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 المحاضرة الثانية:

 إلسكان وتبمور جغرافية االسكان :اهتمام الجغرافية با

Geographical interest in housing and the geography of 
housing 

تيتم الجغرافية في بعض جوانبيا باألرض باعتبارىا الموطن الذي يختار فيو     
من غير جدل جزء اصيل من حياة  –االنسان مواضع معينو لسكنو، والسكن 

االنسان عمى االرض ومتمم لسياقيا الرتيب. وىو رغم كل التناقص والتباين بين 
يمثل حاجو من الحاجات المحمية التي تدخل في دائرة  اشكال الوحدات السكنية،

الضرورات لكل انسان ونكاد ال نفتقد في تمك الدائرة ميما بمغ ضيقيا. ارتباط حياة 
 االنسان بيذه الحاجة االساسية.

ويمكن القول في اىتمام الجغرافية بالسكن والعمران كان من قبيل العناية بظاىرة      
المقاء بين الفكر الجغرافي والسكن والعمران من خالل  بشرية ىامة. وقد اعطى

الدراسة والبحث البدايات و المستثمرة لكل عمل ترتكز اليو القواعد واالصول التي 
ينطمق فييا او يتأثر بيا او يستجيب ليا االستقرار واإلقامة والبداوة والتنقل وانماط 

 السكن والعمران المقترنة بكل منيما.

ن لمجغرافية الريادة في االىتمام بالسكن، فقد وردت اشارات لو في لقد كا       
كتابات) ىيرودوت( الوصفية منذ القرن الخامس قبل الميالد كما جاءت بعض 
االشارات الى مناطق االستيطان ومواقعيا في كتابات)يولييوس( في القرن الثاني ق.م 

 ق.م .  021وعند بطميموس في كتابو صورة االرض في

وجاءت الجغرافية العربية الوصفية مكممة ليذه المرحمة خاصة في الفترة الممتدة      
من القرن التاسع حتى السادس عشر، ومنيا تمك التي وردت في بحوث ) ابن 
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م( عن الوحدات السكنية وتركيبيا ونظام توزيعيا في 0044-0011بطوطة( )
 المناطق التي شممتيا رحمتيم.

شاف الجغرافي في اوربا مرحمة تكميمية لممرحمة الوصفية التي وتعتبر فترة االستك    
سبقتيا اال ان الجغرافيين بدأوا ينتقمون من مرحمة التعجب في الدراسة والمالحظة الى 

مرحمة  0445مرحمة التأمل والمناقشة والتحميل وتعتبر مالحظات )فوستروكول( 
عند دراستيم ألنماط الوحدات  متقدمة متطورة ليذه الفترة. وقد وردت تمك المالحظات

السكنية وكثافة السكن في جزر البحر الجنوبي. ويمكن اعتبار ىذه الدراسة بداية 
التبمور لجغرافية االسكان ثم قطعت الجغرافية شوطًا كبيرًا عندما بدأت تتناول مناطق 
سكنية متخصصة في البحث والتحميل خاصة في انماطيا وكثافتيا واالختالف فيما 

 ىذه المتغيرات عمى المستويين الريفي والحضري.  بين

ومنذ مطمع القرن العشرين اصبحت البحوث الجغرافية اكثر عممية ودقة بعد ان       
استعانت بالخرائط ذات المقاييس الكبرى والخرائط الجوية. ىذا مع العمم بانو خالل 

لدراسات الجغرافية ىذه الفترة تطور مفيوم العالقة بين االنسان واالرض واتخذت ا
 االسكانية اطرًا اقميمية محمية تقوم بتصميم نتائجيا عمى تجمعات سكانية كبيرة.

وفي الدراسات الجغرافية المعاصرة ال ينظر الى السكن باعتباره يرتكز عمى     
انتخاب موقع معين لموحدات السكنية واتاحة المكان الذي يمجأ اليو االنسان فقط وانما 

 -لتوضيح:

العالقة السوية بين مصالح الناس وحياتيم وبين صفات وخصائص الموقع  .0
 المنتخب.

العالقة السوية بين الموقع المنتخب وبين خصائص وظروف االقميم الواسع  .2
 من حولو.
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ويضع )بتنام( حقل الدراسات السكنية والحضرية ضمن ثالث فروع اساسية 
 -تيتم بيا الجغرافية العامة ىي:

 ية التي تتاثر بالعمران.المنطقة الطبيع .0
المناطق الريفية وىي مناطق ذات كثافة سكانية متوسطة او قميمة وال  .2

يسبب فييا االنسان تغيرًا كبيرًا في معالميا الطبيعية ولو انو يقوم بقدر 
 معين من التعديل واالحتراف.

 .المناطق الحضرية ومناطق التجمع السكنية .0

خاصة  –ة البشرية عمى انماط االستيطان من جانب اخر تؤكد الجغرافي        
من ناحية احجاميا وتباعدىا وانظمة توزيعيا عمى النطاق االقميمي واثر  –الريفية 

 المتغيرات الجغرافية عمى التوزيع. 

وىو  0622السكن الريفي باىتمام الدراسات الجغرافية منذ عام  حضيوقد         
ي القاىرة، حيث قدم ديمانجون اول بحث موعد انعقاد المؤتمر الجغرافي االول ف

يوضح فيو مفيوم جغرافية السكن الريفي ومنيجيا، حيث حدد فيو اىتماماتيا 
 بالمواضيع التالية:

 نشأة سكن االنسان. .0
 السكن الدائم والموسمي. .2
 العوامل الطبيعية والبشرية المؤثرة في توزيع السكن. .0
 انماط القرى وتوزيعيا االقميمي. .1
 المنزل الريفي. صفات وانماط .2
 التوزيعات االقميمية لممنزل الريفي. .3
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في حين اقترح البالش ان يكون السكن من ضمن مجموعة مواضيع تدخل 
 -ضمن اىتمامات الجغرافية البشرية وىي:

 سكان العالم. .0
 المجموعات البشرية. .2
 االدوات والمواد االولية. .0
 انتاج المحوم. .1
 السكن والعمران. .2
 درجة التقدم الحضاري. .3
 النقل والمواصالت. .4

ان البالش بتحديده ىذا قد اختمف عن الجغرافي الحتمي )باروز( عندما اشار      
الى ان من واجب الجغرافي ان يبحث في عناصر البيئة الطبيعية او يدرس العالقات 

 فيما بينيا.

اثر توزيع الموارد عمى نمط التوزيع  0635كما ان ىاكت قد تناول عام          
 -ق االستيطان الريفي ووضعيا ضمن اربع حاالت فرضية:لمناط

 عندما يكون توزيع موارد الثرة متجانسًا. .0
 عندما يكون توزيع موارد الثروة نطاقي متطاول. .2
 عندما يكون توزيع موارد الثروة خطيًا. .0
 عندما يكون توزيع موارد الثروة بؤريًا. .1

و الخاص المجرد وانما في من ىذا يظير ان ىاكت لم يتناول السكن بشكم         
 مفيومو الواسع عمى مستوى الحاالت االستيطانية التي بمستوى القرى.
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وتعتبر الدراسات الحضرية من اكثر الدراسات الجغرافية التي تناولت السكن       
واالسكان نتيجة الرتباطيا بتكدسات سكانية كبيرة ولما ليا من اىمية عمى مجمل 

المدينة كالفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية. كما انيا  الفعاليات الوظيفية في
تعتبر فرزًا لما تعانيو المراكز الحضرية خاصة القديمة منيا من صعوبات في سد 
لممتطمبات المتزايدة ليذا االستعمال وينظر الى الوظيفة السكنية في المدينة باعتبارىا 

ت الحضرية االخرى في السيطرة من الوظائف االساسية التي تشترك مع االستعماال
 عمى مساحة الحيز الحضري.

وتنظر الجغرافية الى المدينة باعتبارىا شكاًل من اشكال السكن، وقد لمح ذلك       
)كارل ساور( عندما قال ان االنسان وان لم يكن نفسو ىدف البحث الجغرافي بصورة 

ساكن والمصانع واالسواق مباشرة انو اعطى التعبير الطبيعي لممنطقة عن طريق الم
 وغيرىا.

ولما كان االستعمال السكني ينمو كاستجابة حتمية لتطور الوظائف االخرى         
التي تتطمع بيا المدينة، فان مقدار تطورىا يعتمد عمى مقدار التطور الذي يصيب 
الفعاليات الحضرية تمك. ويمثل االستعمال السكني مساحات واسعة من الحيز 

وزعة عمى مجمل االطار المساحي المستثمر في المدينة فقد نجده ضمن الحضري م
منطقة االعمال المركزية، او متوزعًا بين الشوارع الرئيسية التي تقطع ىيكل المدينة 

 او عند نطاق االطراف الريفية الحضرية.

لقد كان برجس من السباقين في تحميل االستعمال السكني عند دراستو لمدينة  
، وايزرد 0612م ثم تبعتو درسات منيا دراسة )اوكست لوش (0622امشيكاغو ع

 .0640وريشاردسون  0641وبيد عام  0623عام
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وعمومًا ركزت الدراسات الحضرية في هذا الجانب عمى االتجاهات الرئيسية 
 -التالية:

توزيع المناطق السكنية تبعا لموقعيا من ىيكل المدينة، انماط الوحدات  .0
 القطاعات المعتمدة في التوزيع.السكنية في 

العوامل المتحكمة في اختيار موقع الوحدة السكنية بالنسبة لمساكن الحضري  .2
 -وتدخل ىنا جممة متغيرات مؤثرة ىي:

ظروف البيئة االجتماعية واالقتصادية والطبيعية التي تدخل في معايير  . أ
 اختيار الوحدة السكنية.

 القرب من موقع العمل.  . ب
 واالنظمة المفروضة عمى استعماالت ارض المركز الحضري.اثر القوانين  . ت
 دور واسطة النقل المستعممة في تحديد موقع االستعمال السكني. . ث
 سعر مواد البناء. . ج
 تصنيف الدور تبعا ألحجاميا وخصائصيا العامة. .0
 دراسة التباعد بين الوحدات السكنية والعوامل المؤثرة في ذلك. .1
 تصنيف الدور تبعًا ألعمارىا. .2
العالقة بين معدل ايجار الوحدة السكنية وقيمتيا، واثر ذلك عمى تطور سعر  .3

 االرض الحضرية.
نمط الكثافة في الوحدة السكنية، وعالقة ذلك بالكثافة السكانية العامة في  .4

المدينة وبمعدل االيجار، وما يترتب عمى المدينة من تبعات في المناطق 
 الكثافة الواطئة.السكنية الكثيفة مقارنو بالمناطق ذات 

تميز اقاليم سكنية داخل الحيز الحضري تبعا لتأثير العوامل االقتصادية  .5
 واالجتماعية.
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اثر العوامل االجتماعية في اعادة تنظيم العالقة بين استعماالت االرض  .6
 السكنية واالستعماالت االخرى.

 

 

  -المواقع المكانية لمتطورات الحضارية االسكانية:

فيما يتعمق بحضارة العالم الجديد تعتبر حضارة امريكا الوسطى حضارة  -اواًل:
مستقمة قائمة بذاتيا وىي حضارة األنكا في جبال االنديز، التي برىنت االعمال 

 االثارية فييا عمى اعمال مدينة كبيرة.

اما في حضارة العالم القديم في مجال التطور المدني لمسكن، الذي بدأ  -ثانيًا:
باالستقرار في مأوى معين ثابت لالغراض المعيشية ثم تطور ىذا المأوى  االنسان

 -من خالل التسمسل الزمني لمحضارات وىي:

بالد ما بين النيرين ىي الموطن االول لعممية  -تعتبر حضارة وادي الرافدين .0
التمدن االستيطان، وبعض الباحثين يؤكد ان العراق ىو الموطن االول لإلنسان 

اندرتال( وكانت حضارات عديدة حيث حضارة اريدو وحضارة اور )انسان الني
 وحضارة بابل.

 الحضارة المصرية تعتبر ثاني حضارة لمتطورات المدنية الحضرية واالسكانية. .2
 حضارة وادي السند في شبو الجزيرة اليندية التي تعرف اليوم ب الباكستان. .0
 حضارة شرق البحر المتوسط أوربا. .1
تي يحتمل أنيا تزامنت في النشؤ مع الحضارة االوربية الحضارة الصينية ال .2

 وحضارة شرق البحر المتوسط.
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وصواًل الى الحضارات الحديثة التي يعتبر نشؤىا منذ بداية تاريخ الميالد او قبمو  .3
 بقميل.

 


