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مشاكل المدن



 النمو أن إال الناس من للكثٌر جذب مركز المدٌنة كون من بالرغم•

 عدة ظهور إلى أدى قد المدن من العدٌد فً المتسارع الحضري

 التً المشاكل من وغٌرها وأمنٌة وبٌئٌة وصحٌة إقتصادٌة مشكالت

 مما الحضري النمو معدالت حسب أخرى إلى مدٌنة من تختلف

 فً التً البنٌة تلك عن للمدٌنة االجتماعٌة البنٌة بٌن إختالف ٌخلق
.القرٌة

 مثل القدم منذ المدن منها عانت فقد بجدٌدة لٌست المشاكل هذه•

 واالختالفات المتفاوتة االجتماعٌة والتصنٌفات الطبقات ظهور
.الحكم على السٌاسٌة والصراعات اإلقصادٌة

:المدن منها تعانً التً المشاكل أهم نستعرض ٌلً وفٌما

:مقدمة



 زخم حصول إلى أدى السكان لزٌادة الطبٌعً النمو معدالت إرتفاع إن1)

.المدن فً سكانً

.السكانً المٌزان تخلخل إلى أدى المدٌنة إلى الرٌف من الهجرة حصول2)

 الكبٌرة المدن وخاصة معٌنة مدن فً المفرط السكانً التركز حصول3)

 خصوصا المشكلة هذه فٌها تتضح التً القاهرة مثل العربٌة كالعواصم

 عملٌة ٌجعل كبٌر سكانً وبحجم العمالقة المدن من أصبحت أن بعد

 وصحٌة وسعٌدة آمنة حٌاة وتؤمٌن العدد هذا الحتواء صعبة التخطٌط

.له ومرٌحة

 السكان فً حركة هناك جعل المدن بٌن المقدمة الخدمات مستوى اختالف4)

 التً العاصمة إلى المدن ومن المدن إلى الرٌفٌة المناطق من وخصوصا

. الخدمات من المستوٌات أفضل على تستحوذ

 المدٌنة نفس فً الساكن المجتمع ألفراد المعٌشً المستوى إختالف5)

 وضعف االجتماعً التآلف عدم حالة وظهور المشكلة وضوح إلى ٌإدي

.االجتماعٌة العالقات



 إلى أدى السكن فً الحاد والنقص العشوائً السكن مشكلة ظهور6)

:التالٌة النواحً من االجتماعٌة المشكلة تجسٌد

 غٌر وربما بالسكان مؤهولة غٌر مناطق فً المهاجرٌن سكن–

 نتٌجة اجتماعٌة مشاكل وقوع احتمالٌة ٌجعل مما للسكن مخصصة

.الساكنٌن هإالء نفسٌات الختالف

 وكهرباء ماء من اإلرتكازٌة الخدمات إلى السكان هإالء إحتٌاج–

 لضعف المشكلة تفاقم إلى أدت وغٌرها طرق وشبكة ومجاري

.لهم المقدمة الخدمات

 توفر وعدم الغرف عدد وقلة اإلسكان وطبٌعة المسكن رداءة–

.لهم الصحٌة الظروف

 بشكل مبنٌة دور فً ٌسكنون مستغلٌها المناطق على التجاوز–

.منتظمة غٌر هٌئة وعلى أصولً وغٌر عشوائً

 



 الحضارٌة أصولهم وإختالف الساكنٌن هإالء بٌن التكافإ مستوى إختالف7)

.المجتمع أفراد بٌن األلفة عدم إلى أدت

 جعل إلى أدى مما للساكنٌن المقدمة المجتمعٌة الخدمات كفاءة على الضغط8)

.واضحة بصورة تظهر االجتماعٌة المشكلة

:خالل من الجرٌمة معدالت وارتفاع االجتماعً األمن وقلة الجرائم ظهور9)

. المدٌنة فً األرض إستعماالت بٌن الخلط–

 االنتقامٌة النزعة وظهور لألفراد الدخول مستوى فً الواضح االختالف–

.المحتاجٌن عند

 معٌشً دخل على حصولهم لغرض كافٌة للعمل فرص وجود عدم–

.البطالة وكثرة مرضً

 كشف ٌإمن بشكل مكانٌا توزٌعها وعدم والشرطة األمن مراكز قلة–

.المجرمٌن

.المجتمعات هذه فً السرٌع المبكر التحضر حالة–



 العربٌة المدٌنة فً المهترئة المناطق فً االجتماعٌة المشاكل وجود10)

.لهم آمن ومؤوى للمجرمٌن كمناطق واستغاللها التقلٌدٌة

 إلى ٌإدي تجارٌة إلى سكنٌة من للشوارع األرض استعماالت تغٌٌر11)

 القضاء على الحصول عدم وإلى السكنٌة المناطق إلى المترددٌن تعدد

 خالله من ٌمكن التً الجزاء تطبٌق إمكانٌة عدم والى عنه المدافع

 التجارٌة الشوارع واستغالل المنطقة على الغرباء األشخاص كشف

.لهم سهل كمنفذ
























