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 حرمت اىنخو اىسنبنيتواىنمو اىسنبني 

 دراست ميذانيت
 محسؾد زايد عبدهللا

 جامعة القاىرة –كمية االداب  -قدؼ االجتساع -مدرس مداعد

  اىذراست ميخص
الحركة الدكانية تيدف الدراسة الرىشة إلي التعرف عمي تاثير الشسؾ الدكاني عمي حركة الكتل الدكانية داخل السديشة، واشكال 

بالزؾاحي، والدور الذي تسارسة الزيادة الدكانية في زيادة معدالت الحركة الدكانية. وقد اعتسدت الدراسة عمي السشيج التاريخي، 
 والسشيج الؾصفي التحميمي في رصد اشكال الحركة الدكانية داخل الزؾاحي، لذا تؼ اختيار ثالث مشاطق بزؾاحي محافغة الجيزة

مفردة، واجراء 033صفط المبؽ، والسعتسدية ومشذأة البكاري، كسجال جغرافي لتظبيق أداة االستبان عمي عيشة قؾاميا  مشظقة ىؼ
 حالة.  51السقابالت الستعسقة مع 

وتؾصمت الدراسة إلي مجسؾعة مؽ الشتائج أىسيا: أن الشسؾ الدكاني يسارس دور كبير في حركة الكتل الدكانية داخل القري 
بالحيز الحزري، والزؾاحي التي تتسيز بالكثافة الدكانية، باإلضافة إلي ان ارتفاع اعداد االسرة يزيد مؽ حركة الدكان  السمتحسة

 مؽ الذكل.االفكية، وذلػ في محاولة لتذكيل اسرة نؾوية تابعة لالسرة السستدة 
 التحزر – دكؽحركة ال -حركة الكتل الدكانية -الزؾاحي -الشسؾ الدكاني اىنيمبث اىمفخبحيت:

 مقذمت 

يعد التحزر عسمية ديشاميكية فى التااري  االجتسااعى 
، حيا  يمعاا التحزار دورا   واالقترادى لسعغؼ بمادان العاالؼ

مااؽ  -كبياار فااى تغياار بشيااة السجتسعااات فااى الحزاار والرياا  
 - الشاااؾاحى االجتسا يااااة واالقترااااادية والثقانيااااة والعسرانيااااة

: التركاز  وتغير مالمح تمػ التغيرات فى عدة عشاصر اىسيا  
الااريفييؽ  ، نتيجااة اليجاارة الداخميااة لمدااكان السكااانى لمدااكان

، باالضاااافة لحركاااة الداااكان داخااال  إلاااى السراكاااز الحزااارية
سؾاء كانات ساكشية أو  -السديشة، وىشا تمعا عؾامل متداخمة

الادور الفاعال فاى التركاز الداكانى  -اقترادية أو اجتسا ياة
 . داخل مشاطق حزرية دون أخرى 

 أوال : مذكمة الدراسة وأىسيتيا. 
تبرز الخظؾط العريزة أن دراسة حركة الكتل الدكانية 

لمبرامج التشسؾية، حي  يتؼ رسؼ الخريظة الجغرانية 
لمدكانية، التى مؽ خالليا يتؼ تحديد اتجاىات حركة الدكان 
السدتقبمية، وىشا يتؼ وضع حركة تمػ الدكان فى الخظط 
التشسؾية السدتقبمية، مؽ خالل ترسيؼ السرافق العامة 

لكتل الدكانية والبشية التحتية التي تدتؾعا حجؼ ا
الستحركة، والحد مؽ السذكالت االجتسا ية السراحبة لتمػ 

 الحركة.
لقد تؼ التحؾل الحزرى لمعالؼ بدرعة تفؾق ما تؼ 

 Club ofالتشبؤ بو فى االصل مؽ جانا نادى روما 

Rome  بعشؾان حدود 5531فى تقريره الذى صدر عام
 42كان ثسة 5513. ففى عام Limits of Growthالشسؾ
ديشة حؾل العالؼ، يزيد عدد سكان كل مشيا عؽ السميؾن م

ندسة، وقد ازداد عدد ىذه السدن فى الؾقت الحالى؛ ليرل 
مديشة مميؾنية. وفى حكيقة األمر فقد امترت  033إلى 

السدن ما يقرب مؽ ثمثى االنفجار الدكانى العالسى، مشذ عام 
، وىى اآلن تشسؾ بسعدل مميؾن طفل ومياجر 5513
ا.نيسا يقدر عدد سكان الحزر فى الؾقت الحالى با أسبؾ ي
بالييؽ ندسة، أى أكبر مؽ اجسالى عدد سكان العالؼ 0.1

، وسؾف يبدأ الري  فى التقمص بعد عام 5525كمو عام 
؛ ومؽ ثؼ فإن السدن ستربح ىى السدئؾل الرئيدى 1313

عؽ الشسؾ الدكانى العالسى، الذى يتؾقع لو أن يرل إلى 
.ويشظبق (1)1313الييؽ ندسة خالل عام ب53ذروتو عشد 

ىذا الؾضع الدكانى والعسرانى عمى لمقاىرة الكبرى، حي  
مميؾن ندسة مؽ السياجريؽ سشؾيا 1.5يدتقبل حؾالي 

% مؽ إحسالى االقميؼ 54.5لألقميؼ الحزرى، أى ما يعادل 
، حي  تتفاعل الكثافة الدكانية مع 1332وذلػ طبقا لتعداد 
ل اإلقميؼ، مؽ حي  ارتفاعيا في أماكؽ طبيعة العسران داخ

 الجذب ونقريا بسشاطق الظرد. 

                                                           
(

4
ماٌن دٌفٌز، كوكب العشوائٌات، ترجمة ربٌع وهبه، المركز  (

-23، ص ص 3142المومى للترجمة ، الطبعة االولى، الماهرة، 
23   .  

  

 

 AUCES 
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وانعكدت التغيرات الجغرانية عمى التغيرات الديسؾجرانية 
لالقميؼ الحزرى لمقاىرة الكبرى حي  بمغ إجسالى عدد 

مميؾن ندسة، نيسا  0.4نحؾ  5523الدكان فى تعداد 
ى ، أ مميؾن ندسة 53.1إلى  1352تزا   العدد عام 

، وىشا 5523يعادل اربعو اضعاف ما كان عميو الدكان فى 
يسكؽ القؾل إن اقميؼ القاىرة الكبرى يدتدمج حؾالى 

الف شخص سشؾيا. وبالتالى نجد انو لكل كيمؾ متر 124
شخص، نيسا يرتفع العدد  55350حؾالى 5523مربع عام 
شخص. نيسا نجد أن محافغة الجيزة 51434ليرل إلى 

إلى  5523الف عام 005ن مؽ ارتفع عدد الدكا
. ويشخفض ىشا نريا 1352مميؾن ندسة عام 0.24

الكيمؾ متر مربع مؽ عدد الدكان ليرل إلى 
 شخص.50141

لقد لعا الشسؾ الدكانى لالقميؼ الحزرى دور فى رسؼ 
العديد مؽ انساط العسرانية الجديدة، بحي  تتؾاكا كل نسط 

ى لمكتل مع السدتؾى االقترادى واالجتساعى والثقاف
الدكانية، وكل نسط مؽ ىذه االنساط يخمق بداخمة مجسؾعة 
مؽ الكيؼ الدائدة لدى تمػ التجسعات، واالنذظة السيشية 
واالقترادية التى تتدق مع تمػ التجسعات، وىشا يسكؽ 
القؾل أن حركة الكتل مؽ مركزىا الدكانى  قد خمقت انساط 

رة الكبرى، مختمفة مؽ التحزر داخل االقميؼ الحزرى لمقاى
وىشا يتبمؾر إشكالية الدراسة في التداؤل التالي: ما الدور 
 الذي يمعبة الشسؾ الدكاني في حركة الدكان داخل السديشة؟

 ثانيا : أىداف الدراسة.
التعرف عمي تاثير الشسؾ الدكاني عمي حركة الكتل  -5

 الدكانية. 
الدور الذي تسارسة الزيادة الدكشية عمي اشكال حركة  -1

 الكتل الدكانية. 
 اشكال الحركة الدكانية داخل الزؾاحي.  -0

  -: تداؤالت الدراسة:ثالثا
ما الدور الذي تسارسة الزيادة الدكانية عمي حركة  -5

 الكتل الدكان ؟
ما اشكال حركة الدكان داخل االمتدادات العذؾائية  -1

 باطراف السدن؟  
ما معدل نسؾ الدكان داخل الزؾاحي خالل العقديؽ -0

  الساضييؽ؟
 

  : مفاليؼ الدراسة.  رابعا  
تعد السفاليؼ لغة أساسية في شتي الدراسات والبحؾث 
العمسية، والتي مؽ خالليا تتحدد معالؼ العمؾم، ولقد ركزت 
الدراسة عمي مفيؾميؽ رئيديؽ ىي، مفيؾم الكتل الدكانية، 

 والحراك الدكشي لمسدن. 

 :مفيؾم الكتل الدكانية-5
يعد مفيؾم الكتل الدكانية مؽ السفاليؼ السدتحدثة  

فى الدراسات الجغرانية لدراسة ديشاميكية الدكان، وذلػ مؽ 
خالل مفيؾم "الشقظة السركزية لمدكان"، أو مركز الثقل 
الدكانى، بيشسا تشظمق الدراسات الدكانية مؽ مفيؾم الكثافة 

 فى دراسة حجؼ الدكان Population Densityالدكانية 
 داخل االقميؼ. 

وتعد الشقظة السركزية لمدكان أحد اساليا التحميل 
السكانية التى تعشى بدراسة السؾاقع السركزية، أى أنيا تيدف 
إلى التعرف عمى تمػ السؾاقع التى تتؾسط الكتل الدكانية 
التى تشتذر فؾق مداحة ما مؽ األرض مكانيا داخل إقميؼ 

ؽ خالل تقديؼ الكتل ما. ويسكؽ قياس الشقظة السركزية م
الدكانية إلى نرفيؽ متساثميؽ اعتسادا عمى السحؾر الرأسى 
بحي  تتساثل الكتل التى تؾجد فى الذسال مع ما يؾجد فى 
الجشؾب، ومؽ ثؼ فإن تالقى خظى القظع السقدسيؽ لمغاىرة 

 Centerفى نقظة ما ىؾ نظمق عمية الشقظة السركزية 
Point . 

 Theركزية لمدكان إن قزية تحديد الشقظة الس
Center of Population  تست مشاقذتيا بؾاسظة العديد

مؽ الباحثيؽ خالل القرن العذريؽ، ولعل مؽ بيؽ مؽ أىتؼ 
بدراسة وتحديد مؾقع الشقظة السركزية لمدكان فى الؾاليات 
الستحدة كان مكتا التعداد فى الؾاليات الستحدة، وذلػ بحي  

خيرا لتؾزيع الدكان فى يشغر إلى ىذه الشقظة بؾصفيا تم
الؾاليات الستحده، باالضافة إلى رصد التغيرات السكانية 

 .  (3)لمدكان وتظؾرع عبر الزمؽ
                                                           

(
2
)Aboufadel, E., Austin, D. (2006) . A 

New Method for Computing the 
MeanCenter of Population of the United 
States . The Professional Geographer. 
Association of American Geographers ,vol 
58.  
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ويتؼ قياس حركة الكتل الدكانية مؽ خالل دراسة مركز 
وىؾ السركز الذى  (COP)الثقل الدكانى أو مركز الدكان 

يتؾسط تؾزيع الدكان فى أى إقميؼ جغرافى بحي  يعبر عؽ 
تداوى االحجام الدكانية حؾل ىذا السركز، ولعل ىذا التتبع 
والتحميل لظبيعة حركة مركز الثقل الدكانى شيد اىتساما فى 
الكثير مؽ الدراسات الجغرانية فى العالؼ الغربى، ولعل ابرز 

سام السمحؾظ لتتبع مركز الثقل األمثمة عمى ذلػ االىت
الدكانى فى الؾاليات الستحدة وما داللة ىذا التحرك 

 Center ofويذير مركز الثقل الدكاني . (2)الدكانى
Population  إلي الشقظة التي يتداوي حؾليا تؾزيع

الدكان في كل االتجاىات، وعشد تسثيل ىذا الشقظة عمي 
بالتداوي في كل  الخريظة فأ، الدكان يتؾزعةن مؽ حؾليا

اتجاه. ويحدا لفترات زمشية مختمفة لرصد اتجاه تحرك 
مركز الثقل الدكاني. وتجدر إالشارة إلي أنو يسكؽ أن يظمق 

 .  (1)عميو السركز الستؾسط لمدكان، أو االرتكازية
 -التعري  االجرائى لمكتل الدكانية:

نعشى بيا زياده عدد الدكان فى السراكز الحزرية عؽ  
 -السداحة السأىؾلو لو ويتزح ذلػ فى السؤشرات التالية:

 . 1كؼ5333ارتفاع عدد الدكان عؽ 
 .5.11زياده معدل التزاحؼ عؽ 

  افراد . 0ارتفاع متؾسط حجؼ االسرة عؽ 
 مفيؾم الحراك الدكشي لمسدن:  -1

 Residential Mobilityيقرد بالحراك الدكشي 
تغير السدكؽ أو مقر اإلقامة داخل الحيز الحزري، ويظمق 

 Intra- Urban Migrationعمية اليجرة داخل السديشة
فالتشقل واليجرة مرظمحان متذابيان ولكؽ يسكؽ .  (5)

 ما التسييز بيشيؼ مؽ خالل طبيعة وحجؼ الحركات، غالب ا
 نفس داخل لألسرة لتحؾ أنو عمى الدكشي التشقل إلى ُيشغر

 بيشسا السديشة داخل السثال سبيل عمى الجغرانية السشظقة
 ، الجغرانية السشاطق عبر سكشية حركة إلى اليجرة تذير
 معشى يؾصف. الؾاليات أو البمدان بيؽ السثال سبيل عمى

                                                           
(
2
سامح عبدالوهاب، النمطة المركزٌة للسكان كأداه لدراسة  (

(، 41دٌنامٌكٌة األجسام السكانٌة، المجلة الجغرافٌة العربٌة، العدد )
 . 43، ص 3141الماهرة ، 

(
1

( رشود بن دمحم الخرٌف، معجم المصطلحات السكانٌة والتنموٌة، 

  . 321، ص 3141مؤسسة الملن خالد الخٌرٌة، الرٌاض، 
(

5
-3111( اشرف علً عبده، الحران السكنً فً المدٌنة المنورة)

، الماهرة ، 64(، الجمعٌة الجغرافٌة المصرٌة، العدد 3144
  . 35، ص  3143

ا الدكشي التشقل ا لألسرة وىبؾط صعؾد حركة بأنو أيز   اعتساد 
  .(6)واالقترادية االجتسا ية الحالة مكياس عمى

ويتداخل مفيؾم الحراك الدكشي في اىتسامات بعض 
العمؾم االجتسا ية، حي  يتشاولو الجغرافيؾن بيدف فيؼ 
التؾزيع السكاني لمدكان والعسميات السكانية السرتبظة بو، 
باإلضافة إلي ما يشتج عؽ االنتقال مؽ تغيرات في مشاطق 

دراسة مؾرفؾلؾجية السديشة مؽ حي  الجذب والظرد، وبالتالي 
الذكل والبشاء ومحاور الشسؾ. نيسا يدرس االقتراديؾن 
االنتقال الدكشي لتأثيره وتاثره بأسؾاق العقارات، ويتشاولو 
عمساء االجتساع في مجال اىتسامو بااليكؾلؾجيا اإلندانية 

 . (7)مؽ جيو، والحياة الحزرية مؽ جيو إخري 
وقام  الدكشي التشقل أنؾاع Clarkكالرك  ناقش

 تجسيعيا في عدة مدتؾيات يسكؽ عرضيا كالتالي:
 لتحديؽ الحركة إلى تذير التي الرعؾدية الحركة -

الذات، مؽ خالل الحرؾل عمي فرص عسل افزل، 
 والرغبة في اإلقامة بسشظقة أكثر أمانا .

األسرة،  تفزيل سياق في ىذا يحدث :الظؾعي التشقل -
وضع مؤشرات تتحكؼ في مؽ خالل رغبة االسرة في 

قرار التشقل مثل التكمفة وطبيعة الدكؽ، ومداحتو، 
 وطبيعة الحي، وسيؾلة الؾصؾل إليو.

وىؾ الذي يتؼ نتيجة التحؾالت  :القدري  التشقل -
 الحكؾمية االجتسا ية والدياسية كعسميات اإلخالء

 مثل الظبيعية واإلفالس، باإلضافة إلي الكؾارث
 .األخرى  لسشاخا تغير وعؾامل الفيزانات

 السرتبط الحركة نسط إلى يذير :الحياة بأسمؾب التشقل -
 حي تجربة أو قائؼ مدكؽ تغيير في بالرغبة
 . (8)مختمف

                                                           
(

6
)  Willibald, O., Mukiibi, S., Limbumba, T., (2018) 

“Understanding Residential Mobility”, American 
Journal of Engineering Research (AJER), Volume-7, 
Issue-5, pp-503-507.  

(
3
رشود بن دمحم الخرٌف، االنتمال السكنً فً مدٌنة الرٌاض: ) 

الجغرافٌة  دراسة فً االتجاهات واألسباب والخصائص، الجمعٌة
، جامعة الملن سعود، الرٌاض، الرٌاض، 31السعودٌة، العدد

 .  44، ص 4661
(

8
) Clark, W. A. V. & Onaka, J. L. (1983). Life cycle 

and housing adjustment as explanations of 
residential mobility, Urban studies, Vol. 20, pp: 47-
57. 
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أن تزايد حركة الشسؾ العسراني لمسديشة الذي يتبعة حركة 
الدكان داخل القظاعات السختمفة لمسديشة، تبرز حركة 

شكل التحركات االنتقال الدكشي أو الحراك الدكشي، وتتخذ 
الدكشية اتجاىيؽ أساسييؽ ىسا حراك سكشي داخل الحي 
ذاتو مدفؾعا بالعالقات والردقات والروابط االجتسا ية أو 
الخدمات اليؾمية التي يدتفيد مشيا أحد افراد االسرة أو 
كالىسا. وحراك سكشي يكؾن في شكل االنتقال مؽ حي إلي 

باتجاه األحياء  آخر، وفي الغالا تتؼ في األحياء القديسة
الحديثة عمي اطراف السديشة أو بالحمقة الخارجية 

 .    (9)لمسديشة
 التعري  االجرائي لمحراك الدكشي: 

وىؾ انتقال االفراد باسرىا مؽ محل اإلقامة إلي   
االقامة بسكان اخر، وتتخذ ىذا التشقل أربع مدتؾيات يسكؽ 

 عرضيا في الشقاط التالية: 
 االنتقال داخل الحيز الحزري إلي اطراف السديشة.  -
 االنتقال مؽ قما الزؾاحي إلي أطرافيا.  -
االنتقال مؽ الري  إلي الحزر ومشيا إلي ضؾاحي  -

 السديشة.
 االنتقال مؽ الحزر إلي الري . -

 -خامدا : االطار الشغري لمدراسة:
أن التحزر عاىرة متالزمة لشذأة السدن، لذلػ 

لسدن قريؽ نسؾ الحزارات الؾسظى أو فمؼ يكؽ لغيؾر ا
الحديثة، وإنسا عيرت بذكميا األولى مع عيؾر الحزارات 
اإلندانية، وإنسا عيرت بذورىا األولى خالل قرون سبقت 
التاري  السيالدي وارتبظت بالحزارة الفرعؾنية واستسرت 
تكؾن السدن وعيؾرىا خالل الحزارات: اليؾنانية، 

والسديشة في تمػ الفترة ليا وعيفة والرومانية، واإلسالمية، 
أنذئت مؽ أجميا؛ كالسديشة العدكرية، والديشية 

 .(10) والتجارية،....ال 
لقد برزت العديد مؽ القزايا والسداخل الشغرية 
السفدرة لمتحزر، وذلػ طبقا لتعدد العمؾم التي تيتؼ بدراسة 
السديشة، كالجغرانيا، والتخظيط، واالقتراد، واالجتساع. ومؽ 

                                                           
(

6
  . 34ابك، ص ( اشرف علً عبده، مرجع س

محسهد الكردى : التحزر القزايا  واالنساط ( 10)
والسذكالت، مركز جامعة القاهرة للطباعة والشذر، بدون 

  . 34، ص 2017طبعة، القاهرة، 

ىشا كانت السديشة تسثل مؾضؾع مذتركا في الفكر 
االجتساعي، األمر الذي دفع الباح  إلي االعتساد عمي 

 الت الشغرية لشغرية مراحل التحزر. السقؾ 
قدم العديد مؽ العمساء التفديرات الشغرية لمتظؾر 
السراكز الحزرية وخاصة بعد الثؾرة الرشا ية، حي  
تظؾرت تمػ السراكز مؽ البديط إلى السركا، ولذلػ عيرت 

عام  Syrquinالسداخل الشغرية لتفدير تمػ السراحل أمثال 
لسسيزة لتشسية تمػ السراكز، ، والذي حدد الدسات ا5535

حي  تتحؾل تمػ السراكز مؽ اإلنتاج الزراعي )االساسى( 
إلى الرشاعي)الثانؾي(. نيسا طرح مجسؾعة مؽ الباحثيؽ 
مؤشرات يسكؽ االستشاد إلييا في تقييؼ عسمية الشسؾ 
الحزري مشيا: نريا الفرد مؽ الشاتج السحمى أو الييكل 

الؾعائف السرتبظة بكل الرشاعي، وليكل العسالة )ندبة 
قظاع صشاعي( داخل السراكز الحزرية، ومدتؾى 

 .(11)التحزر)ندبة الدكان غير الزراعييؽ فى السدن(
 ,Berg, Drewett طرح كال مؽ   5541وفى عام 

Klassen, Rossi and Vijverberg ترؾرا نغريا
 URBANلسراحل الشسؾ الحزري فى كتابيؼ السعشؾن باا 

EUROPE:A Study of Growth and Declin  عمى
أساس الشسؾ الدكاني فى السشاطق الحزرية والتغيرات 
الدكانية بيؽ الشؾاه)السركز( واإلطراف. وتذىا ىذه الشغرية 
إلى أن االقاليؼ الحزرية تتكؾن مؽ مركز حزرى رئيدى 
"السديشة السركزية" باالضافة إلى الشظاقات السجاورة والستاحة 

اليؾمية والتى غالبا تحتل مداحة كبيرة لحركة الستردديؽ 
وتستد كثيرا  عؽ الحدود اإلدارية السعروفة لمسديشة السركزية، 
وخمرت الشغرية إلى ان السركز الحزرى يسر بأربع مراحل 

  -: مؽ التحزر ىى
 . Urbanizationمرحمة التحزر الكثي   -
مرحمة التحزر الجزئى بالزؾاحى  -

.Suburbanization or Exurbanisation 
 .Dis-urbanizationمرحمة التحزر السزاد  -
Re-urbanizationمرحمة إعادة التحزر  -

(12). 

                                                           

(11)Masood .A (2016): Stages of Urban 
Growth, Department of Geography, Jamia 
MilliaIslamia, New Delhi. 
(12)Masood .A,abid,p 10. 
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  urbanizationمرحمة التحزر الكثي   -5
أن الشسااااؾ الداااااكاني واإلمكانيااااات السحااااادودة لتؾسااااايع 
الرقعااااااة الزرا يااااااة، تسيااااااد لمعديااااااد مااااااؽ التغياااااارات التااااااي 
ستذاااايدىا السشاااااطق الريفيااااة؛ حياااا  يعااااانى الرياااا  مااااؽ 
زيااااااادة فااااااي القااااااؾى العاممااااااة، وانخفاااااااض فااااااي مدااااااتؾى 
الااادخؾل. ولكاااؽ عشااادما ياااتؼ إنذااااء مجساااع صاااشاعي جدياااد، 
تباادأ تتاادفق مؾجااات اليجاارة مااؽ الرياا  إلااى األماااكؽ التااي 
يتركاااز فيياااا، وتفااارض بيئاااة العسااال ومداااتؾى الااادخؾل عماااى 
العسااااال عاااادم اإلقامااااة بعياااادا  عااااؽ عسمااااو. أن ىااااذا التاااادفق 

كثيفاااة، األمااار الاااذي يقابماااو سااايؤدي الاااى تجسعاااات حزااارية 
 . (50)انخفاض عدد سكان الري 

االجتسا ية االقترادية والثقانية في السراكز الحزرية 
والتي تستمػ اكبر حرة  –وذلػ النجذاب العسالة الريفية 

 إلى السراكز الحزرية؛ -مؽ قؾة سؾق العسل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

(
13

(Masood .A,abid,p 25. 

 
تذيد مرحمة التحزر الكثي  كثيرا  مؽ والتي ترتفع 

بيا معدالت الشسؾ الرشاعي، في محاولة لالنخراط التحؾالت 
في الييكل الرشاعي لتمػ السراكز؛ وذلػ بعد ارتفاع معدالت 

الزراعي نتيجة اتداع استخدام البظالة في القظاع 
التكشؾلؾجيا الزرا ية عمى نظاق واسع. وتبرز تمػ التحؾالت 
تغيرات ديسؾجرانية عمى مدتؾى مراكز الجذب ومراكز الظرد، 
حي  ترتفع معدالت الشسؾ الدكاني في السراكز الحزرية، 
نيسا تشخفض تمػ السعدالت في الشظاقات الريفية، األمر 

حرائيات الرسسية والتي تذىا إلى أن الذي أكدت عمية اإل
% خالل تعداد 13.0ندبة الدكان في الري  انخفزت مؽ 

 .1332% طبقا لتعداد 13إلى  5552

 (5شكل )
 لدبا اليجرةتؾزيع الدكان السياجريؽ طبقا 

 

 
 

 1332السردر: الجياز السركزى لمتعبئة العامة واالحراء،            
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ولقاااااد شااااايد السجتساااااع السراااااري مؾجاااااو كبيااااارة ماااااؽ 
حركااااة الكتاااال الدااااكانية عمااااى مدااااتؾى الجسيؾريااااة، كسااااا 

الكتماااة (. فقاااد وصااال عااادد 5ىاااؾ مؾضاااح فاااى الذاااكل رقاااؼ)
مميااااااؾن ندااااااسة خااااااالل تعااااااداد  0.4الدااااااكانية الستحركااااااة 

  : ، وتعددت أسباب حركة تمػ الكتل1332
% مااااااااؽ 02مرافقاااااااو األسااااااارة لعائميااااااااا بشدااااااابة  األول:

  . إجسالي الكتمة
  .%15تأسيس أسرة نؾوية بشدبة  الثاني:

الحراااااؾل عماااااى وعيفاااااة خاااااارج نظااااااق محااااال الثالااااا : 
  %.10اإلقامة بشدبة 

الجيااازة فاااي مقدماااة محافغاااات وجااااءت محافغاااة 
اإلقمااايؼ جاااذبا لمداااكان، حيااا  ارتفاااع عااادد السيااااجريؽ ماااؽ 

ألااااف  302إلااااى  5552ألااااف ندااااسة خااااالل تعااااداد  221
. وتذااااكل قااااؾة العساااال أغمااااا 1332ندااااسة طبقااااا لتعااااداد 

% مااااااؽ 04الفئااااااات العسريااااااة لمسياااااااجريؽ، حياااااا  جاااااااء 
، نيساااااا جااااااءت 01-13السيااااااجريؽ فاااااي الفئاااااة العسرياااااة 

ساااااااشة فاااااااأكثر، وأخيااااااارا   01لعسرياااااااة % فاااااااي الفئاااااااة ا04
%. وتعكااااس ىااااذه 50عااااام بشداااابة 13الفئااااات اقاااال مااااؽ 

اإلحرااااااائيات حجااااااؼ التشسيااااااة واالسااااااتثسارات فااااااي إقماااااايؼ 
القااااااىرة الكبااااارى وخاصاااااة محافغاااااة الجيااااازة، فقاااااد بااااادأت 
القظااااااع الخااااااص مداااااانده الدولاااااة فاااااي تظاااااؾير وأعااااااده 
ليكمااااة قظاااااع اإلسااااكان فااااي اإلقماااايؼ الحزااااري، باإلضااااافة 

ؾير شاااابكة الظاااارق باااايؽ ماااادن اإلقماااايؼ وخاصاااااة إلااااى تظاااا
 السدن الرشا ية.

التحزر الجزئي مرحمة  - ب
  Suburbanizationالزؾاحي

تذااايد مرحماااة تحزااار الزاااؾاحي مجسؾعاااة مااااؽ 
العؾامااال التاااي تدااااعد عماااى حركاااة الكتااال الداااكانية متجياااا 
ماااؽ السركاااز إلاااى الزاااؾاحي، كتظاااؾر شااابكة الظااارق التاااي 

كاااااااز الداااااااكان، تاااااااربط السااااااادن الجديااااااادة والزاااااااؾاحي بسر 
وتحداااااااؽ مداااااااتؾى اإلساااااااكان، وماااااااد شااااااابكة الخااااااادمات 

الكيرباااااء( لمزااااؾاحي،  -الراااارف الرااااحي -العامااااة)السياه
وانخفااااااض قيساااااة الؾحااااادات الداااااكشية، وانخفااااااض معااااادل 
التاازاحؼ. كاال ىااذه العؾاماال تعساال عمااى خمخمااة مركااز الثقاال 
الداااااكاني، وانتقااااااال مركاااااز الجااااااذب الداااااكاني مااااااؽ قمااااااا 

ي، باإلضااااافة إلااااى جااااذب السركااااز الحزااااري إلااااى الزااااؾاح

السؤسداااااااااات التجارياااااااااة والراااااااااشا ية لتماااااااااػ اإلطاااااااااراف 
 لالستفادة مؽ تمػ الخدمات. 

دور ا ميسااااااا فااااااى  الفرديااااااة وتمعااااااا التفراااااايالت
 اختيااااار ىااااذه السرحمااااة ، حياااا  نجااااد االفااااراد يسيمااااؾن فااااي

أن يكؾنااااؾا أكثاااار رغبااااة فااااي اختيااااار مديشااااة إلااااي  ،يؼزلامشاااا
ياااارة ، عمااااى أكثاااار خزاااارة وأصااااغر بااااالقرب مااااؽ مديشااااة كب

ال يااازال و الااارغؼ ماااؽ أنياااؼ يعسماااؾن فاااي السركاااز الحزاااري. 
نساااااط اليجااااارة مركزياااااا ، ولكاااااؽ داخااااال السشظقاااااة الحزااااارية 
الؾعيفيااااة، يباااادأ اتجاااااه الالمركزيااااة لمدااااكان فااااي الييسشااااة. 
ال تااااازال السديشاااااة ككااااال تكتداااااا الداااااكان ماااااؽ السشااااااطق 
الريفيااااة ، لكاااااؽ حمقاااااة السديشاااااة تغيااااار نساااااؾا  أسااااارع ماااااؽ 

شاااااخاص واألنذاااااظة االقتراااااادية مقارناااااة حيااااا  عااااادد األ
 .(14)بالسركز نفدو

 Dis-urbanizationمرحمة التحزر السزاد  -ج
تعد المركزية الؾعائف والدكان العسمية التي تسيز 
اإلقميؼ الحزري في مرحمة التحزر السزاد، بغض الشغر 
عؽ حجسيا أو مشظقتيا أو مؾقعيا بالشدبة لمسدن األخرى، 

السزدىرة تكؾن عرضو لالمركزية  أن السدن في السشاطق
بذكل أسرع مؽ السشاطق السحيظة أو اقل ازدىار. كسا أن 
حجؼ السديشة ميؼ في تفدير الالمركزية؛ ألنو مرتبط بكثافة 
الشؾاة الحزرية، والتي يرتبط بدورة بالسدتؾى الذي وصمت 

 .(15)إليو السديشة في دورة حياتيا
الكتل وىشا يسكؽ القؾل أنو كمسا تزخست  

الدكانية لمزؾاحي والقري الدكانية السجاورة ليا، كمسا 
 .  عيرت اتجاه عكدية في التظؾر الحزري 

تعد الكثافة الدكانية لمقرى السحيظة باإلقميؼ 
الحزري العامل السداعد عمى دخؾل  اإلقميؼ في مرحمة 

، وىشا يغير مركز نسؾ مختمف  السد الحزري لتمػ القرى 
ي، وتربح العالقات التفاعمية بيؽ داخل اإلقميؼ الحزر 

،  السديشة السركزية والزؾاحي والفزاء الزراعي خارج اإلقميؼ

                                                           

(14)Hosszú, S (2009). 
Counterurbanization: A Literature Study, 
Danish Institute of Rural Research and 
Development  Syddansk Universite, P 12.  
(15 )Masood .A,abid,p 49. 
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الذي يتحؾل بسرور الؾقت إلى مراكز لمشسؾ العذؾائي، أو 
 التحزر العذؾائي. 

 Re-urbanizationمرحمة إعادة التحزر  -د
تذيد مرحمة إعادة التحزر تشاقرا سكانيا لإلقميؼ 

سا فييا مؽ اإلحياء القديسة بسركز السديشة الحزري ككل، ب
والزؾاحي. وفى السقابل تذيد اليؾامش الحزرية الريفية 
معدالت نسؾ متزايدة، وبالتالي يشسؾ اإلقميؼ الحزري في تمػ 

 السرحمة مؽ الخارج.
أن نزوح الكتمة الدكانية مؽ السركز إلى اليؾامش 

ستقرار اإلقميؼ الريفية الحزرية تعد مؽ العؾامل التي تيدد با
الحزري، ولذلػ جاءت مجسؾعة مؽ اإلجراءات التي يسكؽ 
مؽ خالليا أعادة تؾازن اإلقميؼ، مؽ خالل تعزيز مرادر 
جذب الدكان مؽ خارج اإلقميؼ مؽ ناحية، وعدم حركة الكتمة 
الدكانية مؽ الداخل إلى اليؾامش الريفية عمى أطراف 

عادة تأىيل السداكؽ السديشة، وتتشؾع تمػ اإلجراءات ما بيؽ أ
القائسة)األحياء القديسة(، وإدخال برامج التجديد الحزري، 
وتحديؽ حالة السرور، وإنذاء مشاطق لمسذاة، وتحدي  

أن تظؾير تمػ  .(16)البشية التحتية االجتسا ية والخدمية
الخدمات عسل عمى إعادة ليكمة مرادر الجذب لإلقميؼ مرة 
أخرى، وال تقترر تمػ السرادر عمى السديشة السركزية، بل 

 امتدت إلى كافة أجزاء اإلقميؼ.  
   -سادسا : مراجعة التراث البحثى:

باستقراء التراث البحثى السرتبط بالعؾامل التى تدفع 
ى اتجاىات مختمفة فى محاولو الكتل الدكانية لمحركة ف

إلعاده انتاج أنساط التحزر وجد أن ىشاك مداخل متعددة 
  : لدراسة التحزر وتتسثل تمػ السداخل فى

 التحزر والشسؾ  -5
 التشسية وديشاميكية الدكانية  -1
 -التحزر والشسؾ : -5

يذكل التؾسع الحزرى عمى نظاق واسع عاىرة حديثة 
% مؽ سكان 51م كان حؾالى 5533العيد، ففى عام 

العالؼ يعيذؾن فى السدن، ومع تدارع وتيرة الشسؾ الدكانى 
م كان يقدر أن 5513فى السشاطق الحزرية ففى عام 

نرف سكان العالؼ يعيش فى السدن. ولقد بمغت معدالت 
-5513% خالل الفترة مؽ 0.3الشسؾ الدكانى ذروتيا با 

                                                           

(16) Masood .A,abid,p 52. 

 United. ويتؾقع صشدوق االمؼ الستحده لمدكان 5531
Nations Population Fund (UNFPA)  أن عدد
مميؾن 21سكان الحزر فى البمدان الشامية يتزايد بسعدل 

 .(17)1303-1333شخص سشؾيا بيؽ عامى 
تمعا التغيرات الديسؾجرانية دورا  كبيرا فى التحؾل 
الحزرى الدريع، كسا تعد اليجرة )السباشرة وغير السباشرة( 

وانو ، (18)الدكانى لمسدن مؽ أىؼ العؾامل التى تدعؼ الشسؾ
فى عل اليجرة السدتسرة مؽ الري  إلى الحزر تزايدت 
معدالت التحزر فى الدول الشامية برؾرة كبيرة، حي  تركز 
عدد كبير مؽ سكان تمػ الدول فى عدد محدود مؽ السدن، 
ففى الؾقت الذى بمغ معدل الشسؾ الدكانى فى السشاطق 

ن معدل الشسؾ % فا0.2الحزرية فى الدول الشامية 
الدكانى لعؾاصؼ تمػ الدول أو السدن الكبرى فييا يزيد عمى 

 .(19)ذلػ بأكثر مؽ الزعفيؽ أو الثالث أضعاف
الرادر عؽ  1352ويذىا تقرير السدن العالسية 

United Nations Human Settlements 
Programme (UN-Habitat)  إلى أن التحزر يعد
مسدن، حي  يذكل الزحف نتاجا لمشسؾ الدكانى والعسرانى ل

العسرانى أنساط مؽ التحزر تتسثل فى الزؾاحى، والتحزر 
شبة العسرانى، والتسدد الحزرى، ويسكؽ الشغر إلى ىذه 
االنساط عمى أنيا خيار لالنتقال خارج الشؾاه الحزرية 
السزدحسة حي  تكؾن االراضى واالسكان اقل تكمفة فى 

قترادية لشسط الزؾاحى، اإلمر الذى يجعل التكمفة اال
السعيذة فى االطار الذى يحدده قاطشى تمػ التجسعات 

 .(20)العسرانية

                                                           

(17) P. Clarke & R .Buckley(2009): 
Urbanization and Growth, World Bank, 
Washington, Dc.  
(18) Montgomery, M. And Stren, R. And Cohen, B. 

And Reed, H. (2004): Cities Transformed, 

Earthscan, London.  

 

(19    ( Brookerhoff, M. (1999): Urban Growth in 

Developing Countries: A Review of Projections 

and Predictions, Population and Development 

Review. 

(20)UN-Habitat(2016) : Urbanization and 
Development: Emerging Futures, World 
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لقد لعبت الشسؾ الديسؾجرافي دورا كبيرا فى تغير   
مؾرفؾلؾجية السديشة وذلػ بذكل مباشر مؽ خالل عيؾر 
أنساط عسرانية مختمفة، وعيؾر االحياء العذؾائية السختمفة، 

ولقد افرزت تمػ التغيرات . (21)والسرالح الذخرية لالفراد
مذكالت لمسراكز الحزرية التاريخية مشيا افتقادىا لكثير مؽ 

 Overويعد التحزر السفرط . (22)نديجيا التقميدى
Urbanizationوليسشة السديشة الرئيدية ،Primate 

City  مؽ ابرز السذكالت السراحبة لمتؾزيع السكانى
لسدن الفقيرة لمدكان، حي  يدتقر السياجريؽ فى أحياء ا

وعمى أطرافيا، ويرتبط بتمػ الغاىرة عده مذكالت فر ية 
أىسيا : الزغط عمى الخدمات االجتسا ية كالتعميؼ والرحة 
واإلسكان والسياه، ومذكالت البظالة والفقر وارتفاع أسعار 

 23))األراضى واالجؾر وتمؾث البيئة والجريسة واالنحراف

 التشسية وحركة الكتل الدكانية  -1
دفعت التشسية إلى صعؾد حركة الكتل الدكانية مؽ  لقد

السراكز الحزرية إلى االطراف مذكال  نسظا حزريا جديدا ، 
إلى أنو مع ارتفاع  UN-Habitat حي  ذىا تقرير

مدتؾيات التحزر داخل السدن يتظما ذلػ نقل الرشاعات 
والخدمات مؽ مركز السديشة إلى اإلطراف ، وإنذاء مراكز 

شاميكيات اقترادية واجتسا ية خاصة بيا، جديدة ليا دي
ساعد عمى حركة الكتل الدكانية مؽ داخل الشقظة السركزية 
لمسدن إلى خمق مركز لمثقل الدكانى عمى االطراف،  نيسا 
ذىا التقرير إلى أن السشاطق شبة الحزرية فى البمدان 
الشامية أصبحت مدن مقدسة تتدؼ بالفرل السكانى عمى 

تسا ية واالقترادية، وتتالف تمػ السشاطق طؾل الخظؾط االج
شبة الحزرية مؽ أنساط غير رسسية الستخدام األراضى 

                                                                                    

Cities Report, Available: 
www.unhabitat.org . 

(
34

لطرش سارة، تاثٌر النمو السكانى فى تغٌر مورفولوجٌة  ( 

المدٌنة، رسالة ماجستٌر غٌر منشوره، لسم العلوم االجتماعٌة، كلٌة 
العلوم اإلنسانٌة واالجتماعٌة، جامعة فرحات عباس بسطٌف، 

  الجزائر، بدون سنه نشر.  
(

33
ممتاز حازم وأخرون، اثر التغٌٌرات الموروفولوجٌة فى  (

لحضرى على خصائصة التركٌبٌة: دراسة عن منطمة النسٌج ا
اسواق الموصل المدٌمة، لسم الهندسة المعمارٌة، كلٌة الهندسة، 

 جامعة الموصل، متاح على المولع التالى: 

www.uotechnology.edu.iq   

(23)Rogers, A. (1995): Multiregional 

Demography: Principles, Methods and 

Extensions, John Wiley and Sons, Chichester, UK  

مدحؾبة بشقص اليياكل األساسية، وضعف الخدمات 
 .(24)العامة، مع انخفاض مدتؾى السعيذة لالسر

وىشا يسكؽ القؾل أن حجؼ االنذظة التشسؾية داخل 
ما تؤكد عميو االقميؼ يتحدد عميو مدتؾيات التحزر، وىؾ 

إلى تذىا إلى ان الفروق التى تقع  el  Lili Weiدراسة
بيؽ السدن فى مدتؾيات التحزر ترجع استراتيجية التشسية 

 (25)االقميسية داخل كل مديشة
 -Subرتبط تذكل ونسؾ مراكز االنذظة الفر يةي

center Formation   بديشاميكية الشسؾ العسرانى مؽ
  Decentralization خالل ما يرتبط بعسميات الالمركزية

ونسؾ الزؾاحى لمدكؽ واالنذظة االقترادية، وذلػ بيدف 
الحد مؽ السذكالت التى يعانى مشيا السركز الرئيدى مؽ 
خالل خمق مؾاقع أخرى تعسل كسراكز لالنذظة والتى يتحقق 

داخمية لالنذظة االقترادية داخل مؽ خالليا التؾازنات ال
 السدن الكبرى.

ولقد ترتا عمى عيؾر ىذه الشؾ ية مؽ السراكز 
الفر ية فقدان أغما السدن القائسة الرئيدية لؾعائفيا، وتعد 

 small and، و دراسة Heikkila et al 1989دراسة 
Song  ومؽ الدراسات التى اىتست بدراسة تاثير عيؾر

ة بالسشظقة الحزرية. نيسا تذىا مراكز االنذظة الفر ي
إلى أن عاىرة  Claeser and Kahn(2001)دراسة 

الالمركزي سؾاء لمدكان أو لالنذظة تكؾن نتيجة مجسؾعة 
مؽ العؾامل والقؾى التى تتسثل فى انخفاض تكالي  
االنتقال، ارتفاع فى مدتؾيات الدخؾل ورغبة ذوى الدخؾل 

 .   (26)فى التؾاجد بسشاطق الزؾاحى
تزامؽ عيؾر أغما السراكز الفر ية مع سياسة  أن

التعسير الثانؾى لمدكان واالنذظة بسشاطق الزؾاحى ويتؼ 
التعبير عؽ عاىرة التعسير الثانؾى ونسؾ الزؾاحى بسعدل 

وىؾ  Suburbanization Ratالتعسير الثانؾى لمدكان 

                                                           

(24) UN-Habitat(2016) : Urbanization and 
Development: Emerging Futures, abid, pp   

33 
(25)  Lili Wei el(2017): Regional Differences in 
Urbanization: A Case Study of Urban 
Agglomerations in Northwestern China, 
School of Economics, Lanzhou University, 
China. 
(

26
) claeser,E.and Kahn,M(2001):   

http://www.uotechnology.edu.iq/
http://www.uotechnology.edu.iq/
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معدل الشسؾ  - باره عؽ)معدل الشسؾ بسشظقة الزؾاحى
ة. أن عاىرة نسؾ الزؾاحي لمدكان تحدث بالسديشة السركزي

عؽ طريق نسؾ السديشة خارج حدودىا وذلػ باضافة حمقات 
جديدة مؽ السشاطق الدكشية خارج حدود السديشة وذات كثافة 
مرتبظة باالحؾال والغروف االقترادية لمسشظقة الحزرية 

 وبالسدافة مع مركز السديشة الرئيدى.
  -:سابعا : اإلطار السشيجى لمدراسة

  -مجتسع الدراسة ومبررات اختيارة: -5
في أطار اىتسام الدراسة بدراسة عؾامل حركة الكتل 
الدكانية وتاثيرىا عمي تذكل أنساط التحزر بزؾاحي 
محافغة الجيزة. تؼ اختيار محافغة الجيزة باعتبارىا السجال 

 الجغرافي لمدراسة لعدة اعتبارات أىسيا:
السحافغة لمشظاق التؾسعات العسرانية التى شيدتيا  -5

 الحزري.
 وارتفاع الكثافة الدكانية ألطراف تمػ السديشة. -1
حركة الكتل الدكانية اتجاه القري الستالحسة باالطراف.  -0

الغربي  -ولقد تؼ اختيار مشاطق مجتسع الدراسة فى اتجاه
حركة الكتل الدكانية في ضؾء أسس  -والذسال الغربي

سة بزؾاحي مشيجية أىسيا: أن يكؾن مجتسع الدرا
السحافغة، باإلضافة إلي إن يكؾن ىشاك تسثيل لمقري التي 
دخمت الحيز الحزري في أوقات متقدمة مؽ التاري  
الحدي  باطراف السحافغة، وقري متالحسة مع الحيز 
الحزري لسحافغة الجيزة لؼ تدخل زمام الشسؾ الحزري، 
وقري ابتعميا الشسؾ الحزري لمسحافغة وتؼ دمجيا في 

 يؼ الحزري لمسحافغة. إالقم
ولتحقيق ذلػ تؼ اختيار مجتسع الدراسة في ضؾء 

، حي  تسثل كل مشظقة نسؾذج مؽ  االعتبارات الدابقة
 -الشساذج الثالثة :

تؼ اختيار السشظقة لتسثل  -مشظقة صفط المبؽ: - أ
القري التي تالحست ودخمت نظاق الحيز الحزري في أواخر 

ط المبؽ مؽ أقدم القرن العذريؽ، حي  تذكل مشظقة صف
  القري التي دخمت نظاق الشسؾ الحزري لمسحافغة.

تسثل ىذه السشظقة القري  -مشظقة السعتسدية: - ب
الستالحسة بالسحافغة، ولؼ تدخل نظاق الحيز الحزري، 
وعمي الرغؼ مؽ ذلػ ىشاك اتجاه متزايد لسعدالت الحركة 

 الدكانية في تمػ السشاطق. 

ىذه السشظقة القري تسثل  -مشظقة مشذاة البكاري: - ج
التي ابتمعيا الشسؾ الحزري لمسديشة، ودخمت نظاق الحدود 
اإلدارية لإلقميؼ الحزري لسحافغة الجيزة. باإلضافة إلي 
أنيا تذكل نسط مؽ التحزر السزاد حي  اتدع الشسؾ 
العسراني لمسديشة في اتجاه االمتدادات العسرانية لمقرية في 

 نقظة مركزية.
غرا  لتعدد مداخل دراسة حركة ون مشيج الدراسة: -1

الكتل الدكانية الطراف مديشة الجيزة وعالقتيا 
بسدتؾيات التحزر سؾف تعتسد الدراسة عمى عده 

 مشاىج ىي:
وذلػ مؽ أجل التعرف عمى  السشيج التاريخى: - أ

العؾامل التى تدفع الكتل الدكانية مؽ نقظة مركزية 
لمدكان إلى نقظة أخرى. وذلػ باالعتساد عمى 

 االحرائيات العامة الرادرة عؽ السحافغة .    
وذلػ لرصد االثار  السشيج الؾصفى التحميمى: - ب

  االجتسا ية لحركة الكتل الدكانية.
الدراسة الراىشة  سؾف تدتعيؽ أدوات الدراسة: -0

 بسجسؾعة مؽ االدوات وىى : 
وذلػ لمتعرف عمى عؾامل زحف  اداة االستبيان: -

الكتل الدكانية لالطراف، والخرائص الدكانية لتمػ 
مفردة مؾزعة 033، وتؼ تظبيقيا عمي عيشة قدرىا الكتل

 .بالتداوي بيؽ مشاطق الدراسة
تؼ ترسيؼ دليل مقابمة لتظبيقة عمي  :دليل مقابمة  -

مجسؾعة مؽ الكتل الدكانية داخل مشاطق الدراسة، 
لرصد عؾامل حركة الكتل الدكانية داخل السجتسع برفة 
عامة والزؾاحي برفة خاصة، وتؼ تظبيق دليل 

حالة مؽ أرباب االسرة مؾزعيؽ  51السقابمة عمى 
 بالتداوي بيؽ مشاطق الدراسة.

اعتسدت الدراسة عمي التدجيل  التدجيل الرؾتي: -
الرؾتي كعامل مداعد في إجراء السقابالت السيدانية 
بالدكان، حي  يتؼ مؽ خالل تفريغيا التعرف عمي 
التفاصيل التي ال تدتظيع تدويشيا عشد اجراء السقابمة، 

مقابمة مؾزعة بالتداوي بيؽ  51حي  تؼ تدجيل 
 مشاطق الدراسة الثالثة.
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لقد تؼ حداب  -ة وثباتيا:صدق األدوات البحثي -
االتداق الداخمي عمي مدي ارتباط العبارات ببعض 
داخل السكياس، نبعد تظبيق السكياس واالستبيان عمي 

  Alphaمفردة ، تؼ حداب معامل  033عيشة قؾاميا 
لالستبيان الذي سجل درجة  spssباستخدام برنامج 

 (.3.30الثبات )

 خرائص عيشة الدراسة  -0
عيشة الدراسة مؽ مجسؾعة مؽ تتذكل خرائص 

العشاصر األساسية التي يتؼ مؽ خالليا التعرف عمي خمفية 
 -الكتل الدكانية السذاركة في الدراسة مؽ حي ) الشؾع

 طبيعة الدكؽ(. -طبيعة العسل   -الحالة العسمية  -الدؽ 

 (5جدول)
 تؾزيع عيشة الدراسة طبقا لمشؾع

 % ك اىنوع 

 2727 712 رمر

 7222 37 انثي

 133 733 االجمبىي
 

يتزح مؽ الجدول الدابق تبايؽ عيشة الدراسة 
مؽ حي  الشؾع، حي  تتزسؽ الدراسة ارباب االسر مؽ 

% مؽ 31.0الرجال والشداء، فقد بمغت ندبة الذكؾر 
% مؽ االناث، وجاء 13.3إجسالي عيشة الدراسة، بالسقابل 

ىذا التبايؽ كرد فعل لمسعايير اختيار العيشة، حي  تؼ اختيار 

باب االسر سؾاء كانت مؽ الرجال أو الشداء، العيشة مؽ أر 
وىشا تذكل السرأة الحزرية دورا  فاعل في االسرة، حي  تعيل 
بعض الشداء كثير مؽ أسرىؼ بعد التغيرات التي تظرأ عمي 

   االسرة سؾاء بالتفكػ االسري أو بؾفاة رب االسرة.

 (1جدول)
 الدؽتؾزيع عيشة الدراسة طبقا لفئات 

 % ك فئبث اىسن 

سنت  72 -72  22 1327 

سنت  52 -73  42 7122 

سنت  22 -53  32 7423 

سنت فبمثر23  37 7123 

 133 733 اإلجمبىي 

يتزح مؽ الجدول الدابق تبايؽ فئات الدؽ السذاركة 
اكثر ( 01-02في الدراسة، حي  تبمغ الفئة العسرية مؽ )
%، ويمييا 05.3الفئات العسرية مذاركة بالدراسة بشدبة 

%، وىشا يسكؽ القؾل 15سشة( بشدبة  11-02الفئة مؽ )
% مؽ إجسالي العيشة. 23.3تذكل  11-02أن الفئة مؽ 

سشة( في الترتيا الثال  بشدبة  12وتأتي الفئة )أكثر مؽ 

% 54.0سشة( بشدبة  01-11%، وأخيرا الفئة مؽ )15
لي عيشة الدراسة. وتؤشر ىذه البيانات عمي اتخاذ مؽ إجسا

قظاع كبير مؽ الذباب مشاطق األطراف، كؾجو سكشية في 
 01-11مرحمة تأسيديؼ لالسرة. حي  تذكل الفئة مؽ 

% مؽ إجسالي عيشة الدراسة.13سشة 
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 (0جدول)
 تؾزيع عيشة الدراسة طبقا لمحالة العسمية

 % ك اىحبىت اىعمييت

 3527 727 يعمو

 1222 52 ال يعمو

 13323 733 االجمبىي

يتزح مؽ الجدول الدابق انخفاض مدتؾيات 
البظالة بيؽ عيشة الدراسة، حي  شكل الفئات االجتسا ية 

% مؽ 40.0التي تعسل القظاع األكبر في عيشة الدراسة با 
% ال يعسل ، وىذا يؤكد عمي 51.3إجسالي العيشة، مقابل 

العامل االقترادي والسيشي في حركة قظاع كبير مؽ الدكان 

، ومسيزات السؾقع الجغرافي لسشاطق الدراسة مؽ إلي السديشة
حي  قربيا مؽ الظرق والسحاور الرئيدية التي تربط 
السشظقة بالسدن الجديدة وقما السديشة، وحجؼ األنذظة 
االقترادي داخل تمػ السشاطق ومدي قدرتيا عمي استيعاب 
الظاقات البذرية داخل السشظقة. 

 (0جدول)
 لظبيعة العسلتؾزيع عيشة الدراسة طبقا 

 % ك طبيعت اىعمو 

 1425 5423 اىقطبع اىحنومي

 224 1223 اىقطبع اىعبً

 1723 7723 اىقطبع اىخبص

 3122 12323 اعمبه حرة

 13323 72723 االجمبىي

يتزح مؽ الجدول الدابق سيظرة قظاع االعسال 
حي  بمغت  الحرة عمي طبيعة العسل بيؽ عيشة الدراسة

% مؽ إجسالي العيشة، ويمية القظاع الحكؾمي بشدبة 25.3
%، وأخير 50%، ثؼ جاء القظاع الخاص بشدبة 55.0

% مؽ إجسالي عيشة الدراسة، ىذا 1.5سجل القظاع العام 

يؤشر عمي الدور الذي يمعبة األنذظة االقترادية الحرة، 
في التي تعتسد بذكل كبير عمي ميارة اليد العاممة دورا  

حركة الكتل الدكانية بيؽ قظاع كبير مؽ عيشة الدراسة، أو 
  التسركز السكاني بجؾار األنذظة التجارية التي يعسل بيا.

 (1جدول)
 تؾزيع عيشة الدراسة طبقا لظبيعة الدكؽ

 % ك طبيعت اىسنن 

 7323 3523 ايجبر

 7323 11523 حمييل

 7722 13123 بيج عييت

شركبيج   123 327 

 13323 73323 االجمبىي
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يتزح مؽ الجدول الدابق طبيعة الدكؽ داخل 
مشاطق االمتداد العذؾائي بسحافغة الجيزة، حي  تذكل 
السداكؽ التسميػ القظاع األكبر لدي عيشة الدراسة 

%، ثؼ يأتي دور االسرة السستدة في مؾاجيو 04بشدبة 
مذاكل اإلسكان، ومدي قدرتيا عمي تؾفير مداكؽ 

عيشة الدراسة،  ، مؽ إجسالي00.3العزائيا بشدبة 
بيشسا تحتؾي مشاطق الدراسة الكتل الدكانية الستحركة، 
وتؾفير وحدات سكشية بداخميا تشاسا األوضاع 

% مؽ 14االجتسا ية واالقترادية لتمػ الكتل بشدبة 
إجسالي عيشة الدراسة. نيسا تشخفض السداكؽ القائسة 

عمي الذراكة بيؽ عدد مؽ االسرة في محيط السشظقة، 
% مؽ 3.0رج ىذا الشسط مؽ الدكؽ بشدبة حي  اند

إجسالي العيشة، وىذا يؤشر عمي ان الؾحدات الدكشية 
داخل مشاطق الدراسة تشقدؼ إلي مدتؾييؽ األول: 
مشازل أىالي تتكؾن مؽ اسرة مستدة بذكل رئيدي. 
الثاني: ووحدات سكشية في شكل أبراج متكرر 

 تمفة.الستيعاب الدكان ذات الخمفيات االجتسا ية السخ
 خرائص حاالت الدراسة  -

 (2جدول )
 خرائص حاالت الدراسة

 

الدابق ادماج ارباب االسرة  يتزح مؽ الجدول
مؽ الشداء داخل محيط عيشة حاالت الدراسة لمتعرف عمي 
العؾامل التي تؤثر في قرار حركة الدكان، وكيفية مؾاجيو 

، لذا تؼ  الشداء لمسذكالت السشتذرة داخل مشاطق الدراسة
، كسا تزسؽ  اختيار انثي بكل مشظقة مؽ مشاطق الدراسة

مدتؾي الفئات التعميسية السختمفة، حاالت الدراسة تشؾع عمى 
، والحاصميؽ عمي مؤىالت  فشجد تؾاجد لمفئات االمية

متؾسط، والجامعي، ويفيد ىذا التشؾع في رصد عؾامل حركة 
الكتل الدكانية طبقا الختالفات السدتؾيات التعميسية 

، وإلي أي مدي يعما التعميؼ دورا  في انتقال  السختمفة

، التي  الدراسة العديد مؽ السيؽ الدكان. كسا تزسؽ عيشة
قد تؤثر عمي قرار حركة الدكان، والخمفيات االجتسا ية 
لتمػ السيؽ. كسا تذكل الفئات العسرية  والعسمية دورا  ىاما 
،  في تذكل قرار حركة الدكان لدي قظاع كبير مؽ الدكان

لذا نجد تشؾع مالحع داخل حاالت الدراسة مؽ حي  فئات 
 نذظة السيشية لتمػ الحاالت.الدؽ وطبيعة األ 

  -ثامشا : أساليا التحميل والتفدير:
أن السعرفة التي تؼ التؾصل إلييا في ىذه الدراسة 
بذأن عؾامل حركة الكتل الدكانية، لؼ تكؽ محددة في 
مجسميا مؽ الشاحية الشغرية، حي  اعتسدت الدراسة عمي 

 السشظقة السؾطؽ األصل السيشة السدتؾي التعميسي الحالة الزواجية الدؽ الشؾع رقؼ
 مشذاة البكاري  ري  اعسال حرة ثانؾي فشي ارممة 14 انثي 5
البكاري مشذاة  ري  اعسال حرة ثانؾي تجاري  متزوج 21 ذكر 1  
 مشذاة البكاري  ري  صاحا مرشع مالبس بكالؾريؾس تجارة متزوج 10 ذكر 0
 مشذاة البكاري  ري  مزارع ثانؾي تجاري  متزوج 13 ذكر 0
 مشذاة البكاري  حزر مؾعف حكؾمي ليدانس اداب متزوج 00 ذكر 1
 صفط المبؽ ري  ربة مشزل  تقراء وتكتا  مظمقة 25 انثي  2
 صفط المبؽ ري  عامل حكؾمي يقرأ ويكتا  متزوج  23 ذكر  3
 صفط المبؽ ري  عامل محارة  دبمؾم تجاري  متزوج  11 ذكر 4
 صفط المبؽ ري   ميشدس ميكانيكي  بكالؾريؾس ىشدسة  متزوج  11 ذكر 5
 صفط المبؽ ري  محاسا  بكالؾريؾس تجارة  متزوج  01 ذكر 53
 السعتسدية ري   التعسل  تقرأ وتكتا  ارممة  20 انثي  55
 السعتسدية ري  مؾعف حكؾمي ليدانس حقؾق  متزوج 04 ذكر 51
 السعتسدية ري  مقاول  أمي  متزوج 13 ذكر 50
 السعتسدية ري  مؾعف حكؾمي  ليدانس اداب   متزوج 04 ذكر 50
 السعتسدية ري  اعسال حرة دبمؾم فشي  متزوج 01 ذكر 51
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دراسة العديد مؽ السقؾالت الشغرية لرواد عمؼ االجتساع في 
عؾامل الزحف الدكاني لمسديشة، واتخذ مدار التحميل في 
ىذه الدراسة مدتؾييؽ األول: التحميل االحرائي لمبيانات 

، واستخراج االرتباطات بيؽ spss الكسية باستخدام برنامج 
الستغيرات السختمفة التي تفيد في رصد عؾامل حركة الكتل 

ة التي تزيد مؽ ، وىشا يتؼ مزج البيانات الكيفي الدكانية
عسق مدتؾي التحميل بالدراسة. والثاني: أنو تؼ تفدير تمػ 
البيانات والسعاني في ضؾء الخمفيات االجتسا ية لمدكان 

 والدياق العام لتذكل تمػ قرار الحركة
 تاسعا : نتائج الدراسة السيدانية

تعد حركة الكتل الدكانية مؽ آليات التكي  التي 
ثشاء التحؾالت االجتسا ية واالقترادية يمجا  الييا االفراد، ا

التي تغير في فترات زمشية مختمفة، وتتحكؼ تمػ التحؾالت 
في اتجاه الحركة، سؾاء كانت حركة داخمية أو خارجية، لذا 
تتفاعل مجسؾعة مؽ العؾامل لتذكل حركة الكتل الدكانية، 
ولكؽ سؾف تقترر الدراسة عمي تأثير الشسؾ الدكاني عمي 

 . ل الدكانيةحركة الكت
 الشسؾ الدكاني وحركة الكتل الدكانية: -5

يعد تزايد الشسؾ الدكاني مؽ الدعائؼ األساسية 
 Unitedلتذكل التحزر، حي  يذير تقرير األمؼ الستحدة 

Nations  إلي ارتفاع عدد سكان  1354الرادر عام
إلي  5513مميؾن ندسة عام  315العالؼ في الحزر مؽ 

، باإلضافة إلي تزايد ندبة  1354مميار ندسة عام  0.1
% عام 11إلي  5533% عام 51سكان الحزر مؽ 

، ومؽ الستؾقع أن ترل ندبة سكان الحزر إلي 1354
وذلػ نتيجة  وفقا لسا ذكره التقرير، 1313% عام 24

لمتقدم التكشؾلؾجي الذي يداىؼ في تحديؽ مدتؾيات 
التي السعيذة لألفراد، الذي بدوره يدعؼ الخدمات الرحية 

لذا نسا التعداد ، (27)تعسل عمى تقميل معدالت ونيات األطفال
% خالل الفترة 5.10الدكاني العالسي بسعدل سشؾي قدرة 

 .   (28)1353-1333مؽ 
                                                           

(27(Pietro F. Peretto (1998): Technological 
Change and Population Growth, Journal of 
Economic Growth 3: 283–311. 

هضع الدكاني، السركز السرري ماجد عثسان، تحليل ال (28)
 . 5، ص 2016لبحهث الراي العام)بريرة(، القاهرة، 

أن التغيرات الدكانية التي رصدتيا التعدادات 
الدكانية التاريخية لسرر، تعكس معدالت الزيادة الظبيعية 

فقد ارتفع    .1355 % خالل عام5.31التي وصمت إلي 
، إلي 1331مميؾن ندسة عام  22.2عدد سكان مؽ مؽ 

. فقد ارتفع عدد 1355مميؾن ندسة في عام  54.5
عام ، وتذكل  53مميؾن خالل 03الدكان إلي ما يقرب مؽ 

% مؽ التعداد 5.0الكتل الدكانية لسرر ما يقرب مؽ 
. وعمي الشظاق الحزري تراعد الشسؾ  الدكاني العالسي

، فقد تزايد الدكان في السدن مؽ  كاني الحزري الد
، وذلػ 1353% عام 01.0إلي  5533% عام 53.1

الرتفاع معدالت الزيادة الظبيعية في الحزر والتي بمغت 
، 1355% خالل عام 5.05% مقارنو بالري  1.5

والتغيرات التي شيدىا السجتسع السرري خالل مشترف 
مؽ التدا يات التي القرن العذريؽ، والتي افرزت العديد 

 تدرع مؽ عسميات حركة الكتل الدكانية الدولية والداخمية.
ان التغيرات الدكانية التي شيدتيا السدن 
السررية تعكس حجؼ حركة الكتل الدكانية مؽ مشاطق 
الظرد)السؾطؽ االصل( إلي مشاطق الجذب، فشجد عمي سبيل 

سة % مؽ إجسالي عيشو الدرا00.0( إلي أن 5السثال جدول)
كتل ريفية متحركة مؽ خارج محافغة الجيزة ، نيسا جاء 
حركة الدكان الداخمية مؽ مدن السحافغات إلي محافغة 

%، وتدلل ىذه االحرائيات عمي أن 12.3الجيزة بشدبة 
حركة الكتل الدكانية ال ترتبط بالحركة الريفية الحزرية، بل 
ىشاك العديد مؽ الحركات التي تدور في فمػ السديشة، 

  مدعسة بالؾضع الؾعيفي ليؤالء الكتل.
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 (3جدول)
 تؾزيع عيشو الدراسة طبقا لمسؾطؽ األصل

 % ك اىموطن االصو 

 .3.3 0.131 ريف

 .7.3 0.131 حضر

 01131 1131. اإلجمبىي
 

( اتجاىات حركة الدكان داخل 3يتزح مؽ الجدول )
مشاطق الدراسة، فتزايد حركة الكتل الدكانية الحزرية داخل 
مشاطق الدراسة يدعؼ الذكل الحزري لحركة الكتل الدكانية 
بسشاطق الدراسة؛ إي تزايد حركة الدكان مؽ مراكز الثقل 
الدكاني )قما السديشة(، إلي أطراف الشسؾ العسراني الذسالي 

ة الجيزة ليس ىذا فقط؛ بل يعزز الذكل الغربي لسحافغ
الداخمي)االفقي( لحركة الكتل الدكانية، فقد كذفت الدراسة 
السيدانية عؽ اتجاه حركة افقي داخل بعض مشاطق الدراسة، 
حي  تدعي االسر كبيرة الحجؼ خروج البعض لإلقامة في 
االمتدادت الخارجية لمسشظقة، وتشتذر ىذه الحركة في مشظقة 

بكاري بذكل ممحؾظ، " احشا خسس اخؾات قاعديؽ مشذأة ال
في البيت بعيالشا طالسا انا قادر ابشي بيت أوسع عمى 
اخؾاتي"، وىذة الشسط مؽ الحركة يفدر التدا يات 
االجتسا ية لمشسؾ العسراني لمقري الستالحسة بالسدن بذكل 
عام ومديشة الجيزة بذكل خاص، والشسط العسراني بالزؾاحي 

داكؽ السكؾنو مؽ طابقيؽ أو ثالثو، وىؾ حي  تدؾد الس
الشسط الدائد بيؽ الكتل الدكانية بسشظقة مشذأة البكاري، 
وىشا يجا أن نفرق ييؽ نسظيؽ مؽ االسكان: األول سكؽ 
األىالي وىؾ الدكؽ الشابع مؽ حركة الكتل الدكانية مؽ قما 
الثقل الدكاني لمسشظقة إلي أطرافيا. الثاني: إالسكان 

اإلسكان الذي يتحكؼ قانؾن العرض والظما في الخاص وىؾ 
 معدالت نسؾه. 

وعمي الرغؼ مؽ أن الكتل الدكانية في كال مؽ صفط المبؽ 
والسعتسدية تتذكل مؽ خالل حركة الكتل الدكانية الحزرية 
والريفية معا ، إال انو يغير الشسؾ الرأسي لالسر كسا ىؾ 

السرة ببشاء سائد في مشظقة مشذأة البكاري؛ حي  يقؾم رب ا
مشزل مكؾن مؽ عدد طؾابق تتالءم مع احتياجات االسرة مؽ 
اإلسكان، في محاولة لتكؾيؽ اسرة مستدة بذكميا الحزري، 
وىؾ ما عير في قؾل أحدىؼ" انا صعيدى وحابا  يالي 
يقعدوا معايا في البيت انا متجؾز اتشيؽ بشيت البيت ست 

ؽ الباقي"، أدوار ومقعد كل واحدة في شقة والعيال واخدي

ويرتبط عيؾر ىذه االشكال بالسدتؾيات االقترادية 
واالجتسا ية لمكتل الدكانية الستحركة إلي أطراف السديشة، 
وعمي الرغؼ مؽ ذلػ إال ان الشسؾ العسراني في ىذه السشاطق 
جاء بزغط مؽ الكتل الدكانية الحزرية والريفية معا ، إال 

الدكانية عمى  أن ىشاك تبايشات في قدرة كل مؽ الكتل
 التكي  واالندماج داخل مشاطق الدراسة.  

لقد صاغت مدرسة شيكاغؾ مرظمح االندماج في أوائل 
القرن العذريؽ، وكان يذير إلي " عسمية التدؾية والتفاعل 

ويدتخدم االندماج االجتساعي  .(29)"مع السجتسع السزي 
في دراسات اليجرة عمي أنو إدراج لمسياجريؽ وقبؾليؼ في 

ختمف السؤسدات والعالقات والسؾاق  االجتسا ية في م
السجتسع السزي ، مؽ خالل إتاحو الفرص الستكافئة" 
وبالشدبة لمسياجريؽ يعشي االندماج " عسمية تمقا ثقافي 
جديدة، واكتداب الحقؾق وااللتزامات ، والحرؾل عمى 
فرص العسل، والسكانة االجتسا ية، وبشاء عالقات اجتسا ية 

السجتسع السزي  وتذكيل شعؾر باالنتساء إلي  مع أعزاء
 .(30)"ىذا السجتسع

تختمف معدالت الشسؾ الدكاني بسشاطق الدراسة طبقا لقدرة 
الكتل الدكانية عمي التكي  داخل مشاطق الدراسة، بسعشي 
أن الكتل الدكانية تتكي  بذكل اسرع مع الشسؾ الحزري 
                                                           

(29) Hamberger, Astrid.(2009). Immigrant 
Integration: Acculturation and Social 
Integration. Journal of Identity and Migration 
Studies, Volume 3, number 2,1-21, p:4 
(30) Bosswick, Wolfgang & Heckmann, 
Friedrich.(2006). Social integration of 
immigrants: Contribution of local and regional 
authorities. Germany, European Forum for 
Migration Studies (EFMS), University of 

Bamberg, p:11. 
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ق بيؽ نؾعيؽ الذي اليرتبط بخمفية ريفية، وىشا يجا ان نفر
  -مؽ الشسؾ:

يسكؽ ان نظمق عمية الشسؾ العسراني  :ألولا الشسط -
السزاد الذي يغير في نسؾ القري القريبة مؽ السدن، 
والسديشة كال في اتجاه االخر، وىذا الشسط يتزسؽ خمفية 
ريفية لبعض التجسعات العسرانية الجديدة قد تؤثر بذكل 
كبير في قدرة تمػ السشاطق عمي جذب الدكان وتكيفيؼ" 

ا مش ىتقدر تدتحسل الجؾ يعشي انت لؾ جيت بشيت ىش
ىشا"، ويبقي الشسؾ العسراني في تمػ السشاطق مقترر عمي 
الشسؾ الذاتي لدكان تمػ السشاطق " في واحد جشبي خد كذا 

قظعة وىيبشييؼ الوالده عمذان يبقي في ناس داخمة 
وخارجو عمية عزوة".ويدؾد ىذا الشسط في مشذأة البكاري 

، حيشسا 1351ة حتي باعتبارىا احدي قري محافغة الجيز 
 أنزست إلي الحيز الحزري في ذلػ التؾقيت.

الشسؾ األحادي؛ الذي يغير في نسؾ  الشسط الثاني:  -
السديشة في اتجاه القري السجاورة، وابتالعيا في الحيزى 
الحزري لمسديشة. وىذا الشسط غالبا ما تفزمة الحركة 
الخارجية لمدكان" احدؽ حاجو ىشا اني محدش يعرفشي 

ي في حالى احدؽ"، ويفزل ىذا الشسط بيؽ السياجريؽ ابق
 السجبريؽ عمي اإلقامة في مشاطق الدراسة. 

 (4جدول )
 تؾزيع عيشة الدراسة طبقا لقرار الحركة والسؾطؽ األصل

 اإلجمالً توزٌع عٌنة الدراسة طبما لمرار الحركة  األصلالموطن 

 اجباري اختٌاري

 % ن % ن % ن

 3434 421.1 32.1 46.1 31.2 44.1 رٌف

 7.35 431.1 45.3 13.1 14.1 432.1 حضر

 01131 211.1 23.3 444.1 44.2 431.1 االجمالً 

 

 

ترشف الحركات الدكانية إلي نسظيؽ طؾ ية 
وأخري قدرية، ويسكؽ أن تختمط عشاصر االختيار 
واالكراة في نسط ثال  يسكؽ أن نظمق عمية اليجرة 

والتي تعشي ؛  Mixed Migration(31)السختمط 

مجسل حركات السياجريؽ التي يتؾافر فييا عشررا 
فاض الزغط واالجبار نتيجة األوضاع االجتسا ية، كانخ

السدتؾي االقترادي لالسرة، والزواج...إل  وتعكس 
( قرار حركة الكتل 4البيانات الؾاردة في الجدول )

الدكانية مؽ مشظمق مؾطشيؼ األصل، حي  تسيل الكتل 
الدكانية الؾاردة مؽ الخمفية الريفية الي المجؾء 
  االجباري لإلقامة بسشاطق الشسؾ العذؾائي عمي اطراف 

                                                           

(31)  Meyer, A. , Witkamp, A. &Pecoud, A. (2008). People on the move: handbook of selected 
terms and concepts. version 1.0, Paris, THP Foundation, UNESCO,p:30. 
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% مؽ 10مديشة الجيزة محل الدراسة بشدبة 
نيسا تمجا حركة الكتل الدكانية ذو إجسالي عيشة الدراسة، 

الخمفية الحزرية إلي اختيار اإلقامة بسشاطق اطراف مديشة 
% مؽ اجسالي العيشة، وذلػ لعدة اعتبارات 05الجيزة بشدبة 

أن حركة الكتل سؾف نعرض ليا الحقا. وىشا يسكؽ القؾل 
تديظر عمييا الكتل  -الحركة الريفية الحزرية -الدكانية 

% مؽ الكتمة 05.3% مقابل 23.0الريفية بؾاقع 
الحزرية، وتؤشر ىذه البيانات عمي حجؼ االندماج 
االجتساعي لمكتل الدكانية خاصة الريفية مشيا داخل 
التجسعات العسرانية الجديدة، وىؾ ما يتزح مؽ تقارب حجؼ 

لكتل الدكانية الريفية والحزرية داخل مشاطق الدراسة، فقد ا
بمغ حجؼ الدكان ذات السرجعية الريفية بسشاطق الدراسة 

%  مرجعية 12.0% مؽ إجسالي العيشة مقابل 00.2
حزرية، ويذير بؾرديؾه إلي ان االندماج يتحقق لدي االفراد 
مؽ خالل اليابيتؾس الذي يعد مردر جدال الدماج ما ىؾ 

رجي، وتجديد ما ىؾ داخمي، ويشتج عشو تفاعل االفراد خا
مع البشية االجتسا ية، وعشدىا يشخرط األفراد في السسارسات 

 .(32)الستشؾعة لرؾر االندماج
 (5جدول)

 الشسؾ الدكاني لسشاطق الدراسة 

 (00)(1352-5552خالل الفترة )
 2016 2006 1996 السشطقة
 97787  99565 السعتسدية
 193182 136216 84818 صفط اللبن

 81842  64778 مشذأة البكاري 

أن الشسؾ الدكاني يعد السحرك األساسي لزيادة معدالت 
التحزر والشسؾ العسراني، فيرتكز التحزر عمي مقؾمات 

( تبانات الدكان في مشاطق 5)تداعد  فيؾضح جدول 
. وتعكس 1352-1332-5552الدراسة طبقا لمتعداد مؽ 

ىذه البيانات حجؼ الشسؾ الدكاني لتمػ السشاطق سؾاء 

                                                           

عبدالسجيد احسد هشدي، الهجرة القدرية واالندماج  (32)
االجتساعي، السجلة العربية لعلم االجتساع، مركز البحهث 

، ص 2020، القاهرة ،26والدراسات االجتساعية، العدد 
142 . 

(الجهاز السركزي للتعبئة العامة واالحراء، التعدادات 33)
  . 2016، 1996السذكهرة، 

بالزيادة الظبيعية او ارتفاع مرادر الجذب بتمػ السشاطق، 
وتسثل مشظقة صفط المبؽ مؽ أكثر السشاطق نسؾا لمدكان، 

إلي  5552اد الف خالل تعد 40.4حي  ارتفعت مؽ 
. وىذا الشسؾ انعكس بذكل 1352الف خالل تعداد  550.5

ممحؾظ في الشسؾ العسراني لمسشظقة حي  كذفت الخرائط 
الجغرانية زحف العسران في االتجاه الغربي لمغيير الزراعي 
لسشظقة صفط المبؽ، متخظيا الظريق الدائري الذي أنذئ 

العذريؽ، فقد  عمي الحدود الغربية لمسشظقة في نياية القرن 
ابتمع الشسؾ العسراني الظريق الدائري وأصبح شريان رئيدي 
لحركة السركبات وسط التكتالت العسرانية في االتجاه الغربي 
لسشظقة صفط المبؽ، وتداىؼ حركة الكتل الدكانية السباشرة 

% مؽ الشسؾ 03وغير السباشرة بشدبة التقل عؽ 
 .  (34)الحزري 

مشظقة مشذأة البكاري لؼ أن الشسؾ الدكاني في 
يكؽ بشفس معدالت الشسؾ بسشظقة صفط المبؽ، فقد ارتفعت 

% الف ندسة 45.4إلي  5552الف ندسة عام  20.3مؽ 
. أن الشسؾ الدكاني الدريع لمسدن يذكل 1352خالل عام 

تحديا قؾيا ليا، حي  يرتبط ىذا الشسؾ بتدارع حجؼ السدن 
الذي تقؾم عمية والقري، باإلضافة إلي امتداد الحيز 

التجسعات الدكانية، وكثيرا ما يتؼ االمتداد االفقي عمى 
حي  عمت الرقعة الرزا ية  .(35)حداب اإلراضي الزرا ية

؛ ذلػ التؾقيت 1351متساسكة امام الزحف العسراني حتي 
التي انزست نيو مشذأة البكاري إلي الحيز الحزري 

ا ية إلي قظع لسحافغة الجيزة، وىشا تؼ تقديؼ االحؾاض الزر 
يدسح بالبشاء عمييا طبقا التجاىات تمػ االحؾاض، وىشا 
أصبحت مجال خرا لمشسؾ العسراني في االتجاه الذسالي 

 الغربي لسديشة الجيزة.
لقد تفككت الكتمة الدكانية لسشظقة السعتسدية نغرا  
لمتغيرات العسرانية التي شيدتيا السشاطق السجاورة ليا، 

                                                           

(34) Montgomery, M. And Stren, R. And 
Cohen, B. And Reed, H., (Eds.), (2004), 

Cities Transformed, Earthscan, London.  
( مذشان فهزي، الزحف العسراني نحه أطراف مديشة باتشه 35)

، السركز الديسقراطي العربي، مجلة تةواقعة ومتطلبات مهاجه
 ،برلين،1التخطيط العسراني والسكاني، السجلد االول، العدد 

  . 70، ص 2019السانيا ، 
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حدي القري السمتحسة بسديشة الجيزة مؽ باإلضافة إلي أنيا أ
االتجاه الذسالي الغربي ، حي   أنخفض عدد الدكان 

مقارنو بعام  1352الف ندسة عام  53.3السشظقة مؽ  
الف ندسة. وتعكس ىذه البيانات  55.1الي  5552

معدالت حركة بعض الكتل الدكانية االصمية مؽ ىذه 
را ية، وبشاء السشظقة بعد عسميات التقديؼ لمرقعة الز 

تجسعات عسرانية جديدة عمييا، حي  تكذف الدراسة 
السيدانية عؽ إن الفئات االجتسا ية السدئؾلة عؽ الشسؾ 
العسراني بتمػ السشظقة ىي تكتالت روؤس أمؾال ريفية، 
ميدت لزحف سكاني لمتػ التجسعات العسرانية " احشا جيشا 

وبششاىا انا وابؽ عسي واخؾاتي كل واحد خد قظعة واتشيؽ 
ابراج" ، " اغما الشاس أصحاب األبراج صعايدة انا جبت ابؽ 
عسي واتمسيشا ىشا"، وتتفق ىذه السقؾالت مع ما ذىا إلية 
عبدالرحسؽ السالكي عؽ السياجر قائال: " أن السياجر حيشسا 
يقرر اليجرة يشخرط في بشاء استراتيجية خاصة دقيقة، ومؽ 

حياتي إلي مجال  خالليا يتسكؽ مؽ االنتقال مؽ مجال
حياتي أخر مختمف عشو تساما. ولكؽ ىذا االنتقال اليحدث 
عمى شكل طفرة أو قفزة في السجيؾل؛ الن السياجر ليس 
ىؾ الستذرد أو التأىو بل ىؾ أندان اقترادي بالدرجة 

 .(36)"االولي، يقؾم بافعال عقالنية وغائية بالسعشي الفيبري 
دكاني يزيد وفي الشياية يسكؽ القؾل أن الشسؾ ال

مؽ قؾة مرادر الجذب، مؽ خالل حركة الكتل الدكانية 
لالستفادة مؽ ىذه السرادر وتتسثل ىذه السرادر في 
الخدمات التعميسية: والتي يتحرك الييا اعداد كبيرة مؽ 
الظالب في السراحل الجامعية، نغرا  لعدم قدرة السؤسدات 

جات التعميسية داخل محافغة السشذأ عمي استيعاب السؾ 
الظالبية الستزايدة بداخميا. وتزايد مرادر العسل: والتي 
ترغا الكتل الدكانية تحديؽ أوضاعيؼ االقترادية مؽ 
خالل االلتحاق بإحدي التجسعات الرشا ية القائسة عمي 
أطراف السدن الجديدة واالستفادة مشيا، وذلػ نغرا  الرتفاع 

خمي الدولة معدالت البظالة بيؽ قظاع كبير مؽ الذباب بعد ت
عؽ سياسة التؾعي . الشسؾ العسراني الجديد: والذي يأتي 
نتيجة تشفيذ القظاع الحكؾمي العديد مؽ السذروعات 
العسرانية الجديدة الستيعاب الشسؾ الدكاني الستزايد، حي  
                                                           

( عبدالرحسن السالكي، مدرسة شيكاغه ونذاة سهسيهلهجيا 36)
، 2016التحزر والهجرة، افريقيا الذرق، الدار البيزاء ، 

 . 184-183ص ص 

نفذت وزارة اإلسكان والتشسية والعسرانية العديد مؽ 
ات االقترادية السذروعات العسرانية التي تتالءم مع السدتؾي

السختمفة، وتتؾافق تمػ التجسعات مع خريظة التخظيط 
العسراني التي تزعيا الدولة، والشسؾ العسراني الخاص الشاجؼ 
عؽ التؾسعات العسرانية لمسديشة، وال يخزع لقؾاعد التخظيط 
العسراني، بل يتفق مع اتجاىات االحؾاض الزرا ية التي تؼ 

 عسرانية. تقديسيا قبل تذيد التجسعات ال
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SUMMARY 
The current study aims to identify the effect of population growth on the movement of population 

blocks within the city, the forms of population movement in the suburbs, and the role that the increase in 

population plays in increasing the rates of population movement. The study relied on the historical 

method, and the descriptive and analytical approach in monitoring the forms of population movement 

within the suburbs. Therefore, three areas were selected on the outskirts of Giza Governorate, namely, 

Saft al-Laban, Al-Moatamadeyah and Monshaat Al Bakkari, as a geographical field for applying the 

questionnaire tool to a sample of 300 individuals, and conducting in-depth interviews with 15 status. 

The study found a set of results, the most important of which are: Population growth plays a 

major role in the movement of population blocks within villages fused to urban space, and suburbs that 

are characterized by dense population, in addition to the rise in family numbers increases horizontal 

population movement, in an attempt to form a nuclear family belonging to the family. Extending out of 

shape. 

Key words: population growth - suburbs - movement of population masses - housing movement - 

urbanization 

 


