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 المحاضرة االولى:

 جغرافية االسكان، مجالها، واهميتها

The geography of housing, its scope, and its importance 

يمثل السكن المحاولة االولى لإلنسان في استثمار بيئتو، وقد تعرض الى تطور     
وتغير خالل مسيرة حياة االنسان. وقد حظي ىذا التطور باىتمام كثير من فروع 
المعرفة كانت الجغرافية من ضمنيا حتى تبمورت وجيات النظر عن والدة فرع 

 جغرافية االسكان.

ن وجدت الحياة عمى سطح ىذا الكوكب وجميع الكائنات أنو منذ ا يمكن القولو     
الحية في بيئاتيا المختمفة قد أوجدت ليا مساكن توفر ليا االمن والخصوصية 
وممارسة دورة حياتيا، فاإلنسان كمخموق مميز من ىذه الكائنات)خميفة اهلل في 

تطبيقي مع االرض( جعل من ىذه الوظيفة برنامجًا متطورًا يتغير مفيومو النظري وال
 تطور آفاق حياتو في اطار تقدمو التقني واالقتصادي واالجتماعي عمومًا.

فبدأ بالكيوف واتخذ منيا مساكنًا ووفر بيا سبل االمن والحماية بوسائمو المختمفة    
 مقتنياتووعبر فييا عن احساسو بما يدور من حولو بالنحت والرسم ووضع فييا 

وحاجاتو، وىو بذلك لم يكن ليختمف عن بقية الكائنات الحية فالطيور تبني أعشاشيا 
في مكان تراه آمنًا وال يبتعد كثيرًا عن مصادر الماء والغذاء وتؤثث ىذه االعشاش 

 من الداخل بالقش الناعم لتشعر بالدفيء والراحة.
مع فصول  تتالءممة كذلك النمل الذي يتخذ من مساكنو مالذًا لدورة حياة متكام  

السنة صيفًا وشتاًء حيث يخزن األغذية لفصل الشتاء عندما تتساقط االمطار 
ويصعب الخروج، واالسود التي تدافع عن عرينيا بتحديد بعد استراتيجي ترصد من 
ذا ما تم تجاوز ذلك البعد شرعت بالدفاع عن محيط العرين، وىكذا  خاللو الخطر وا 

 السكن والدفاع عن محيط السكن عند سائر المخموقات.الوضع في تييئة متطمبات 



 

3 
 

 وظيفياً اما االنسان خميفة اهلل المتطور فقد بدأ بالكيوف ثم القرى المتخصصة    
فالمجتمعات الحضارية وظل يطور طرق حياتو مع تطور مكتشفاتو وطرق معيشتو 

ي تجسدت وتنظيمو االجتماعي، وعبر ثوراتو المتعاقبة خالل مسيرتو الطويمة الت
بالثورة الصناعية المعاصرة وأجياليا المتعاقبة حتى دخل عصر غزو الفضاء والثورة 
الرقمية وتحول العالم الى قرية صغيرة في ظل ثورة العولمة، وانتقمت تكنولوجيا تشييد 
المساكن واألبنية لمتوافق مع التغيير في النظم االجتماعية من قرى صغرة الى مدن 

عمالقة ترتفع فييا االبنية عشرات الطوابق وتمثل مراكز عالمية  كبيرة ثم الى مدن
 لمنيضة والحضارة واالبداع والتغير.

 أي تتمكن لم متطمبات وىي... العصرية الحياة متطمبات من اإلسكان يعتبرو       
 تفاقماً  المشاكل أكثر من وىو... ليا قاطع حل إلى الوصول من العالم دول من دولة
 مع تتحرك متحركة مشكمة واإلسكان... السكان من عميو المتزايد الطمب بسبب
 من المجتمع احتياجات لسد فقط ليس لمشعوب واالقتصادي االجتماعي التطور
 فيو تتكامل واإلسكان...المتغيرة المعيشية متطمباتو لمواجية ولكن السكنية الوحدات
 والتنظيمية والتصنيعية والقانونية والعمرانية والفنية واالجتماعية االقتصادية الجوانب
 في خمل إلى يؤدي منيا جانب في قصور وأي والتخطيطية والتصميمية واالدارية
 ... اإلسكان وبرامج خطط

 مفاهيم عامة:
 السكن المالئم:

يعني التمتع بدرجة مالئمة من الخصوصية ومساحة كافية وامان وانارة وتيوية      
وىيكل اساسي مالئم وموقع مناسب فيما يتعمق بمكان العمل وبمرافق البيئة االساسية 
وبتكاليف معقولة ويعتبر ىذا االسكان االقتصادي او منخفض الكمفة لألسرة ذات 

الدولة واحدى التحديات والميام االساسية  الدخل المحدود في مقدمة اىداف واولويات
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التي تواجييا، ويعكس السكن المالئم مدى االىمية التي تساعد في تطور المجتمع 
 روف االنسانية المالئمة لمعائمة.ظواستقراره اضافة الى السعادة الشخصية لألفراد وال

محددة لغرض تمثل عدد السكان الذين يشغمون منطقة  الكثافة السكانية االجمالية:
ممارسة فعالية السكن وتستخرج قيمتيا من حاصل قسمة العدد الفعمي لمسكان عمى 
المساحة الكمية لممنطقة )مساحة السكن + مساحة الطرق الداخمية + مساحة االسواق 
المحمية + أبنية الخدمات + المساحات الخضراء + مساحات الفضاءات المفتوحة + 

 ي تحد المنطقة السكنية(.نصف مساحة الطرق العامة الت
 

 عدد السكان                                    
 شخص/ ىكتار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = = الكثافة السكانية االجمالية

 مساحة االرض السكنية مع خدماتها ونصف مساحة                          
 الطرق المحيطة بها                                                    

 
 الكثافة السكانية الصافية:

 عدد السكان الذين يشغمون ىكتارًا واحدًا من االرض السكنية الصافية.
 

 عدد السكان                                    
 شخص/ ىكتار ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = = الكثافة السكانية الصافية

 مساحة االرض السكنية باليكتار                        
 
 لكثافة اإلسكانية:ا

ىي عدد الوحدات السكنية لكل ىكتار من االرض السكنية وتكون اما إجمالية او 
 صافية.

 عدد الوحدات السكنية                                    
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 ــــــ = وحدة سكنية/ ىكتارـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الكثافة اإلسكانية االجمالية
 مساحة االرض السكنية مع خدماتها                                        

 ونصف مساحة الطرق المحيطة بها                                        
 

 عدد الوحدات السكنية                                    
 وحدة سكنية/ ىكتارــــــ = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = الكثافة اإلسكانية الصافية

 مساحة االرض السكنية الصافية بالهكتار                                        
 األسرة:
مجموعة من االشخاص يعيشون في وحدة سكنية)غرفة او مجوعة غرف(       

دارة المسكن وقد ال  مشتركون فيما بينيم بفعاليات مختمفة أىميا تحضير الطعام وا 
 قرابة.تربطيم صمة 

 العائمة:
مجموعة اشخاص يعيشون في وحدة سكنية يرتبط افرادىا بصمة القرابة، وتقسم من 

 حيث التركيب االجتماعي الى قسمين:
العائمة النووية: تتكون من االب واالم واالوالد وتعد وحدة مستقمة من وحدات  .1

 المجتمع المحمي.
ر تربطيم صمة القرابة العائمة الممتدة: تتكون من عائمتين نوويتين او أكث .2

 كاآلباء واالبناء المتزوجين الذين يعيشون معيم في نفس الوحدة السكنية.
 سياسة اإلحالل السكني:

سياسة تتبعيا الدولة التي تؤول فييا ممكية السكن لمدولة حيث يتم تغيير الوحدة 
 السكنية بتغيير خواص العائمة.

 تصنيف األسر:
 دون خمس سنوات.( شخص مع طفل 2-1عائمة صغيرة) .1
 ( اشخاص.5-3عائمة متوسطة) .2
 ( اشخاص.8-6عائمة كبيرة) .3
 اشخاص(. 8عائمة كبيرة جدًا)ما زاد عن  .4
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 انماط المساكن

 منخفض
 النمط المنفصل   ( طابق1-2)

 شبو المنفصل   
 المتالصق                                  

 عمارات سكنية  متعدد الطوابق
 مفهوم وحدة السكن.

يمثل المسكن الصيغة االولى التي تمكن فييا االنسان من ان يكيف نفسو       
ويقصد بيا الوحدة العمرانية التي تأوي الساكن البشري وتتوفر فييا متطمبات لمبيئة، 

اإلقامة والحماية في حين تتخذ ىذه الوحدة قيمة فمسفية ينظر الييا )باشالر( من ىذه 
ركز الوجود داخل حدود تمنح الحماية، كما انيا تجعمنا الوجية ويصفيا بأنيا التي ت

 نضع انفسنا في اصل منبع الثقة في العالم.

الموضع او المكان الذي يحوي فعاليات االسرة)العائمة( هي فالوحدة السكنية 
المتكررة او المختمفة بوجود الحب والوالء ليذا الموضع من قبل افرادىا بغض النظر 
عن موقعو، وىو حاجة اساسية كالحاجة الى المأكل والممبس وبمرور الزمن تتكون 

عمل قدر المستطاع عالقة حميمة بين االسرة ووحدتيا السكنية لذلك فإن االسرة ت
لجعل الوحدة السكنية الخاصة بيا مالئمة لالحتياجات المستمرة وتحاول بإستمرار 

 اجراء التعديالت الالزمة ليا قدر االمكان.
كممة ممجأ وفي ذلك تدخل  -االقتصادية –ويطمق عمييا في بعض الدراسات      

وت الثمجية الموسمية في كافة المؤسسات التي يستعمميا االنسان لحمايتو، سواء البي
المناطق القطبية واالكواخ في المناطق الحارة والكيوف في المناطق الصحراوية ولكن 

الن اىميتيا الوظيفية ، مفهوم وحدة السكن اوسع بكثير مما اصطمح عميه بالممجاء
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ال تقتصر عمى الحماية فقط، وانما لتوفير متطمبات الحياة االساسية، باإلضافة الى 
 . تنقل صورة التراث الحضاري لممجتمع وترسم صورة التمايز الطبقي فيوانيا 

فيقصد بو الصيغ التخطيطية الممارسة لتوفير وحدات سكنية في  اما االسكان        
موضع معين مستعينًا بالمتغيرات االقتصادية واالجتماعية والطبيعية لمبيئة المستثمرة 

مط االسكان عمى المستويين الريفي وعمى ىذا االساس يتباين ن لالستيطان.
والحضري، وبين المناطق المتطورة والنامية، والمناطق الحارة والمعتدلة والباردة. 

 ويعتبر ذلك االسكان خالصة لكافة تمك المتغيرات والقيم المؤثرة.

وتختمف وجيات النظر حول مفيوم السكن واالسكان االمر الذي يترك اثرة           
االساليب الممارسة من اجل الوصول الى الصيغ المستقبمية ليذه عمى االسس و 

الظاىرة التي تكون متغيرة بالضرورة، فتميل بعض الدراسات الى الجوانب الطبيعية 
واالقتصادية التي تحكم الوحدة السكنية، بينما تيتم االخرى بالقيم االجتماعية والنفسية 

يئة معينة دون اخرى  في حين تميل باعتبارىا منبع واساس التواجد السكني في ب
بعض الدراسات الى االىتمام بالتركيب الداخمي لموحدة السكنية والحي السكني بما 
فيو من خدمات وركائز تحتية ترسم صيغ التركز السكني بما يوازي حاجة الساكن ان 

 لم تتفوق عمييا.

 


