشريعات والقوانين األنظمة تطبيق وعدم والبصرية
بعنوان "االعتبارات الجمالية والتلوث  دميرىمصطفى ال األستعانة بها دراسة كل من: ابراهيم

البصرى للوجه الحضارى لمدينة القاهرة" مدخل للحفاظ والتحكم فى الصورة البصرية لواجهات 
 العمرانى التدهور" عنوانب لزبيدى فرحان لفته صبيح(، ودراسة 2000المناطق ذات القيمة. )

 (2014" )التاريخية المدن مراكز فى
تها ومظاهر وه الحضرى هو نتاج التفاعل اإلنسانى مع البيئة بمحتوياومن ثم فان التش
ا ناتج عن فرد قليل اإلحساس ا فطري  ، أى أن التشوه الحضرى ليس طابع  وأساليب المعيشة فيها

نما هو طابع مكتسب نتيجة اإلحتكاك بالبي  ئة الطبيعية اإلنسانية المحيطة، بالجمال وا 
، مما يجعل محاور ومركزية المدينة ية يتسبب الفرد فى انتشارهاة بيئباعتبارها ظاهرة اجتماعي

لصورة بجميع أحيائها مهددة بالخطر وهذا يؤدى إلى عرقلة مسارات التقدم والتطور واندثار ا
 .األصلية والحقيقية للمدينة

لى المؤدية إ العوامل بتحليل تتعلق والتي الهامة القضية هذه لتعالج الدراسة هذه وتأتي
 الجمالية الصورة تحسين بهدف والمقترحات الحلول بعض ووضع المدن الحضرى في وهالتش

 والمكان، المنطقة طبيعة مع يتالءم بما لمدن الدلتا، الحضرى التشوه ومعالجة هذا والبصرية
 مع ينسجم وبما للمدينة، والبيئية، الجغرافية، والخصائص األبنية االعتبار طبيعة بعين ويأخذ
 .وجماليا   اقتصاديا   المدينة تسويق في يساهم وبما للمجتمع المصرى امةالع الثقافة

 

 أهداف الدراسة
 . المصرية المدن فى الحضرى للتشوه المؤدية العوامل تحليل -1
 . الحضرى التشوه إلى أدت التى االجتماعية المتغيرات على التعرف -2
 .الحضرى هالتشو  الى أدت التى  المؤدية الفيزيقية المتغيرات على التعرف -3
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 الدراسة، ومناطق مدن فى العمرانية األوضاع على طرأت التى التغيرات على التعرف -4
 .التغيرات هذه وأسباب

 للمجتمع الجمالية الصورة تحسين فى تساهم التى والمقترحات الحلول بعض وضع -5
 .الحضرى

 :وهي األهداف من مجموعة تحقيق إلى الدراسة هذه تسعى كما
 .المصرية المدن بعض فى للتشوه الحالى عالواق وتقييم دراسة -1
 .وخصائصها المدن هذه تميز التي واإلمكانيات الموارد تحديد -2
 هذه وحل المدن لهذه المشوهة العوامل تأثير من تحد التي والعقبات المشاكل تحديد -3

 .المشاكل

 .الجوانب جميع في والتحسين التطوير تحقيق إمكانية في البحث -4
 .المدن لوسط والمتابعة والحفاظ التحسين عملية في المختصة محليةال المجالس دور إبراز -5
 الجمالية العناصـر واسـتدامة الحفاظ في الشعبية المشاركة ودور المجتمع دور توضيح -6

 .المدن لهذه
 المدن فـي الجمالية الناحية واستدامة المتكاملة المحافظة في للمساهمة استراتيجيات وضع -7

 .الدراسة من المستهدفة

 
 تساؤالت الدراسة

 الحضرى؟ تشوهلل المؤدية االجتماعية المتغيرات ما -1
 الحضرى؟ التشوه الى أدت التى  المؤدية االقتصادية المتغيرات ما -2
 ؟ الدراسة ومناطق مدن فى العمرانية األوضاع على طرأت العمرانية التى التغيرات ما -3
 ؟ ماعية المرتبطة بهما مدى وجود إرتباط بين التشوه الحضري والمتغيرات االجت -4
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 أهمية الدراسة
 :خاللتستمد الدراسة أهميتها من 

نظرا   عام بشكل المصرية المدن منه تعاني التي الحالي التشوه لمعالجة الملحة الحاجة -
 . مهمة وحيوية مركزية محاور من المدن هذه  يمثله لما

 .المصرية المدن بعض في الحضري التشوه عوامل حول مؤشرات تقديم -
 . المصرية المدن بعض في الحضري التشوه بواقع المسئولين تزويد -
 .خاص بوجه الدراسة مدن ومخططي عام، بوجه المدن لمخططي مهمة الدراسة تعتبر -

 تنطلق أهمية الدراسة من قضايا نظرية تم إختيارها على الواقع :النظرية األهمية
 ريةالمص المدن بعض فى الحضرى التشوه وجود مدى على التعرف. 
 الحضرى للتشوه والفيزيقية االجتماعية المتغيرات أهم معرفة فى تساهم. 
 المجال هذا فى تفيد قد التى اإلقتراحات بعض إلى الوصول محاولة. 
 نظريا  بغرض  االجتماعية والمتغيرات الحضرى التشوه بين العالقة على التعرف محاولة

 التحليل والتفسير.
 الحضري التشوه بدراسة تهتم كونها من للدراسة المجتمعية ميةاأله تنبع :المجتمعية األهمية
 يعنى التشوه هذا فوجود المجتمعي للبناء العام الشكل في تؤثر والتي المصرية المدن لبعض
 الناس تجعل ومعنوية نفسية ضغوط وجود في يتسبب مما للمدن الجمالي الشكل استقرار عدم

 .واالبداع االبتكار في الرغبة معه تضيع كما النفسي رواالستقرا والهدوء الراحة بعدم يشعرون
 المجتمع وتطور تقدم إلى سيؤدى الفرد يحققه تقدم أي أن فالشك للمجتمع، بالنسبة ماأ

 االقتصاد، تطور من عليه يترتب وما ، االستثمارات وزيادة التنمية عجلة دفع عنه ينتج مما
 . المجتمع في االستقرار درجات أعلى وتحقيق
 االجتماعية المتغيرات هذه إلى بالتوصل تتعلق خاصة أهمية الدراسة لهذه فإن بالتاليو 

 .المصرية المدن بعض في الحضري التشوه إلى تؤدى التى



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –معهد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 2019 سبتمبر، ثالثلجزء الربعون، األوا بعلساا المجلد
 

71 

 مف اهيم الدراسة
 عين عليه تقع منظر ألي تشويه بأنه يعرف الحضري التشوه الحضري: التشوهمفهوم 
ا ويوصف. نفسي ارتياح بعدم إليه النظر عند يحس اإلنسان ا بأنه أيض   انعدام أنواع من نوع 
 أو طرقات، أو أبنية، من بنا يحيط شيء لكل الجمالية الصورة اختفاء أو الفني، التذوق
 ( 11 ،2009 محمد خالد،) .غيرها أو أرصفة،

 الطابع اختالف بسبب بصريا، خلال أو بصري تلوث كما يعرف التشوه الحضري بأنه
 ،اسكيفانس ) المشاهد. نفس في جمالي أو نفسي اتزان عدم وتكوين ،آخر عن لمبنى العام

1997، 3 ) 
 وتنعكس ، سلوكياته توجيه في خطيرا دورا يلعب ما عادة النسان البصرى فالتعايش

 في تشيع وال الجماليات الى تفتقر التى المحيطة للبيئة ورواسب تراكمات نتيجة السلوكيات هذه
 الجمال فانعدام ، المجتمع على سلبيا انعكاسا تمثل فالمحصلة ناسقمت غير هو ما اال أجوائها
 النفسية الحالة تدهور وبالتالي ، وشيوعه اعتياده نتيجة العام الذوق فساد الى تدريجيا يؤدى

 ،1998 ،عالم. ) للبالد القومي واالقتصاد العام الناتج ىيؤثر عل مما وتدميرها للمواطن
130) 

 :تيكاآلبالتوضيح  وتم تناولها :تماعيةجالالمتغيرات اتعريف 
المقيمين في هذه وهو عبارة عن المؤهل الذي حصل عليه : والثقافة العامة المستوى التعليمي

المناطق حيث أن المستوى التعليمي له دور كبير في إحداث وظهور التشوه الحضري، فتدنى 
قومون بسلوكيات معادية للبيئة، المستوى التعليمي والثقافة العامة لدى المواطنين يجعلهم ي

 .هم وعدم االهتمام ببيئة المدينةوذلك من خالل تصرفات
وهى الثقافة التى يحملها الساكن من البيئة القادم منها إلى المدينة، حيث : االجتماعية الثقافة
، األمر الذى يسهم في خلق بيئة جديدة تحمل تطبيق النمط الذى عاشه في السابقيحاول 

فات السابقة ، فتظهر بعض الصفات الريفية كتربية الطيور والحيوانات داخل المدن بعض الص
  .بدوره على تشويه المدينة يعمل الذى
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كـم المصـاعب ضـغوط واألعبـاء و الفـرد مـن وتقصد به الباحثة مدى تعرض كل  :ضغوط الحياة
حلــول لهــا وكلمــا اد إيجــومــدى قــدرتهم علــى تحملهــا ورغبــتهم فــي محاولــة  التــي يواجههــا األفــراد

منــاخ خصــب للتفكيــر فــى  زادت هــذه األعبــاء كــان هنــاك ســيل مــن المشــاكل وكلمــا كــان هنــاك
ة بديلة مليئة بالراحـة إليجاد حيا فيللسكن قد يؤدى الى تشوه  السكن لرغبة األفراد  ايجاد طرق
 .والرفاهية

 
 الدراسات السابقة

 اهتمت بالجانب االجتماعي:الدراسات التى : أوالا 
 لساكنى المناطق الثقافيةو  االجتماعية مالمح البنية": الفتاح األطرش احمدعبد راسةد

 (2011) ، دور الدولة فى مواجهة المناطق العشوائية الواقع والمأمول"العشوائية
لثقافية لساكنى االجتماعية وا هدفت الدراسة إلى التعرف على مالمح البنية :أهداف الدراسة

  ."ر الدولة فى مواجهة المناطق العشوائية "الواقع والمأمولدو  المناطق العشوائية
التى تعتمد على المسح  ة من الدراسات الوصفية التحليليةتعد الدراس :منهج الدراسة

  .اإلجتماعى بالعينة
 )الشيخة شفا( احدى مدن بورسعيد.طبقت هذه الدراسة على منطقة  :المجال المكانى للدراسة

ق العشوائية الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهى أن مشكلة المناط توصلت :نتائج الدراسة
 : رجع إلى مجموعة من األسباب أهمها، والتى تمن المشكالت المركبة

  أن ظاهرة المناطق العشوائية إحدى الظواهر المركبة التى ترجع أسبابها إلى العوامل
 ة.اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية والديمقراطية والسياسي

  ارتفاع الزيادة السكانية بمعدل أكبر من معدل زيادة الوحدات السكنية لتلقى أثقالها على
 خر.انب وعلى ساكنى المنطقة من جانب آالدولة من ج

  انتشار وتنوع األمراض فى منطقة الت األسرية المنتشرة فى المنطقةتنوع المشك ،
 .الدراسة

 -سياسات االقتصادية واالجتماعية ومتطلبات العمل على تحقيق الموائمة الكاملة بين ال
 سوق العمل.
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 الدراسات التى اهتمت بالتشوه العمرانى: :ثانياا 
 (2014دراسة صبيح لفته فرحان لزبيدى: "التدهور العمرانى فى مراكز المدن التاريخية" )

اكز هدفت الدراسة الى بناء قاعدة معرفية لظاهرة التدهور العمرانى للبيئة السكنية فى مر 
 المدن التاريخية. 

: كانت من النتائج التى توصل اليها البحث تدهور البيئة العمرانية للمساكن فى نتائج الدراسة
منطقة الدراسة لمعاناتها من الرطوبة وقلة تعرضها للشمس وضيق مساحة المسكن، مما أثر 

مساحة  على النواحى الصحية للسكان، حيث يؤثر وجود الرطوبة وتساقط البياض وضيق
المسكن على اصابة السكان باألمراض كالربو والحساسية والروماتيزم، لذا أكد البحث على 
التعامل مع البيئة السكنية فى المراكز التاريخية وفق التصميم الحضرى وتحقيق التواصل عبر 

لك الزمن بين القديم والجديد كحل للعزلة الحضرية واالجتماعية التى سببتها حالة التدهور لت
 المساكن.

  (1992)" النمو العشوائى للمدينة" دراسة ايمان جالل أحمد جالل
، النمو العشوائى فى مدينة القاهرةهدفت الدراسة إلى التعرف على مالمح  :أهداف الدراسة

 .ة واإلقتصادية للمناطق العشوائيةوالخصائص األيكولوجية واإلجتماعي
، كيف نشأ وكيف زبة الهجانة لفهم التجمع البشرىعاختيرت منطقة  :المجال المكانى والبشرى
 تطور وفى أى ظروف.  

تعتبر الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية وقد اعتمدت على المسح  :منهج الدراسة
 اإلجتماعى بالعينة .

 : وصلت الدراسة إلى النتائج اآلتيةت :نتائج الدراسة
 بة المهاجرين إلى محافظة القاهرةارتفاع نس . 
 عينة أنها تلعب الهجرة الريفية الحضرية دور هام فى نمو المدن حيث اوضحت غالبية ال

 .من مواليد غير القاهرة
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  معظم سكان المناطق العشوائية هربوا من بالدهم األصلية إلى القاهرة نتيجة تشجيع أقاربهم
لم يجدوا مت أو انهارت و لهم معظم سكان المناطق العشوائية من أصحاب البيوت التى تهد

 .   مأوى لهم
 ( 2002) الواقع والحلول -السكن العشوائى : "أحمد البدوى محمد الشريعى دراسة:

 : أهداف الدراسة
م المدن المصرية هدفت الدراسة إلى إخضاع ظاهرة العشوائيات التى تعانى منها معظ -

كشف عن ، وذلك بقصد تحليل أسباب تكونها والتعرف على أنماطها والللدراسة العملية
أساليب الحياة بها وذلك من خالل التعرف على خصائص سكانها وأوضاع السكن بها 

 وطرح أهم البدائل لمواجهتها وذلك فى ضوء رؤية جغرافية حقيقية للظاهرة.
كما هدفت إلى تأصيل فكرة دراسة األقاليم أو المناطق المتدهورة عمرانيا بأسلوب ال   -

تعتمد على اكتشاف وتحديد خصائص هذه الظاهرة يعتمد على وصف الظاهرة بقدر ما 
 من خالل الدراسة الميدانية.

كذلك تأكيد بعض المفاهيم الهامة ومنها تشديد المراقبة على المناطق الشاغرة حتى يتم  -
 تالفى نشوء مناطق عشوائية جديدة مما يعوق النمو الطبيعى للمدن. 

التى تعتمد على المسح  التحليلية ة من الدراسات الوصفية: تعد الدراسمنهج الدراسة
 اإلجتماعى بالعينة. 

توصلت الدراسة إلى أنه يجب تعديل بعض السياسات والتشريعات التى تأخذ  :نتائج الدراسة
فى اعتبارها الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية ألصحاب الدخول الضعيفة ومن ثم إصدار 

وامكانية هؤالء فى حصولهم على سكن ين ولوائح ومعايير تخطيطية وتنظيمية تتالئم قوان
 مالئم.
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 للدراسة  النظرياإلطار  
 التشوه الحضري في مصر: تحليل تاريخي اجتماعي:

 بصورة ورأسي ا أفقي ا العمران وامتداد اإلسكان مشكلة أدت ولقد: التشوه الحضريأوالا: محددات 

 عن عبارة للمدينة الحضاري الوجه أصبح حيث العام الشكل في تشوه حدوث إلى عشوائية

وتصنف محددات التشوه  مقوماتنا عن البعد كل وبعيدة متناسقة غير معمارية أنماط مجموعة
 ،جمال الدين كاآلتي: )طارق الحضري التى يمكن مالحظتها ومشاهدتها في المدن المصرية

1995 ،30  ) 
لمدينة، والتي يكون ا في الموجودة الثابتة العناصر مجموعة عن عبارة: التشوه الحضري الساكن

في كل ما هو ساكن وملوث للبيئة  وتتمثل تأثيرها طويل األمد، نتيجة الستقرارها في المكان،
العمرانية كالكتل المبنية بعشوائية والتي تفتقد إلى القيم الجمالية أو التى تم التعدي عليها 

تؤدى الى  صارخة بالتغيير أو التشويه أو اإلضافات أو ما يغطى الواجهات من إعالنات 
 تشوه المظهر المعماري والجمالي.

نوع من التشوه المرتبط بوقت معين ويزول بعدها إال أنه يترك أثر : التشوه الحضري المؤقت
، أو مبنى تجديد مراحل أو تنتهي حتىت اإلشغاال مثل على األقل فى الوقت الذى يظهر فيه،

 ،سكنها مسئول كبير أو يهجرها تفسر المعنىفوضى األزياء ووسائل النقل، ونظرة إلى منطقة ي
ا نتيجة اإلبطاء في انجاز المهام التى تم التكاليف  وهذه العناصر هي من أكثر المظاهر شيوع 

 بها، أو التهاون في تنفيذ هذه المهام.
 اتطبيقهتم أو من بيئات أخرى  إلينافي األشكال التى وفدت  يتمثل :مستوردال التشوه الحضري

في بيئاتنا وحضارتنا، وتصبح   دخيلة ولكنها موطنها في جميلة تكون قد وتشكيالت مالمحمن 
القاعدة بعد أن كانت هي الشواذ، ومن خالل كثرة استخدام أشكال معمارية قد ال تتوافق مع 

 المجتمع أو البيئة الموضوعة فيها.
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ال نستطيع تغيره  وهو التشوه الذى تتم مقاومته في البداية ثمالمتعايش:  التشوه الحضري
في فترة من موجودة ويتم التعايش والتأقلم معه، نتيجة لبعض المفاهيم التى تكون  ويغلبنا

 الفترات، كاإلكثار من استخدام الزجاج أحيانا والزخارف أحيانا أخرى.  
يعتبر تحقيق الجمال مطلب ا أساسي ا ألى تكوين معماري  التشوه الحضري: وأشكال أبعادثانياا: 

في أي عصر من العصور، فاإلحساس بالجمال مطلوب في المباني  و مجتمع أى فى
 .بأشكالها المختلفةواإلنشاءات 

ذا قل أو اختفى الجمال وحل محله المناظر القبيحة والمشوهة يعتبر هذا تشوه  وا 
 من مجموعةحضري، وانتشر ذلك بدرجة كبيرة في المجتمع المصري في السنوات األخيرة، وله 

 ( 58-54، 2008، محمد عبد اللطيف) :مثل في اآلتيتت ادبعاأل
كوجود فتحات أو ثقوب على  جد ا صغيرة مساحة في شوهالتيتركز  أنها :النقطي شوهالت

واجهات المباني الناتج من عمليات البناء أو آثار بعض األسلحة على المباني التى حصلت 
مبنى دون باقي الواجهة، أو عمل بعض نتيجة للعمليات اإلرهابية، أو دهان جزء من واجهة 

 القطع الزخرفية على واجهات المباني. 
فالتشوه الخطى أكثر مالحظة ألنه ينفذ في حيز أكبر فتتمثل في أعمدة اإلنارة  :خطىال شوهالت

  .المباني وعدم تنسيق ألوانها وأشكالها فوق الهاتفو  الكهرباء سالكأل انتظاموعدم 
ا عن العمل ذاته أو  ويتمثل :المستوى التشوه في واجهات المباني والعمارات سواء كان ناتج 

 مععدم اتمام العمل إلى الشكل النهائي، أو كإضافة طوابق جديدة وعناصر حديثة ال تتمشى 

 الالفتات، وتزيين الميادين العامة شرفاتبعض ال تقفيل أو فتحات إضافة أواألصلي،  المبنى

 .واالعالنات
مرتبة، فيصبح  غير عناصره وتصبح ونظامه جوهره فيه المبنى يفقد الذى وه :الكتلي التشوه

 من مبنيين هناك اختالف بين المبنى وما يحيط به من كتل أخرى، ومن أمثلة ذلك تجاور
 فيها مبالغ بطريقة االرتفاعات زيادةأو  به يحيط ما مع الطابع تنافر أو مبنيين تجاورطرازين 

تؤدى إلى انقضاء الخصوصية بالنسبة للمباني القريبة  الرتفاعا منخفضة محيطة مباني وسط
 منها. 
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متناسقة مع  ربطريقة غي المبنى في األلوان تعدد فوضى نتيجة يحدث الذي هو: اللوني شوهالت
 وغير صارخة بألوان المبنى دهان مثال المحيط ، أو تكون غير متجانسة مع بعضها البعض،

 تتنافى بطريقة الواجهات من جزء كل دهان جانب إىل ،حوله ما مع أو نفسه بعضها مع متناسقة

 .الفرد الشخصية والميول لألهواء تبع ا عناصرها بقية مع
 الشكل إلى قسمين:  حيث من التشوه الحضري ينقسم :التشوه الحضري أشكال ثالثاا:

 مبانيال من به يحيط ما مع المبنى واندماج انسجام به يقصد :التشوه الحضري العمراني
 وتكون هذه وجمالية، وظيفية قيمية مناطق ذات جميعها التي تخلق منه والفرغات القريبة

أو  منها، االستفادة وكيفية المساحات بهذه اهتمام أي يبدى ال إنه حيث المصمم قبل األخطاء 
طابعها العمراني  علي تحافظ يجعلها وال عنها النظر يصرف حيث المبني أصحاب قبل من

 والمحالت للمتاجر والورش المنتظم كغير العشوائي االنتشار ومن أشكال هذا التلوث ،المطلوب
  (60، 2013 افق مع طبيعة المنطقة. )أحمد شامية،بشكل فوضوي وبدون تو  المختلفة،

 أمور لعدة هذا وينتج للمبنى، األصلية الصفة في تغير أي وهو :المعماري الحضري التشوه
 نافدة، فتح أو يخدم المستعمل مثل شرفة بما الوظيفي الجانب مينتأ في فشل المصمممنها: 
 بذلك عن فيخرج الزخرفة اإلسراف في من التشوه الحضري المعماري يتكون كما ،ذلك أو غير
 استخدام للواجهات، أو الصناعية أو الطبيعية األحجار استخدام في كالمبالغة ،والجمال اإلبداع
 العناصر في استخدام والمبالغة األخرى، األبنية مع وال ضهابع مع تنسجم ال التي األلوان
كن التعرف على المبنى فال يم جمالها يفقدها مما كاألقواس اإلسالمي الطابع ذات اريةالمعم

  (61، 2013 ،شامية )أحمد . وال وظيفته
 ضريالح التشوه :المصرية المدن فى الحضرى التشوه إلى المؤدية والظواهر العواملرابعاا: 
 لقد ظهوره، لبيئة وفقا تختلف حدوثه، الى أدت وعوامل أسباب له األخرى المشكالت من كغيره

 التى والعوامل األسباب من والعديد ماضية، طويلة سنوات إلى ذلك يرجع المشكلة هذه ازدادت
 قاعدة أصبحت حيث ،الحالي بالمظهر وظهورها المشكلة تفاقم إلى أدى مما معا، طورتت

 للتشوه المؤدية والعوامل سباباأل تحليل يمكن المختلفة، والمدن المباني من كثير في أساسية
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 التشوه من الحد عملية يسهل حتى ضروريا أمر ا باعتباره المعاصرة، المرحلة في الحضري
 :هي والعوامل  األسباب هذه ومن ومعالجته،

 :االجتماعية العوامل: أوالا 

 حضارية أو فنية رؤية الحضري التشوه يعتبر ال :مصريال المجتمع في السلوكية الجوانب
 الفردية السلوكيات ظهرت حيث اجتماعي ا، سلوك ا هو ما بقدر والمجتمع الفرد بها يلتزم

 االجتماعي الوعي في القصور بسبب النامية البلدان في وخاصة رشيدة الغير واالجتماعية
 (17، 2012 . )هبة الكمشوشى،الثقافيو 

هناك تأثير كبير في الجوانب السلوكية  :م والكثافة في مصر على البيئة السلوكيةأثر االزدحا
الفردية واالجتماعية التى تتركها الحياة من مكان دون آخر، ويختلف هذا التأثير باختالف 
المكان المحيط، فالفرد في المدينة قد تختلف استجابته عما كان فى قرية أو منطقة جبلية 

لو كان يعيش في مكان معزول أو منزل خاص، عما كان يعيش في  وسيختلف في سماته
 عمارة آهلة بالسكان أو في منطقة مزدحمة.

حيث أن العوامل االجتماعية والتغير االجتماعي مثل : القيم االجتماعية في المجتمع المصري
موا خصائص السكان، والعالقات االجتماعية، والعادات والتقاليد، والمستوى المعيشي يساه

 بشكل كبير في حدوث التشوه الحضري. 
تعتبر القيم االجتماعية محدد ا لسلوك الفرد وأفعاله فكثير من األنماط السلوكية التى  لذا

ج لما حددته الثقافة على أنه أسلوب غير مرغوب يتبعها الفرد في المجتمع الحضري هي نتا
 (19، 2012 ،. )هبة الكمشوشىفيه

لمعتقدات التى يحملها الفرد نحو األشياء والمعاني وأوجه النشاط وتعرف القيم على أنها ا
، فتحدد له أهدافه العامة في الحياة والتي تتضح من خالل (2008المختلفة ) دراسة بحثية ، 

سلوكه العملي. كما أنها التوجه أو السلوك المفضل أو المرغوب فيه من بين عدد من 
التوجهات المتاحة والتي تحدد له السلوك المقبول والمرفوض والصواب والخطأ وتتصف بالثبات 

 (14 ،1992، النسبي. )عبد اللطيف خليفة
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لقد ظهرت السلوكيات الفردية الغير رشيدة وخاصة في البلدان النامية  :افة العامة للفردالثق
بسبب القصور فى الوعى االجتماعي والثقافي، فالحديث عن البيئة ومحتوياتها ومؤثراتها يقودنا 
إلى اإلشارة بشكل أساسي إلى قصور في الوعى بمحتوى الثقافة العامة للمجتمع والذى له أكبر 

ثر على التشوه الحضري للمدن، وما يتضمنه من العادات والتقاليد والمعايير والمثل األ
، 1992 ،خليفةطيف لواألعراف واألنماط المختلفة من اآلداب والفنون والعلوم والمهن. )عبد ال

14) 
 البنائية الوظيفية. –الضغط البيئى  –الجودة اإلجتماعية  نظريات الدراسة :

 
 يةالمنهجءات  اإلجرا

ينــدرج نــوع الدراســة الحاليــة تحــت إطــار الدراســات  Type of study: نوووا الدراسووة
التـــى تعتمـــد علـــى أســـلوب المســـح االجتمـــاعى  Analytic Descriptiveالوصـــفية التحليليـــة 

بالعينة والتى يمكن عن طريقها الحصول على معلومات دقيقة تصور الواقع وتسهم فى تحليلـه، 
يح مشـكلة الدراسـة والوصـول إلـى مجموعـة مـن النتـائج التـى تفسـر األمر الذى يسـاعد فـى توضـ

 موضوع الدراسة.
ومن هنا فقد كانت هـذه الدراسـة ضـمن إطـار الدراسـات الوصـفية التـى تهـدف إلـى محاولـة 

 ، وطرق مواجهتها ومحاولة ايجاد حلول لها.أبعاد التشوه الحضريالتعرف على 
ج العلمـى مـن خـالل المسـح االجتمـاعى وهـو احـد عتمـدت الدراسـة علـى المـنها :منهج الدراسوة

أســاليب المــنهج العلمـــى لمعرفــة حقيقـــة الظــاهرة التـــى تقــوم الدراســـة بمحاولــة تقـــديم حلــول لتلـــك 
 الظاهرة. 

ومن هنا نرى األسلوب المنهجى الذى يتناسب وطبيعة الدراسة تمثل فى األسلوب 
لمسح االجتماعى بالعينة، ويتسم بأستخدام أسلوب ا Descriptive Methodالوصفى التحليلى

والذى يعد من اكثر المناهج  sample social surveyالمسح االجتماعى بالعينة منهج 
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حيث يعتبر مرحلة  ،العلمية استخداما  وشيوعا  فى البحوث االجتماعية للتطبيق على العينة
 .وهامة للبحث اإلمبريقىأولى 

امــة فــى تصــميم البحــوث هــو تحديــد مجاالتهــا مــن الخطــوات المنهجيــة اله مجوواالت الدراسووة:
المختلفــة ولقـــد اتفــق كثيـــر مـــن المشــتغلين فـــى منــاهج البحـــث االجتمـــاعى علــى أن لكـــل دراســـة 
مجــــاالت ثالثــــة رئيســــية يجــــب علــــى الباحــــث توضــــيحها عنــــد تخطــــيط إجــــراءات البحــــث وهــــذه 

 :جاالت الثالثة هىالم
هو النطاق المكاني إلجراء الدراسة وفى  ويقصد بالمجال الجغرافيالمجال المكاني للدراسة: 

وسط  فى أماكن اسكان محدودى الدخل فى  مدن المجال الجغرافي لها  كانهذه الدراسة 
وائية وتشوه،حيث تم إجراء الدراسة في الدلتا، حيث تعتبر تلك األماكن األكثر إزدحاما  وعش

 . دينة )بنها وأشمون وشبين الكوم(المدن المستهدفة وهى م
تقتصر الدراسة على سكان مدن الدلتا وقد تم اختيار مدن شبين مجال البشري للدراسة: ال

  أشمون. -بنها –الكوم 
استغرقت الدراسة الميدانية قرابة الثالثة أشهر، ابتداء من شهر يناير  المجال الزمني للدراسة:

يل الدراسة بأن الباحثون ومنذ تسج علما ، وحتى نهاية شهر مارس من نفس العام .2019
وتأصيل المفاهيم والنظريات والدراسات المرتبطة بموضوع  ،يقومون بجمع المادة العلمية وهم

 .سس موضوعيةأللدراسة حتى تقوم على  النظريوهى فترة جمع التراث  ،البحث
أعتمدت الدراسة الراهنة بشكل عام على اداتى  األدوات المستخدمة في الدراسة:

العام كإحدى أدوات  ا هذا الهدفمتحقيقهودليل دراسة الحالة ل( (Questionnaireاإلستبيان 
 .جمع البيانات

اعتمدت الباحثة في التحقق من صدق االستبيانات على صدق : صدق وثبات ادوات الدراسة
محكمين من  10المحكمين وقد تم عرض اداة االستبيان في صورته االولية على 

  علم االجتماع والهندسة.المتخصصين في علم االجتماع البيئي و 
وقد تم حساب الثبات الدوات الدراسة باستخدام طريقة اعادة االختبار حيث قام الباحثة 

الفئة العمرية  فى من اهالي مدن الدراسة  ةمفرد 30على تطبيق االستبيان على عينة قوامها 
 .والمسئوليين التنفيذيين بها سنة 50األكثر من 
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الفئة العمرية فى  أهالى مدن الدراسةمن مفردة ( 200ة )ة الدراسشملت عين:  عينة الدراسة
تساوى على المدن بالحيث وزعت العينة على  والمسئوليين التنفيذيين بها،سنة  50األكثر من 

 .اإلحصائيوفقا  لمعادلة التمثيل  عمديةتم اختيار عينة و  الثالثة للدراسة

حتى  1966شبين الكوم في الفترة من نمو سكان محافظة المنوفية ومدينة  :(1جدول )
2016 

% من  معدل النمو سكان شبين الكوم معدل النمو سكان المحافظة التعداد
 المحافظة

1966 1458048 1،19 66290 3،45 4،55 
1976 1710849 1،73 102805 5،51 6،01 
1986 221315 2،98 132209 2،86 5،95 
1996 2760431 2،34 156794 1،86 5،68 
2006 3270431 2،1 177112 1،3 5،42 
2016 4301601 2،30 239624 2،50 4،55 

، افظة المنوفية ومدينة شبين الكومالمصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على التعدادات السكانية لمح
 2016الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تعداد 

عدل نمو سكاني بمدينة ل أعلى م( يتضح أنه تم تسجي1من خالل تحليل الجدول رقم )
حيث وصل معدل النمو السكاني ليصل  (م2016إلى  1966ية )في الفترة التعداد شبين الكوم

( سنويا، ويرجع االرتفاع الشديد في معالت النمو %5،51إلى أعلى معدالته حيث بلغ )
إلى الحدود السكاني في الفترة السابقة إلى ضم كل من شياخات كفر المصيلحة وميت خاقان 

م، وبضم تلك الشياختين للمدينة تعدى الحاجز السكاني 1973اإلدارية لمدينة شبين الكوم عام 
 لها المائة ألف.

ثم انخفضت معدالت النمو السكاني بعد ذلك في الفترات التعدادية السكانية الثالثة 
م 1986 إلى1976( في الفترة ما بين %2،86األخيرة، حيث انخفض معدل النمو إلى ) 

استمرت معدالت النمو 1996إلى 1986( سنويا، وفى الفترة ما بين %2،65بانخفاض قدره )
( عن الفترة التى سبقتها، %1( سنويا بانخفاض قدره )%1،86باالنخفاض حتى بلغت )
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(، %1،9م  حيث بلغ حوالى )2006واستمر االنخفاض في معدل النمو السكاني حتى عام 
بسبب  %2،50النمو بلغ معدل م 2016يرة ارتفع معدل النمو في عام اال أنه في الفترة األخ

زيادة معدالت رقعتها العمرانية نحو األطراف زحفا على األراضي الزراعية الذى انتشر بشكل 
كبير فى الفترة األخيرة الحتواء تلك الزيادة في السكان فضال عن اتجاه السكان نحو االطراف 

 التجاه الى زيادة األدوار على العمارات بشكل ملحوظ.لكونها اكثر هدوء ا وكذلك ا
ويتضح من دراسة تطور معدالت النمو السكاني لمدينة شبين الكوم من التعداد األول 

 تي:تتضح في اآل حتى التعداد الثالث عشر أن هناك أربع مراحل
من ما عا 55المرحلة األولى: انخفض معدل النمو السكاني واستمرت ست تعدادات على مدى 

، وفيها حققت المدينة أدنى معدل للنمو السكاني م1937م وحتى تعداد 1882تعداد 
، وهذا االنخفاض في معدالت النمو على مدى العشر سنوات الممتدة 1907( عام 0،18%)

، وهذا يرجع لعدة أسباب منها انخفاض معدالت الزيادة الطبيعية كنتيجة 1907الى 1897في 
فى األلف النتشار األوبئة  35ات، والتي زادت في بعض السنوات عن الرتفاع معدالت الوفي

 واألمراض، باإلضافة إلى أن المدينة فى ذلك الوقت لم تكن أخذت وظيفتها اإلدارية الكاملة.
وحققت فيها  1986حتى تعداد  1947( عاما من تعداد 39المرحلة الثانية: واستمرت قرابة )
لتسجل أعلى  2006د عن المتوسط العام، بل قفزت في تعداد المدينة معدالت نمو مرتفعة تزي

فسجلت نمو ا سكاني ا يزيد  1996-1882عاما، والتي تفصل بين تعدادي  114نمو على مدار 
ضم قريتي كفر المصيلحة وميت خاقان ( مرة، ويرجع ذلك 2،6عن المتوسط العام بنحو )
، وبهما تم رفع معدل 2016ينة عام ( من سكان المد%15،83للمدينة، فقد أسهمتا بنحو ) 
 ( بعد ضمهما.%5،51( بدونهما الى )%3،05النمو السنوي للمدينة من )

فيها المعدل النمو السكاني للمدينة لالنخفاض مرة أخرى عن المتوسط  المرحلة الثالثة: عاد
 ( سنويا.%1.86العام للنمو السكاني للمدينة لتسجل )

ل النمو السكاني للمدينة عن المتوسط العام للنمو السكاني للمدينة المعد ارتفع: المرحلة الرابعة
( سنويا فسجلت نمو سكاني ا كبير ا بفضل الزحف العمراني الكبير التى شهدته %2.50لتسجل )

 المدينة في الفترة األخيرة.
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 2016حتى  1966الفترة من  فيبمدينة أشمون  السكانيتطور نسبة النمو  :(2جدول )
الفترة 

 لتعداديةا
عدد السكان 

 )نسمة(
 معدل النمو السكاني% الزيادة الكلية
 حضر النسبة المئوية

1976 30531 22،8 2،3 
1986 42079 37،9 3،7 
1996 53163 26،3 3،5 
2006 83931 23،4 4،5 
2016 111337 32،6 2،8 

ة واإلحصاء، والنتائج المصدر: من عمل الباحثة اعتماد ا على: الجهاز المركزي للتعبئة العام
النهائية للتعداد العام للسكان واإلسكان والمنشأت لمحافظة المنوفية، تعدادات السنوات 
 Xالمذكورة.)نسبة الزيادة السنوية = التعداد األول مقسوما على التعداد الثاني ثم يضرب الناتج 

 ، ثم يقسم على الفاصل الزمني بين كل تعدادين.100
، ة لمحافظة المنوفية ومدينة أشمونباالعتماد على التعدادات السكاني باحثةن عمل الالنسب م: المصدر
 .للتعبئة العامة واإلحصاء المركزيالجهاز 

تضاعف تطورت أعداد السكان بمدينة أشمون منذ بداية القرن العشرين وحتى أواخره  
( بنحو 2016-1976خالل األربعة عقود الماضية في الفترة ما بين ) حجم سكان المدينة

سنة تقريبا، فقد قدر حجم  30( نسمة في مقدار 30531فبلغ حجم الزيادة الكلية ) 2،8
( نسمة في تعداد 111337( نسمة حتى وصل )30531نحو )1976السكان في تعداد 

م وعلى المستوى التفصيلي يمكن تقسيم النمو السكاني للمدينة إلى عدة مراحل على 2016
 النحو التالي:

( نسمة، 30531وقد بلغ الحجم السكاني ) ،1976حلة األولى: في التعدادى السكاني المر 
 من جملة سكان مركز أشمون.  %22 بنسبة فى تقدر
 -1986: تزايد عدد سكان المدينة  للمرة الثانية خالل الفترة التعدادية من )المرحلة الثانية

جملة سكان مركز أشمون، من  %7.2النسبة المئوية بنسبة فى تقدر وصلت( حيث 1996
، ( نسمة95.242وبالمقارتة بالفترة السابقة فقد بلغ حجم الزيادة السكانية الكلية لمدينة أشمون )

زيادة سكانية كما شهدت هذه الفترة أكبر معدل نمو سكانى خالل  %3،8أى ما يعادل 
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يزيد عن  سنويا، بذلك %2،8م، والتى يقدر نسبتها نحو  2016حتى  1976التعدادات من 
( ويرجع ذلك إلى الزيادة الطبيعية، باإلضافة إلى 2،5معدل المحافظة، الذى سجل وقتها ) 

التعديالت اإلدارية التى شهدتها المحافظة فضال  على عمليات الزحف العمرانى على األراضى 
 الزراعية فى الفترة األخيرة.

شهدت المدينة نهضة صناعية  ( فقد2006 -1996الثالثة: الفترة التعدادية من ) المرحلة
وخدمية كبرى وتوافر فرص العمل بها، واستقبالها لهجرات وافدة من الريف المجاور لإلستيطان 

، حيث وصل عدد بالمقارتة بالفترة السابقة (11084بها، ومن ثم  وصل حجم الزيادة الكلية )
من  %9،9بنسبة  خالل تلك الفترة، و  %26،3بنسبة  ( نسمة53163سكان المدينة إلى ) 

جملة سكان المركز، كم انخفض معدل النمو السنوى لهذه الفترة عن سابقتها، والذى قدر بنحو 
، وكذلك انخفض مقارنة بمعدل النمو السنوى للمحافظة، والذى قدر فى هذه الفترة 2،3%
 .  %2،4بنحو

مدينة أشمون  (  فقد وصل عدد سكان2016 -2006الرابعة: الفترة التعدادية من ) المرحلة
( 12423( نسمة، وعلى هذا يكون حجم الزيادة الكلية ) 83931الى ) 2006فى نهاية عام 

فى حين انخفض معدل النمو السنوى ليصل  %2،3نسمة عن الفترة السابقة بزيادة سنوية 
سنويا، ولكن هذه المرة كان أكبر من معدل النمو السنوى للمحافظة، والذى قدر  %2،1الى
الى  2016وصل عدد سكان مدينة أشمون فى نهاية عام  يا خالل تلك الفترة، كماسنو  1،6%

( نسمة عن الفترة السابقة 27406( نسمة، وعلى هذا يكون حجم الزيادة الكلية )111337)
سنويا، ولكن هذه  %2،1فى حين انخفض معدل النمو السنوى ليصل الى %2،8بزيادة سنوية 

سنويا خالل تلك الفترة،  %2،8السنوى للمحافظة، والذى قدر  المرة كان أكبر من معدل النمو
وترجع الزيادة السكانية هنا فى هذه الفترة الى اإلنفتاح والتوسعات الكبيرة التى شهدتها المدينة 
عادة التخطيط الهيكلى لها مما أدى إلى فوز مدينة أشمون بأجمل مدينة  خالل تلك الفترة وا 

 ث التنمية الشاملة وتكامل خدماتها.على مستوى الجمهورية من حي
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تغير نمو سكان مدينة بنها مقارنة بمدن محافظة القليوبية فيما بين تعدادي  :(3جدول )
(1976 – 2016) 

الفترة 
 التعدادية

عدد السكان 
 )نسمة(

 معدل النمو السكاني الزيادة الكلية
 % نسبة الزيادة % العدد

1976 88845 19745 6.6 2.8 
1986 115701 26856 7.8 3.1 
1996 135892 20191 8.5 2.7 
2006 157701 21809 8.6 2.5 
2016 170656 12955 9،2 3.2 

المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، والنتائج 
دادات السنوات النهائية للتعداد العام للسكان واإلسكان والمنشآت لمحافظة القليوبية، تع

)نسبة الزيادة السنوية = التعداد األول مقسوما على التعداد الثاني ثم يضرب الناتج  المذكورة.
X 100.ثم يقسم على الفاصل الزمني بين كل تعدادين ، 

حوالي  1976( ما يلي: بلغ عدد سكان مدينة بنها عام 3يتبين من دراسة الجدول رقم )
. ثم  %7.8ضون عشر سنوات، ارتفع بنسبة زيادة بلغت وفي غ 6.6نسمة بنسبة  88845

 %3.1مقارنة بمعدل  %3، بمعدل نمو سكاني بلغ 1986ازداد عدد سكان مدينة بنها عام 
 .مدينة بنهافي حضر محافظة القليوبية، وتعتبر هذه الفترات أعلى فترات النمو السكاني ل

بنسبة زيادة سكانية  نسمة، 135892 ووصل 1996ثم ازداد عدد سكان بنها عام 
% لحضر المحافظة في  2.7مقارنة بـ  %2.4، وانخفض معدل النمو السكاني إلى 8،5%

الفترة نفسها، ولعل هذا االنخفاض يعزى الستقرار المدينة إداري ا، ويضاف إلى ذلك أن سكان 
ان له أكبر المدينة والقرى المجاورة قد شهدت هجرة نازحة للعمل بالدول العربية النفطية مما ك

األثر في اإلقبال على شراء األرضي والبناء عليها مما ساهم في ارتفاع أسعار األراضي 
واإليجارات، ولم يتحمل غير القادرين الزيادة في إيجارات السكان واالنتقال للقرى المجاورة 

 للمدينة بالضفة الغربية.
ة سبب ا مباشر ا لزيادة معدالت ويعد ارتفاع معدل النمو السكاني لمدينة بنها في هذه الفتر 

نمو رقعتها العمرانية نحو األطراف زحف ا على األراضي الزراعية، ويرجع ذلك لكونها أكثر 
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هدوء ا والرغبة في بناء مساكن واسعة ألفراد األسرة، وكذلك إقبال العمالة المصرية على الهجرة 
)إسماعيل،  طراف المدينة.للعمل في الخارج مما أدى لورود رأس مال لشراء أراضي في أ

1987 :21.) 
نسمة، بنسبة زيادة  157701ووصل  2016وقد استمر ارتفاع سكان مدينة بنها عام 

لحضر المحافظة في الفترة  %2.5مقارنة بـ  %3.1وبمعدل نمو سكاني  %8.6سكانية 
دة نسمة، بنسبة زيا 170656ووصل  2016نفسها، وقد استمر ارتفاع سكان مدينة بنها عام 

لحضر المحافظة في الفترة  %4.5مقارنة بـ  %6.1وبمعدل نمو سكاني  %9.2سكانية 
نفسها، وعند مقارنته بحضر محافظة القليوبية اتضح توازي منحنى النمو السكاني في كليهما 
ن تفوق معدل النمو السكاني في حضر المحافظة عنه في مدينة بنها، األمر يعود إلى  وا 

في المحافظة، وكذلك زيادة اإلقبال على اإلقامة بالمدن سواء بشكل  سياسة التوسع الحضري
 دائم أم مؤقت وهو ما يزيد من معدالت نمو سكان الحضر السنوية.

شهدت مدينة بنها تباين ا آخر متمايز ا في معدالت النمو السنوي للسكان على مستوى 
سلبي الناتج عن الهجرة (، إذ اتسم بعضها بالنمو ال2016- 176الشياخات طوال الفترة )

النازحة والممثلة في شياخة المنشية وبنها ويرجع السبب في ذلك إلى أن كال من الشياختين 
يمثالن الكتلة القديمة للمدينة والمحددة المساحة وليس هناك مجال لالتساع األفقي ويقتصر 

اخات الرياح على االتساع الرأسي، في حين اتسمت الشياخات األخرى بتذبذب نموها في شي
وبنها الجديدة وكفر مناقر ويرجع السبب في ذلك إلى اتساع الرقعة ووجود مساحات للتوسع 

 األفقي عليها.
 

 نتائج الدراسة الميدانية
  التشوه الحضري في المدن أظهرت نتائج الدراسة إلى أن هناك أسباب وعوامل أدت إلى

تدهور الخدمات العامة ، وسوء التخطيط زيادة الكثافة السكانيةمنها  التي تمت بها الدراسة
تدهور ، في بعض المناطق خاصة الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات المياه وغيرها

 البنية الحضرية وهشاشتها.
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  لسنة  1لظهور قانون الحاكم العسكري في نهاية التسعينات رقم كما بينت الدراسة أن
في أضيق الحدود  بالبناء عليها أو  إال –، بحظر البناء على األراضي الزراعية 1996

استعمالها لغير الزراعة، ساعد على النزوح إلى المدن والبناء بطرق عشوائية دون مراعاة 
 للطابع الحضاري للمكان أو المنظر الجمالي.

 من القرن الماضي  أظهرت الدراسة أن االنفتاح االقتصادي والذي بدأ في السبعينيات
لي اتجاه المصريين العاملين بالخارج إضافة إ ،رارية بشكل كبيفي رواج السوق العق ساهم

 .لي االستثمار العقاري بشكل كبير خاصة في الشياخات الحضريةإ

  الرتفاع مستوى المعيشة وظهور الهجرة العائدة من دول أن كما أشارت نتائج الدراسة
دوره على البناء الخليج العربي في استثمار عائدتها في التوسع العمراني والذى شجع ب

خارج الكتلة القديمة والمزدحمة بالسكان والتي أخذت تعانى من اختالط استخدام األرض 
بسبب التكدس العمراني بها إلى ظهور المباني والمنشآت الحديثة من مالمح وتشكيالت 
قد تكون جميلة فى موطنها ولكنها دخيلة فى بيئاتنا وحضارتنا التى تتنافر مع العادات 

 قاليد والقيم االجتماعية لمجتمعنا.والت

  وضاعهم االقتصادية نحو أاالنتقال حسب تغير في رغبة االهالي كما أظهرت الدراسة أن
، أدى ذلك جيال من االسرة الواحدةأن كانت المنازل الريفية تحوي أالسكن المستقل بعد 

 منخفضة يطةمحمباني  وسط فيها مبالغ بطريقةفي ارتفاع العقارات  زيادةإلى ظهور 
 مما أدت إلى انقضاء الخصوصية بالنسبة للمباني القريبة منها.  االرتفاع

  ذات داللة معنوية بين العوامل المؤدية  ارتباطيةأوضحت نتائج الدراسة أن هناك عالقة
، بمعنى أنه كلما زادت العوامل للتشوه الحضري وبين الكثافة السكانية وسوء التخطيط

وسوء في  واقتصادية ثقافيةو  وبيئية من عوامل اجتماعية ريللتشوه الحضالمؤدية 
 في الشكل والمظهر العام للمدن.، تؤدى بدورها إلى تغيير التخطيط
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 توصيات الدراسة
  تفعيل الدور الرقابي من قبل المجالس المحلية واألحياء للقضاء علي ظاهرة العمل على

عشوائية التى تعمل على تشويه المنظر العشوائيات والحد من البناء المخالف والمواقف ال
 الجمالي للمدينة.

 ية واإلعالن لوحات الدعا لوجود لجميع المباني داخل المدينة محددة وضع اطر تصميمية
 واإلنارة، وألوان أبواب المحالت واللون، ونوع الخط، للحجم، ،وفق نظام ومقاس محدد
رع يعمل على تناغم للشوا جمالية هسألمر الذي يضفي لما ،وتوحيد بروز المظالت

 .لمدينةل الشكل الجمالي
  وقيمهم وسلوكياتهم عن طريق مواجهة  الناسمعتقدات  توجيهالعمل على إعادة

 إيجابيالمساهمة بدور  بكل مدينة االجتماعية، بحيث يمكن للشبابالتغيرات المشكالت 
بقصد نشر المعنية بكل محافظة،  األجهزةمجاالت تنظمها  في االشتراكعن طريق 

 لظاهرة العشوائيات والمحافظة على الطابع الحضري للمدينة. التصديالوعى بأهمية 

 عادة التنمية بخطط االهتمام الدولة على  تفعيل و والحضر الريف بين التوازن وا 
 وتفعيل لإلسكان فعالة استراتيجية ووضع بالبيئة االهتمام إعادة و الشعبية المشاركة
 . المتخصصة و التطوعية مام بالمنظماتواالهت اإلعالم وسائل

 الخاصة بالبناء على أو بجوار األماكن األثرية لحماية والتشريعات القوانين سن 
 الجمالي المظهر والعمل على تطوير عام بشكل المدن في واألثرية التاريخية المناطق

 والبصري.
 

 البحوث المقترحة
 بالمظهر العام للمدنعلى االهتمام  المسئولينالدراسات التي تحث  اجراء الكثير من -1

 بها. المرتبطةوالمجاالت 
المدن الصناعية والعزوف عن العمل بالزراعة  الهجرة إليدراسة اتجاهات الشباب نحو  -2

 .واستصالح األراضي
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ABSTRACT 

The study aimed to identify the phenomenon of Social variables 

leading to urban distortion. The study was applied on a sample of three 

cities in the Delta (Shebin El-Koum - Ashmon - Benha). This study 

belongs to the descriptive type of studies, using the social survey 

through a random sample of (200) items distributed on three cities using 

the questionnaire form. The researchers relied on some statistical 

methods, including (T) test, frequencies, ratios and correlation 

coefficients.  

The study reached to a number of results as follows: there are some 

causes and factors that led to the urban distortion such as: the increase 

in population density, deterioration of public services in some areas 

especially; health, education, water and other services, in addition to, 

the deterioration of the urban structure and its fragility. The study also 

displayed that the emergence of the Military Governor's Law at the end 

of this period No. 1 of 1996, with the prohibition of building on the 

agricultural land, except in the narrowest extent of building or using it 

for non-agriculture, led to moving to the cities and building in random 

ways. The study also showed that the economic openness which started 

in the 1970s in the real estate market was very high, in addition to the 

tendency of the Egyptians working abroad to invest in real estate 

especially in the urban districts. The results of the study also indicated 
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that the high level living and the emergence of migration returning from 

the Arab Gulf countries to invest their revenue in urban expansion, 

which in turn encouraged the construction outside the old block which 

is crowded with the population, which suffer from the mixing of the use 

of land due to the urban accumulation to the emergence of modern 

buildings and constructions from features and formations that may be 

beautiful in their homeland but exotic in our environments and 

civilizations that are contrary to the customs, traditions and social 

values of our society. The study also showed that people desire to move 

according to their changed economic conditions towards the 

independent housing because the rural houses contain generations of the 

same family. The elevations are exaggerated in the midst of low-rise 

surrounding buildings, leading to a lapse of privacy for nearby 

buildings. 

The study recommends the following: working on activation of the 

control role by the local councils and quarters in order to eliminate the 

slums phenomenon and restrict the informal building that distorts 

beauty of the city. Setting determinant designing frames for the city's 

buildings to restrict or prohibit the advertisement banners and to make 

them du to specific criteria regarding the color, the size, the font type, 

lightening, colors of doors of shops and unifying the umbrellas' limits 

and jutting-outs; this can create aesthetic touch to the city. Working on 

re-directing of people beliefs, values, and behaviors through 

encountering the problems of the social and changes, so, youth can act 

positively in every city through participation in fields organized by the 

official authorities in each governorate. 


