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 مدنالفي  العيش
 الفصل التاسع عشر من كتاب جغرافية الحضر : منظور عالمي

 ترجمة بتصرف
 أ.د. مضر خليل عمر

 
 

 المقدمة
،  ااتجاهات التحضر عالمي بسبب : هاتزايد االهتمام بمستقبل المدن ورفاهية سكان 

هتمام على ز االيركتية ، وتدهور العديد من البيئات الحضر ، و وحجمها وزيادة عدد المدن
. محور هذا القلق هو العالقة بين  ، ومدى جودة الحياة فيها  نالذين يعيشون في المد مشاكل

طبيعة العالقة  إن استيعاب.  الحياة فضاءاتاي ما يعرف ب، الناس والبيئات الحضرية اليومية 
بنية يمكن البيئة الم . في سياق ومحورهاجغرافية ال جوهر الدراسةالبيئية هي بين االنسان و

ومحيطهم الحضري ، أو التنافر بين سكان المدينة  تفسير ذلك على أنه قلق مع درجة التطابق أو
معظم المحاوالت  .  والنفسية ورغبات مواطنيها بدنيةالمدينة الحاجات البها تلبي  الدرجة التي
ت الميدانية موضوعية مستمدة إما من المسوحا امقاييس عتمدتاالبيئات الحضرية  لتقييم جودة

العام  مجموعات البيانات الثانوية ، التي يتم استخالصها غالًبا من التعداد تحليلاألولية  أو من 
فيها ،  " الحياة قيمة في تصنيف األماكن الحضرية من حيث "جودة اتساهموهذه م . للسكان

الحرمان في ب االحساسنسبة  ، و وتوزيعها المكانيالمساكن معيارية مدى عن  واجابة تساؤالت
مفهوم الحياة  تطوير نهج يركز علىل موازالحياة   . المنظور الموضوعي لجودة المدينة الحديثة

ان حول مكان وزم العيش في المناطق الحضرية نسبي يعتمد معناه الدقيق فمصطلح .  الحضرية
 متأصلة في أن الجودة ليست سمة، هذا الرأي  يعني.  ةالخاص ميقيتم الوغرض التقييم وعلى نظ

 . وخصائص الشخص ةالبيئيبين خصائص  يلتفاعلامرتبطة بالسلوك  هاولكنالحضرية البيئة 
من الضروري  هم صحيح لجودة الحياة الحضريةمن أجل الحصول على فلذا ،  

في  . باختصار ، يجب أن نفكر جنبا الى جنب توظيف كل من التقييمات الموضوعية والذاتية
نقدم  . وبناء على ذلك ، فإننا في هذا الفصل ذهناألرض والمدينة في ال المدينة على : كل من

م النظر في على السكان ، ث قترحة لشرح تأثير البيئة الحضريةدراسة النظريات الرئيسية الم
المخاطر الجيوفيزيائية إلى المتاعب اليومية ، : من  البيئية ، تتراوح تأثير عدد من الضغوط

السلوك االجتماعي ، بين التصميم الحضري و . العالقة ياة في المدنعلى جودة الحوأثرها 
-االجتماعية . ثم نركز على بروز المناطق فيه  االرتياحدرجة استكشاف و ومسألة السكن

. نبدأ  المدينة العالقة بين البنية الحضرية والسلوك االجتماعي لمختلف السكان في الحضرية و
 .نفسها  إمكانية العيش داخل المدن قبل الشروع في فحصبين المدن ،  واسع ، قعلى نطا

 
 ماكن الأتقييم 

مستخدما   Liu (1975)بواسطة جاء جودة الحياة بين المدن  لقياسالعمل األساسي  
المرتبة بالظروف االقتصادية والسياسية والبيئية والصحية والتعليمية و تعلقت متغيًرا 132

على كانت حينها  كبيرةال المدن ات. غالبية إحصائي ريكيةمنطقة حضرية أم 243 ل االجتماعية
المدن  وفيفي الغرب ، تقع ذات الجودة العالية للحياة  ، فوجد ان (SMSAs)المناطق اساس 
  . بالنسبة للمدن المتوسطة الحجم األعلى تقييًما تتركز في الجنوب والشمال الشرقيالتي  الكبرى

تم  الصغيرةالمدن . أفضل نوعية للحياة في  بالجنو كانت في الغرب األوسط واألدنى في
نوعية حياة في  في السهول الكبرى العليا وغرب نيو انغالند ، مع أدنى مستوى ايهالعثور عل

 . الجنوب وشرق تكساس والشمال الشرقي
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 تحديدل (Savageau 1981و  Boyer 1989)تم استخدام إجراء مماثل من قبل  
الذي يمكن أن  االثر( إلى 1975) Liu'sالفرق بين هذه و يشير رة . األماكن المقننة المشهو

على الرغم من صعوبة المقارنة بين ، والترتيب  يحدثه اختيار المعايير وترجيحها على
تقييمات أفضل  تم جذب االهتمام إلى التغييرات الزمنية في،  المؤشرات ، على وجه الخصوص

مجموعة من تسعة  Money Magazineتخدمت مجلة ، اس 1987منذ عام ف . األماكن للعيش
االقتصاد ، الصحة ، الدخل ، اإلسكان ، التعليم ، الطقس ، العبور ، :  مؤشرات عامة تتعلق بـ

.  في الواليات المتحدة من حيث إمكانية العيش امكان 300كبر أل الترفيه والفنون ، في الترتيب
 ؤشر من المكونات التسعة وفًقا لألهمية المعلقةتم ترجيح كل موتم جمع البيانات الموضوعية 
 . حيث مساهمتها في جودة الحياةمن  ةمن خالل عينة من قراء المجل

فكرة يجري تصنيفها على  ، حيث شعبيالهتمام الا ذاتنتائج االستطالعات الوطنية  
درة المدينة على تأثير كبير على قفيها ، ولهذا للعيش  ةأو سيئ ةون جيدتكيمكن أن  أنهامفادها ، 
السوق الوطنية والعالمية لالستثمار الداخلي والصناعة والسياحة . التقييم اإليجابي في  المنافسة

. على العكس من ذلك ، فيها  ةينالمدسكان فخر يساعد استراتيجيات "التعزيز" المحلية ويعزز 
بعض  ان ويغضبيمكن أن يؤثر التقييم الضعيف على االقتصاد المحلي ، ويسيء إلى السك

وا إجراءات قانونية اتخذ كاليفورنيا ، حيث –في حالة يوبا سيتي حدث مدنيين ، كما القادة ال
في بقية الفصل ننتقل من النظر في  . لمطالبة بتعويضات ضد مؤلفي التقارير غير المواتيةل

حياة داخل ال جودةلتركيز االنتباه على الجودة التفاضلية ل لحضرماكن االصورة الخارجية ال
 . المدينة

 

 حضرتأثر ال دراسة
انب وحدد جت ، البيئة الحضرية على السكان شرح أثرتخمسة وجهات نظر رئيسية  

 . جميع وسلوكه الفرد شخصيةبسهم في فهم شامل لعالقة البيئة لتمن الحياة الحضرية  ةمعين
 كل مكانلم من أن متجذرة في تقدير السمة الرئيسية لحجم المدن على الرغ الخمس الحاالت

 . ثر هذا البعدألمختلف ال هتفسير
 ، المنهج اإليكولوجي البشري

أن البيئة تحدد  (1938ويرث ) مفادهاي نهج اإليكولوجمإن الفرضية األساسية لل 
،  18ل كما رأينا في الفصو.  فيها أو يفشل في البقاءمعها الفرد يتكيف أن إما  ،سلوك الشخص 

لبيئة الحضرية بشكل في ا تجانس السكانوعدم  عالية أنتج كثافة  سكانيال ويرث أن الحجم يرى
العالقات االجتماعية  من الفرد استبدال نفسيوال جتماعيالتكيف االستجابة اتتطلب ، و خاص

 )إهمال سلوكشذوذ الهي لنهائية النتائج ا.  رسمية تعاقدية ، غير شخصيةباخرى األولية 
 االغتراب )إحساس الفرد بـواالحساس بم السلوك االجتماعي( ، ادية التي تنظتيعالقواعد اال

 االنفصال عن المجتمع المحيط( واالنحراف )الجريمة واألمراض االجتماعية األخرى(.
، وعدم الكشف عن الذاتي إلجهاد لهذا الرأي ، تقدم المدينة مزايا قليلة مقابل ا طبقا 

 امتطرف ا. كان هذا تفسير واالجتماعيةاالغتراب والفوضى الشخصية من خالل  الهوية ،
إهمال فضائل ولحياة الحضرية كيز المفرط على اآلثار السلبية للترالحتمية البيئية ، ولنموذج ا

( ، على سبيل المثال ، أشار إلى أن تعقيد المدن 1978) . بروشانسكي الحجم والكثافة والتنوع
أن  ية "كثافة الكثافة" ، التي تجادل( فرض1975قدم فريدمان )و ، يؤدي إلى تعدد االستخدامات

بعبارة أخرى ، معين . تأثير الكثافة الحضرية هو تكثيف االستجابة النموذجية للفرد تجاه وضع 
 Hawley) طور هاولي .ا طانش الشخص النشط أكثرجعل أو ، جعل الشخص المنعزل وحيًدا 

 ي األساسي .المنظور البيئ جهة نظر أكثر إيجابية للمدينة منو (1981
 ة ،الفرعيالثقافات نهج م

شدد على ت نهج الثقافة الفرعية هو تناقض مباشر مع وجهة النظر البيئية التقليدية التي 
إلى انهيار الروابط  أوجه التشابه بين مجموعات من الناس بدال من االختالفات التي تؤدي
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تمكن األشخاص ذوي  ريةالبيئة الحضأن ( ، 1984. في رأي فيشر ) االجتماعية الوثيقة
 واألحياء اآلخريناالفراد الخصائص والمصالح والقيم والقدرات المختلفة من العثور على 

يظهر نمط الحياة والطبقة االجتماعية كثقافات  ذلكعلى أساس ، والمناسبة لهم العرقية السكنية 
مستقطبة مثل وجهة  . وجهة نظر فيشر فرعية تنتج مدينة تتميز بفسيفساء األعمال االجتماعية

والمهنية القريبة في  االهتمام غير الكافي بالجيوب العرقية . بينما أعطى ويرث نظر ويرث
في الحروب العالمية ، لذلك يتجاهل تركيز فيشر األشخاص المعزولين الذين يفشلون شيكاغو 

 مدعوملا . كال النموذجين صحيح بمعنى الوجودلهم  جزء من أي مجتمع داعم في أن يصبحوا
 . بأدلة تجريبية ولكن لم يكتمل أي منهما

 ، نهج التحمل البيئيم
من  البيئة الحضرية إلى منع الناس الزائد بميلتجادل نظرية الحمل المعرفي  

التعامل مع فائض المعلومات البيئية .  االستجابة "بشكل طبيعي" للتحفيز الجديد ألن طاقتها تبدد
. ونتيجة لذلك  يتجنب الناس جميع العالقات عدا السطحيةحبث  ، للحفاظ على "الطاقة النفسية"و

مهمة من بيئتهم ، ولكن الجزاء البعض أتجاه ة يحساسمع  ن من البعضو، أصبح المدنيون قريب
يتم  المدينةسكان . النظرية ال تعني أن  جوانب أخرى من المدينة فياالغتراب  على حساب

التكيف عملية أخذ تولكن ، رة عليه من المدخالت الحسية باستمرار بعدد ال يمكن السيط رميهم
كل  عب لتجارب منفصلة متكررة ميستجتللمعايير السلوكية التي تدريجي التطور الشكل فيها 

. على النقيض من رأي  الستجابةل ا معممةانماط تصبحلهذه المعايير تستمر حمل . زيادة 
 الحمل يعني القدرة علىزيادة وم مفهفنة ، الفرد الذي طغت عليه المديوصف ويرثيان الذي 

 -:ستراتيجيات الوعة من امجموعة متن المواجهة تشمل .  التكيف مع البيئة
 فحص المدخالت التي ُينظر إليها على أنها أقل أهمية )مما قد يعني تجاهل المشاركين فيها (1)

 للمساعدة( ؛  بحاجة
 رقم هاتف غير مدرج( ؛  قة غير ودية أو)مثل التصرف بطري ( إقامة حواجز غير شخصية2)
 تطوير سلوك منعزل "يشبه العمل"(. أقل لكل إدخال )على سبيل المثال ( تخصيص وقت3)

إلى المفهوم هذا . يشير  الحمل المعرفي مفهوم، بديل لنموذج الحمل البيئي التفسير ال 
،  (1985ل كروبات )اكما قوالتحفيز .  ةن قلع تنتج يسلوك البيئالأن العديد من مشاكل 

هت أو العزلة الريفية ، يمكن أن شكل من أشكال التصميم الحضري البا "الرتابة ، سواء في
األماكن  قدمهتض الباحثين أن نقص التحفيز الذي '. أكد بعفائض مثل أي تحفيز ةكون مرهقت

ريب . التخاحداث و األحداثانحراف الحضرية الحديثة تؤدي إلى الملل وتساهم في مشاكل 
. يلقي مفهوم مستوى التكيف الضوء  لتحفيزل أمثلمستوى ساسي هو ما إذا كان هناك السؤال األ

)على سبيل المثال ليس مزدحًما  ةمحايد اعلى أنه اي ُينظر إليهتمستوى التحفيز ال على مشكلة
 ة كدالةفارغة(. يقوم األفراد في أي مستوى من مستويات التكيف بتقييم البيئ جًدا وليس أيًضا

باعتبارها انحرافات ممتعة  حرافات صغيرة في أي من االتجاهين. هناك ان اديحالعن  للبعد
ألفراد ، على ا، كدالة على مستويات تكيف  (لماذا) تفسيرفي  . هذا النهج يساعد ولكنها مرهقة

تجربة ب و لماذا بعض الظروف قاسية نفسها :ضرية لبيئة الحلإجراء تقييمات من ذلك ،  النقيض
 . تغير مع الوقتت ؛ وكيف يمكن لتصورات وتقييمات المدينةعموما غير سارة 

 ، نهج القيود السلوكية
السيطرة المتصورة  نتيجة أخرى محتملة للتحفيز البيئي غير المرغوب فيه هو فقدان 

 ي يليه ردمن التحفيز البيئ المرحلة األولى من نموذج القيد السلوكيهي على الموقف . هذه 
محاولة لتأكيد السيطرة على التحفيز البيئي )مثل من في فاعل هو تالم . الفعل والعجز المكتسب

النتيجة هي ف . إذا كانت هذه الجهود فاشلة ، في نهاية المطاف االنتقال من بيئة مزدحمة( قبل
نتوقف  حينهافشل ،  نتيجةال ، وإذا كانت الجهود متكررة الستعادة السيطرة والعجز المكتسب  ، 

. من الناحية  (الفقيرة منطقة اإلسكان)على سبيل المثال اإلقامة في موقف المحاولة وقبول العن 
 . النفسية ، غالًبا ما يؤدي العجز المكتسب إلى االكتئاب



4 
 

 ، السلوكتحديد نهج 
يحدث نمط  إعداد السلوك هو كيان مادي منفصل )مثل مطعم أو فناء مدرسة( حيث 

التغييرات في األشخاص  األنماط التي تستمر مع مرور الوقت على الرغم منثابت من السلوك )
عدد األشخاص المتاحين لملء أو  المعنيين(. في هذا النموذج ، يتم تمثيل الكثافة البيئية بواسطة

مع الحجم الحضري ولكن طرديا . يزداد عدد اإلعدادات  "ضبط" كل من إعدادات السلوك
 . كانيبمعدل أبطأ من النمو الس

قدرة  ينفي وقت ما يحدث اإلفراط في اإلدارة ، حيث يتجاوز عدد المشاركين المحتمل 
 Bechtel)صف بيشتل.  لصغيرةا . تشير هذه الحجة بوضوح إلى فضائل نطاق البيئات النظام

ويقترح  عزز السلبية والالمباالة ،تمن المرجح أن ف بيئة المدينة بأنها مأهولة ومتطورة( 1971
 العالقات  اإلعدادات حيث يشارك األشخاص بشكل مباشر في بيئةأقل من  اء عددإنشا

بعض ميزات اإلعدادات التي  لنيومانعنها يم الفضاء القابل للدفاع يتضمن تصم . يةالشخص
مناطق سكنية كبيرة وغير التي تعمل بشكل مثالي كترياق لـ يعمل بها عدد قليل من الموظفين أو

. وقد تم استخدام نهج  عرضة للسلوك المعادي للمجتمع ة السكان بها أكثرة تجعل المباالشخصي
النظام  تحديد السلوك لتقييم عدد من البيئات المبنية ، وكذلك في دراسات المشاركة العامة في

 االجتماعي الحضري ،  والسلوك الزماني في المدينة .
من  هي كذلكرورة حصرية بشكل متبادل ووجهات النظر الخمسة ليست بالض 

. يمكن  الممكن أن يفسر كل منها بعض اآلثار السلبية التي يمكن أن تنتج عن المناطق الحضرية
 Selye)مفهوم اإلجهاد ، الذي يعرفه  في نموذج عام مبني حولهذه دمج جميع وجهات النظر 

 . نتيجة لمحاوالت التعامل مع التأثيرات البيئية بأنه زيادة البلى على الجسم 1956)
الظروف في  في هذا النموذج ، يتم تمثيل تجربة أو تصور المدينة كوظيفة مشتركة 

مستويات التلوث( والخصائص  البيئية الموضوعية )مثل الكثافة السكانية أو درجة الحرارة أو
. إذا كانت البيئة  الخبرة السابقة والوقت في المدينة( الفردية للشخص )مثل مستوى التكيف ،

النطاق األمثل للفرد )على سبيل المثال إذا كان مفرط التحفيز ، يحتوي على  جالمدركة خار
يقيد السلوك أو يقدم موارد غير كافية( ، يتم اختبار اإلجهاد ، والذي  الكثير من الضغوطات ،

. إذا كانت استراتيجيات التأقلم التي تمت تجربتها ناجحة ، فتكيف و /  يتسبب في التأقلم بدوره
القدرة  الحقة مثل التعب وتخفيض اه آثار، على الرغم من أنه ربما يتبععليها التعود يحدث  أو

لتعلم حول درجة ا . تشمل اآلثار التراكمية اإليجابية بعد ذلك على التأقلم مع الضغوط التالية
هة ، فإن . إذا لم تنجح إستراتيجيات المواج ث التالي غير المرغوب فيهكيفية التعامل مع الحد

. التأثيرات  ياتزيد وعي الشخص بفشل االستراتيجتربما و ستمر ،تضغط و / أو اإلثارة سال
 وتشمل اإلرهاق ، والعجز المكتسب ، وانخفاض حاد في األداء ، والمرض الالحقة المحتملة

التأثير على إدراك البيئة لألحداث  . أخيرا ، تتغذى التجارب على واالضطرابات النفسية
 . الفروق الفردية التي تؤثر على التجارب المستقبلية مساهمة أيًضا فيالمستقبلية وال

 
  بيئيةالضغوط ال

  -: تم تحديد أربعة أنواع عامة من الضغوطات البيئية
 على سبيل المثال المخاطر الجغرافية ؛  ( أحداث كارثية ،1)
 ( الضغوطات المحيطة ، على سبيل المثال تلوث الهواء والماء ؛ 2)
 ، على سبيل المثال الموت في األسرة ؛ و المرهقة داث الحياة ( أح3)
 .الجيران صخب ( متاعب يومية ، مثل 4)
مجموعة على أوالً  ، نسلط الضوءعلى حياة المدينة آثارواالجتماعية  بدنيةهذه الضغوطات الل

الثقافية التأثيرات االجتماعية ومن   من الضغوطات البيئية المادية ومن ثم عن طريق فحص عدد
 . على السلوك الحضري
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 طبيعيةالبيئة ال مخاطر

تفاعل بين  هواقتصادي وبيوفيزيائي معقد أنشأ البيئة الحضرية هي نظام اجتماعي 
طر المعيشة مخا رتبطت .مظهر العمراني نسيج من صنع اإلنسان والخصائص الفيزيائية لل

الحجم والموقع ولكن يمكن أن في ف باختال ومحيطها الطبيعية للمدينة ةالحضرية على الجغرافي
زلزال ، الرياح ، ال اصفوالفيضانات ، ع األعاصير ،  : تتضمن مجموعة من األحداث مثل

ندرس وقوع واستجابة اإلنسان  . رضالأانزالق ،  و ةأرضي ات،  انهيار البراكينج ، وثلال
 . المخاطر الحضرية للعديد من هذه

 ، االنهيارات االرضية
حيث  الجليد الرباعي ،بعصر من شمال أوروبا وأمريكا الشمالية المتأثرة  في مناطق 

. يمكن للمياه الجوفية أن تتحرك في  تم بناء العديد من المدن على مواد االنجراف الجليدية
مراحل مختلفة من  بين االنجراف والصخور الكامنة أو في االنقطاعات بين منتجات الواجهة
ب أن تتم التنمية الحضرية على منحدر التالل في ظل هذه الظروف ، . يجة الجليدي اتالترسب

الضغط بين المواد المختلفة في  والتغيير المتسلسل في الهيدرولوجيا تحت السطحية وفي
العوامل المساهمة األخرى التي  . يمكن أن يؤدي إلى انزالق األرضالتي االنجراف الجليدي 

. على الرغم من أن االنهيارات  والزالزل ة الغابات والبناءتقلل من استقرار المنحدر تشمل إزال
مثل الزالزل أو الكبرى عادة مكلفة مثل األحداث الجيوفيزيائية في الاألرضية الفردية ليست 

الخسائر المالية بسبب فشل المنحدر أكبر من معظم  وإجمالي .أكثر انتشاًرا  لكنهاالفيضانات ، 
 . المخاطر الجيولوجية األخرى

من الضرر المرتبط بالزالزل والفيضانات إلى االنهيارات  اكبير ايرجع جزء 
. باإلضافة إلى الخسائر  عن طريق اهتزاز األرض أو تسرب المياه حدثتاألرضية التي 

الحياة يمكن أن تنجم عن فشل المنحدر ، كما يتضح من الكوارث  في االقتصادية ، خسارة كبيرة
من في التخطيط للنمو الحضري ،  وأبرفان ، جنوب ويلز .  فيرجينيا في سوندرز ، غرب

دخل البشري تحديد المواقف التي يحتمل أن يؤدي فيها الت الضروري تقييم استقرار المنحدر و
سلطات التخطيط لديها لوائح عامة تحظر البناء على المنحدرات من  كثيرال.  إلى تحرك جماعي
أعدت خرائط حيث الموجودة في منطقة سان فرانسيسكو ، ، مثل تلك  ا معين االتي تتجاوز تدرج

. في الممارسة العملية  لتوضيح المدى النسبي لمخاطر االنهيارات األرضيةالمنحدرات استقرار 
وتبني السلوك  غالًبا ما تكون هناك فجوة بين التحديد واإلبالغ العام عن موقع خطير ، ،

في  الزلزالخطر الكشف المفوض إلدخال الحد من تجربة إجراء ل هذا موضح جيًداو.  المناسب
 . كاليفورنيا

 ، رضيةالأ ات هزال
خطر الزلزال هو األكثر خطورة في اليابان وغرب الواليات المتحدة ، والتي تشكل  
 من الزالزل في العالم % 80حزام الزالزل في المحيط الهادئ المسؤول عن حوالي  جزءا من

غرب نيفادا  ط الزلزالي للواليات المتحدة القارية يحدث فيمن النشا % 90. ما يقرب من 
الهجرة والنمو  في األخيرة على وجه الخصوص كونها منطقة بارزة واليةوكاليفورنيا ، ال

كاليفورنيا خالل القرن الماضي  ت العديد من الزالزل الكبرىضرأ.  السكاني في العقود األخيرة
واثنين وستين  700فرانسيسكو التي قتلت  سانفي  1989و  1960في ذلك زالزل ، بما 

زلزال سبعة وخمسين من أثر ال توفي  Northridge LA 1994. في  شخصا على التوالي
مليون دوالر  40،000ما مجموعه ب األضرارقدرت وحدة سكنية و 60،000شخصا ، ودمرت 

كبير آخر سيؤثر على ما إذا كان زلزال  . اتفق الخبراء على أن السؤال الرئيسي هو متى وليس
 . المنطقة

في محاولة للحد من  1972تم إدخال تشريع كاليفورنيا اإللزامي لإلفصاح عام  
. على وجه  مخاطر الزالزل من خالل تزويد السكان بمعلومات عن موقع مناطق التمزق
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 المعلومات إفشاءو Alquist Prioloالتحديد ، مطلوب قانون مناطق الدراسات الخاصة 
م(  200رين المحتملين إذا كان موقع العقار )مطوًرا أو غير مطور( على بعد ُثمن ميل )للمشت

معظم السلوك البشري ينفر من  الناحية النظرية ، على افتراض أن. من  من أثر العطل
استراتيجية التخفيف من قبل مشتري الى  مناسبةالالمخاطر ، وينبغي أن تؤدي هذه المعلومات 

محاولة الحد من المخاطر من خالل  ل المثال ، تجنب المنطقة ، أو على األقلالمنازل على سبي
اطعة مناطق خطر الزلزال في بيركلي ووسط مقمن  . في دراسة تجريبية الثنين التأمينشركات 

التي أعدها  وجدت أن تشريع الكشف )بناًء على الخرائط (1981كونترا كوستا ، بالم )
السلوك الذي  . تفسير ذلك على سلوك المشتري أو السوق قليال اهتأثير جيولوجي الدولة( كان

وكالء المعلومات  لمشترين ، دورايبدو أنه غير منطقي يجب البحث عنه في أنظمة قيم 
. بالنسبة لمعظم المشترين الخطر من  الكشف وكالء العقارات( وطبيعة )مطوري العقارات أو

. نظًرا  الممتلكات شراءعامالً غير مهم نسبًيا في  دالمخاطر( تعمن  الزلزال )وكذلك من غيرها
)ثالث إلى خمس سنوات( ،  منزل لفترة قصيرة نسبًياالبقاء في ألن معظم المشترين ينوون ال

التخلي عن تدابير  ديع الذي)خطر( وعن الموقع ضمن منطقة دراسات خاصة القرار تحديد 
، "ما لم تترجم  (1982الحظ بالم ) كما . بشكل عام ، التخفيف عقالنية من وجهة نظر فردية

ي ال تتبعها الكوارث الشديدة مخاطر اقتصادية لألفراد ، وإنذارات الخطر الت المخاطر البيئية إلى
 . اربما ال يتم االلتفات إليه

العامل الثاني المتعلق بمزودي المعلومات هو أن وكالء العقارات قد يقدمون معلومات  
( SSZاطق الدراسات الخاصة )ربما بسبب سوء فهم حقيقي لطبيعة منطقة مضللة فيما يتعلق بمن

. )"كل كاليفورنيا بلد زلزال!"( وأخيًرا ، أدى  أو يعزز التفكير بالتمني من جانب المشتري
إخفاق تشريع الكشف في تحديد الطريقة الدقيقة وتوقيت الكشف إلى تمكين الوكالء من تقليل 

. تم العثور على وكالء العقارات للكشف في الوقت  على المشترين نىتأثير الكشف إلى الحد األد
باستخدام الطرق  وقت توقيع العقد وليس في العرض األولي للعقار( ويكون األقل حساسية )في

 . التي تنقل أقل قدر من المعلومات حول المناطق
هو االعتراف  . األهم ثارالآذا النوع تحمل عدًدا من نتائج الدراسات السلوكية من ه 

دين بجوانب أخرى من عملية لمشتري المنازل المقي البيئةمعلومات عن بأن "مجرد توفير 
. تتطلب  (Palm 1981)غير كافية كإجراء للتخفيف من المخاطر أو حماية المستهلك " الشراء

ق أو تنظيم المناط االستجابة الفعالة اتخاذ إجراءات مباشرة من قبل السلطات المحلية على شكل
معلومات عن مخاطر الزالزل ، وفي بعض  راضي ، وتعريف ونقل أكثر شموالً استخدام األ

. عامل رئيسي هو أنه  المساكن في البيئات الخطرة بشكل خاص الحاالت ، اكتساب إلزامي
الردود هي  تعريف المناطق الخطرة هو في األساس مسألة فنية ، وتنفيذ السياسة المناسبة بينما

 . تصادية وسياسيةمسألة اق
النفط والغاز والفحم( و / استخراج الموارد )مثل المياه الجوفية واالرض نتيجة  هبوط 
 . يمكن أن يؤدي الطين والحصى من وزن المبنى إلى هبوط في المناطق الحضرية أو ضغط

 -: تتضمن المشاكل الناجمة عن الهبوط ما يلي
تتطلب  احلية بسبب المد والجزر والعواصفلسهناك خطر متزايد من فيضانات المناطق ا - 1

 . أعماالً مكلفة للسيطرة على الفيضانات
القنوات والصرف  . يحدث إمالة إقليمية لألراضي مما قد يؤثر على عمل الهياكل ، مثل2

 . الصحي ، التي تعتمد على الجاذبية لتشغيلها
 . اآلبارمن  . فشل غالف البئر الذي يقلل ويدمر إنتاجية الماء بشكل عام3
تحت طبقات الضغط  . حيث يحدث الهبوط على عمق ضحل وتأسيس المباني على مواد صلبة4

 . تأثرت السالمة الهيكلية ، قد يتم قطع اتصاالت المرافق ، وبناء الوصول و
في  هبوط إلى فشل أرضي ، يظهر في شقوق التوتر واألعطال المعاد تنشيطهاال. قد يؤدي 5

م  10( كيف حدث هبوط يصل إلى 1976يصف نيلسون وكالرك ) ساس .منطقة هيوستن بتك
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و  1937. بين عامي  حقل ويلمنجتون النفطي في لونج بيتش ، لوس أنجلوس ياردة( 11)
مليار قدم مكعب  832مليون برميل من المياه و  484مليون برميل من النفط و  913،  1962

قدم  6000غاز من الرواسب الكامنة إلى عمق تم استخراج ال مليار متر مكعب( من النفط 24)
كانت المنطقة على ارتفاع أمتار قليلة فوق مستوى سطح البحر ، والسدود  . مثل متر( 1800)

كان مطلوًبا رفع جدران الميناء ، حتى توقف الهبوط في  البحرية ، وشبكات الصرف الصحي
عن طريق ضخ المياه المالحة  عن طريق استعادة الضغط الجوفي 1966نهاية المطاف في عام 

 . الستبدال الزيت المستخرج
)بما في ذلك  استخراج المياه الجوفية للري واالستخدام المنزلي AZحول فينيكس  

. في  ماكنالأبعض  قدًما( في 13أمتار ) 4ملء حمامات السباحة( أدى إلى هبوط يصل إلى 
 ريق استخراج الملح الصخري والحًقاشيشاير ، إنجلترا ، استخراج الملح )في البداية عن ط

كيلومترات  8ضخ المحلول الملحي( تسبب في مشاكل هبوط في المدن المجاورة حتى مسافة 
  مدن حول العالم . أميال( من موقع اإلنتاج . وقد واجهت مشاكل مماثلة في العديد من كبيرة 5)

 المدينة ،مناخ 
التي تهيمن عليها في  ى البيئة الجويةمع تطور المدينة ، يمارس وجودها تأثيًرا عل 

خارج المدينة  ن المناخعمميز  انوع كونه. ثم يصبح من الممكن تحديد المناخ الحضري  النهاية
أعلى بسبب الحرارة المفقودة  درجة مئوية 1. عادة ما تكون درجات الحرارة في المدينة حوالي 

دو )خصائص عاكسة للحرارة( للمباني ألبي النقل والصناعة ، ومنخفضة نسبًيامن المنازل و
 10-5ة الحضرية(. كما أن هطول األمطار يزيد بنسبة يالحرارالجزيرة واألسطح المعبدة )أي 

فوق المناطق الحضرية وتركيز أعلى من  في المدينة بسبب االضطراب الجوي األكبر %
. كما أن ة سترطابييمكن أن تكون بمثابة نوى ا جزيئات الغبار )قبة الغبار الحضرية( التي

. من ناحية أخرى ، بسبب االحتكاك حول  فوق المدن حدوث الغطاء السحابي والضباب أعلى
تميل إلى أن تكون أقل ، على الرغم من أن الهبات الشديدة يمكن  سرعة الرياحالمباني ، متوسط 

 . أقل % 15 5تكون مدة أشعة الشمس في المتوسط  أن تسببها مجموعات من المباني ، و
مزايا  إن السعي إلى تعزيز العيش في المناطق الحضرية "هي جزئيا الحفاظ على 

. من بين هذه  ( 1979)باري  ةهي عديد المناخ الحضري ، وهي قليلة ، وقمع العيوب ، التي
هطول األمطار الناجم عن المناطق الحضرية ، بما في ذلك حوادث  العيوب المشاكل الناشئة عن

لمصانع عن طريق الجريان السطحي ، ل ، وتجاوز معالجة مياه الصرف الصحيالسيارات 
يبدو أن المناطق في المناخ  . على الرغم من تأثير الحضرية وارتفاع تكاليف إدارة المياه

محطات الطاقة ترتفع  لها أن تزداد مع زيادة عدد المركبات والوقود األحفوري االمحلي مقدر
المسؤولون عن إدارة الشذوذ في  لم يتم فعل الكثير من قبل الجمهوروعائدات النمو الحضري ، 

ألن المشاكل االجتماعية مثل الجريمة  . هذا في جزء منه الطقس الحضري أو التكيف مع آثارها
أهداف العمل التي يمكن تحديدها بسهولة أكبر ، ويرجع ذلك  أكثرهي ، وسكن الفقراء ، والنقل 

 . لها التخطيط من جديدبمن األصعب تعديل بيئة مبنية قائمة  إنكاره ،جزئًيا إلى أنه ال يمكن 
يمكن دعم  . تحسين المناطق الحضرية الراسخة لكن العديد من المبادرات ممكنة في 

رش الشوارع  تأثير جزيرة الحرارة الحضرية في الصيف من خالل توفير األشجار للظل ،
ستخدام طالء فاتح اللون على األسطح واستبدال مواقف ا لزيادة التبريد التبخيري وزيادة البياض

 . . ومن المسلم به على نطاق واسع فائدة النباتات لتحسين المناخ الحضري السيارات المفتوحة
تقليل الجريان ل وكذلك زيادة التبريد في الصيف عن طريق التبخر واألشجار والنباتات األخرى

.  التلوث سمعيالمؤثرة على  من تركيزات الجسيمات السطحي ، وإذا تم زرعها بحكمة ، سيقلل
يمكن تجنب األخاديد التي  يها التي خلقتها المباني الشاهقةبعض الرياح غير المرغوب ف

وباستخدام تصميم  الحضرية من خالل التخطيط المتعاطف مع عرض الشارع واتجاهاته ،
الشتاء ، وتوجيه الحرارة المفقودة في  د. في المدن التي ينتشر فيها الثلج والجلي المبنى المناسب

)مثل  النقاط الحرجة في نظام المرور الحضريفي  تحت ممرات المشاة والشوارع ، على األقل
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 صقيع االسودستكون مفيدة في مكافحة آثار تساقط الثلوج وال الجسور والمنحدرات والمشاة
وية( ، والذي يمكن أن يشل درجة مئ 0أقل من  تهالمياه فوق سطح درجة حرار تاثير تجمد)

 .لحسبان ا ة فيحاصر مناخال. إال أن القليل من الخطط الحضرية تأخذ  المدينةالحركة في 
 ،  تلوث الهواء

 يحدث التلوث الجوي في حد ذاته بسبب الغازات )أكاسيد الكبريت والنيتروجين و 
 لغبار والحصى( المنبعثةالكربون والهيدروكربونات واألوزون( ونفايات الجسيمات )الدخان وا

 . . تختلف الجسيمات من الكربون غير المحترق إلى الرصاص والمركبات المشعة في الهواء
من  نظرا للتخفيف والتشتت المالئمين في الغالف الجوي ، واالنبعاثات الحضرية والصناعية

يتم ث كمشكلة عندما التلويبرز  . ثار ضارة كبيرةآل مسببة  عدهاال يمكن التي الملوثات الشائعة 
إلى مستويات غير مقبولة  تلوث الهواءيصل تركيز  أحيانا. للنفايات  قدرة استيعاب البيئةتجاوز 

تستمر لبضع ساعات أو عدة ، خاصة عندما  اجتماعًيا ومكلفة اقتصادًيا وقد تكون غير صحية
: الضباب  نعادة من نوعيالتي هي  التا، مثل هذه الح (Elsom 1983)فسر . كما  أيام

 . الدخاني الكبريتي والضباب الدخاني الكيميائي
 لكة المتحدة حتى منتصف الخمسيناتالشكل األكثر شيوًعا لتلوث الهواء في الممهي و 

. خالل الظروف الباردة المضادة لألعاصير في فصل الشتاء ،  من حرق الوقود األحفوري
الغالف  ولكن ارتفاع .  على تدفئة المبانيمن الملوثات مع ارتفاع الطلب  االنبعاثاتتزداد 

يف القدرة على تفريق وتخف الجوي ، الذي يتميز بالرياح الخفيفة فقط وطبقة خلط محدودة
ؤدي إلى تكوين الضباب مع انخفاض درجات ت ةنوى استرطابي . وجود كميات كبيرة االنبعاثات

ت  دن مثل لندن ، قطرات من. خالل أسوأ الظروف في م النسبية الحرارة وتزداد الرطوبة
 طعما الضباب الحضري يعطتالزيتية بفيلم من الشوائب المغطى حمض الكبريتيك المخفف 

ينبعث الضباب المدن ،  . على الرغم من تركيزات التلوث داخل معين )"البازور"( اولون
 المناطق منالرياح  بحركةينتشر ونقطة محلية ،  في الدخاني إلى حد كبير من مصادر

 ة الحضرية فوقيجزيرة الحرارال. يحدث هذا بسبب  جميع أنحاء المدينة الىالملوثات  الحضرية
 منالقادم وسط المدينة التي تنتج الهواء الصاعد )منطقة الضغط المنخفض( حيث الهواء البارد 

 . الضباب الدخاني طالما استمر مضاد اإلعصارويبقى .  ضواحيال
 للضباب الدخاني الكبريتي ، ولكن األسباب الرئيسية المصادر الثابتة للتلوث هي 

تأثير  السيارات هي المسؤولة أساسا عن الضباب الدخاني الكيميائي ، والتي هي نتاج عوادم
يتكون  . أشعة الشمس على الهيدروكربونات وأكاسيد النيتروجين الموجودة في عوادم المركبات

 ون واأللدهيدات ونترات البيروكسي أسيتيلالضباب الدخاني الكيميائي الضوئي من األوز
تقليل الرؤية وتلف  . يشار إليها مجتمعة بمؤكسدات ، تسبب تهيج العين والسعال ، )مقالة(

ون ، سحابة بل nefos تلوث في أوروبا مع . تشهد أثينا بعض أسوأ حركة المرور الغطاء النباتي
 97واألوزون ، بينما في كاليفورنيا  من أكسيد النيتروجين مغرة تحتوي على مستويات خطيرة

 . % 70الرؤية وتهيج العين بنسبة مستوى انخفاض تعاني من  من المناطق المأهولة %

الرصاص  . السيارة أيًضا السبب الرئيسي لتلوث الرصاص في الجو الحضري دتع 
 ؤديت . كما مما يؤدي إلى تلف الكلى شديد السمية ويتراكم في الجسم بسرعة أكبر من إفرازه ،

من الرصاص الذي  % 50 - % 20. يأتي ما بين  األطفال عندمشاكل التعلم البطيء  الى
الهواء الذي نتنفسه ، واألشخاص الذين يعيشون بالقرب من الطرق عادة ما من  يدخل الجسم

. أدخلت العديد من  من أي مكان آخر في المدينة أكثر الدم فييظهرون مستويات أعلى 
. ومع ذلك ، هناك مجموعة من  تقليل محتوى الرصاص في البنزين آلن تشريعاتالحكومات ا

 ةضار اتالزئبق والزنك والكروم والكادميوم( التي قد يكون لها تأثير المعادن األخرى )مثل
 . لم يتم فحصها بشكل كافالحية التي كائنات وال على اإلنسان

 ، الفيضانات
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على وجه  . متنوعة من النتائج الهيدرولوجية تحمل عملية التنمية الحضرية مجموعة 
الفاصل الزمني بين  الخصوص ، يزيد التحضر من حجم الفيضانات ويقلل من المتوسط

 -: . وتشمل اآلليات الرئيسية التي تسبب ذلك ما يلي الفيضانات الخطيرة
من جريان  التي تميل إلى زيادة الحجم الكلي. النسبة األكبر من األسطح غير المواتية ، و1

 العاصفة وتقليل كمية المياه التي تتسرب إلى األرض ؛
قلل من الفاصل ت الستقامة( لقنوات التدفق ، والتي. "التحسين" االصطناعي )مثل الرصف وا2

 الزمني بين هطول األمطار والجريان السطحي الموجه ؛
المسافة التي تتدفق  تقصرالطبيعية وتقسيم األرض إلى مواقع بناء ، والتي عادة ما  ظاهر. الم3

 الصرف ؛ مجرىالمياه خاللها قبل الوصول إلى 
 الفيضاناتمياه لمساحة المتاحة لتخزين . االستيطان البشري لسهول الفيضان ، مما يقلل من ا4

 في قاع الوادي بحيث يضطر الماء لالرتفاع والتدفق بسرعة أكبر.
ومجموعات مشاكل الفيضانات  تختلف المناطق الحضرية اختالفا كبيرا في أسباب 

أمريكا  لفيضانات أكثر خطورة فيل رض، ولكن بشكل عام ، مشكلة التع التي يعانون منها
إلى حد كبير ، ولكن  الشمالية مما كانت عليه في بريطانيا ، حيث تم تطوير سهل للفيضانات
قانون تخطيط  1947ليس كلًيا ، تم منعها بواسطة لوائح استخدام األراضي الواردة في عام 

 . المدن والريف
 تم تحديد عوامل المشكلة الثالثة األخرى )يشار إليها مجتمعة باسم مستجمعات مياه 
على  . باركر و مثل السبب الرئيسي للفيضانات الحضرية الداخلية في بريطانيات التي التحضر(

م في مدينة فرومنبع مستجمع ساهم كيف  ((Penning-Rowsell 1982سبيل المثال ، وصف 
في ذلك منطقة مشكلة تؤثر على وسط المدينة ، بما  مسببا اتفيضانالحدوث زيادة بريستول في 

. استخدمت الجسور في القرن التاسع  وحي سكنيالمركزية المنطقة التجارية جديدة ، التسوق ال
صيانة يعانون من الطمي وقلة ال عشر لتوجيه نهر فروم تحت األرض )للسماح بالتطوير( اآلن

األخرى . باإلضافة إلى ذلك ، كما هو الحال في المدن البريطانية  خذ في االزدياداآلالتحضر و
تم لقد  .الصرف الصحي(  مانظضمن  هاعادة يتم دمجواالمطار التي  مياه العواصف صرف)

 ةاآلن غير قادر يالفيكتوريين وه بناء مصارف التخلص من مياه الصرف الصحي من قبل
. في المدن الكبرى مثل ليفربول  كافيةالصيانة غير النهيار بسبب العمر ووعرضة لال

هي المياه أنظمة توزيع . إعادة تأهيل وصيانة  لعشرين عامل يانةأعمال الص تومانشستر تراكم
 . شيكاغو أيضا مصدر قلق مستمر في المدن األمريكية القديمة ، مثل بوسطن و

في األرواح باإلضافة إلى الخسائر  اخسائر قد تشمل تكاليف الفيضانات الحضرية 
بالمباني ومحتوياتها والتكاليف المترتبة على  لحقتالناشئة عن األضرار التي  االقتصادية
يمكن أن  . األنشطة االقتصادية واالتصاالت خارج المنطقة المتضررة على الفور اضطراب

مزيج من  و بشكل أكثر شيوًعاتكون االستجابة البشرية لمخاطر الفيضانات خاصة أو عامة أ
معرض الموقع الالخسائر التي تقع على  . يمكن لألفراد إما اتخاذ موقف قاتل وقبول االثنين

. هذا يمكن أن يتراوح من  آثار الخطر ذ إجراءات للحد مناتخاللفيضانات أو يمكن أن 
العلوي ، إلى نقل األثاث في الطابق  التعديالت على المدى القصير ، مثل كيس الرمل أو
 . استراتيجيات طويلة األجل لنشر الخسارة ، مثل التأمين

 ستهينت نسبة كبيرة من سكان سهل الفيضان بشكل عام ، وجدت الدراسات أن 
وجد شروزبري  . في دراسة للتوعية بمخاطر الفيضانات في باستمرار من مخاطر الفيضانات

أن هناك معها قرت المقابلة التي أجريت أ فقط من األسر % 45( أن 1974هاردينغ وباركر )
عادة ما يتم خصمها من قبل معظم الناس ، وحتى ، والتي  طقتهمفيضان في منمخاطر المشكلة 

تجربة الفيضانات المتكررة العديد من سكان سهل الفيضان يتجاهلون أو يقللون من  في حاالت
 من بريطانيا والواليات المتحدة هو . الموقف العام في كل آراء الخبراء المخاطر على الرغم من

. في الواليات  اكبير اخطر كونهاتعتبر مزعجة بدال من نادرا ي ال مباالة كبيرة للفيضانات ، الت
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التأمين لألسر والشركات منذ  المتحدة األمريكية ، قدم البرنامج الوطني للتأمين ضد الفيضانات
. في فيضان يوم رأس السنة تأمين ت قد اشترت سياساالمناطق ولكن ربع تلك  1969عام 

، وبلغت األضرار التي لحقت بالممتلكات  فقط اثنينمات  1997في عام  Reno NVالجديدة في 
 . مليون دوالر 200للشركات والمنازل 

وثيقة  625ومع ذلك ، بعد أربعة أشهر من الحدث ، كان مالكو المنازل يمتلكون  
.  نسمة 25000في رينو سباركس ، منطقة يبلغ عدد سكانها  تأمين ضد الفيضانات فقط

أضرار الفيضانات والحد من مخاطر الفيضانات في المناطق المعرضة  إلصالحالتكاليف العامة 
مسألة ما إذا كان التأمين ضد الفيضانات )وغيرها من المخاطر( يجب أن  للفيضانات تشكل

 . يكون إلزامياً 

 ، لضوضاءا
يعرف بأنه صوت غير مرغوب فيه ، هو واحد من أكثر الملوثات الضجيج ، الذي  

. تتضمن التأثيرات الضارة  المناطق الحضرية المعاصرةفي )تقريبا(  الموجودة في كل مكان
 -: للضوضاء 

 ارتفاع ضغط الدم واألعصاب ،  وبدنية ،مشاكل نفسية خلق ساهم في يقد  و ضغط( إزعاج 1)
 ، مثل ضعف السمع؛ التأثيرات الفسيولوجية  (2)
 ( اآلثار على األداء الوظيفي ؛ و 3)
 .  انخفاض قيم الممتلكات ( أ4)

على وجه التحديد ، ألن اس تأثير الضوضاء على سكان الحضرمن الصعب قي 
تولد الضوضاء أن يمكن  . على المستوى الجزئي ، مستويات التسامح تختلف بين األفراد

وفي حالة  .األماكن في  تب وغيرها من اإلشغال المتعددبين الشقق والمكاازعاجا ومشاكل 
. تشمل المصادر الخارجية  الجيران ؤدي إلى صراع اجتماعي بينتالضوضاء السكنية ، قد 

 . العمليات الصناعية والنقل للضوضاء الحضرية أعمال البناء وإصالح الشوارع ،
مجموعة من التدابير  على الطرق يتطلب التخفيف الكبير من إزعاج ضوضاء المرور 

قيود على  استخدامها ؛قيود على بما في ذلك التحسينات التقنية في المركبات واللوائح لفرض  ،
 حركة المرور في مناطق معينة )مثل مناطق المستشفيات( وفي ساعات معينة من اليوم ؛

 هتمامتحسينات في تصميم المساكن )مثل الزجاج المزدوج أو الثالثي( ؛ والمزيد من اال
 . مشكلة تصميم الطرق السريعة )مثل استخدام المناطق العازلة للنباتات( عندالضجيج ب

حول العديد  المنشأة ولكنها آخذة في االزديادعلى موقع وحجم اخرى ضوضاء المطار هي دالة 
 المطارات الدولية الكبرى مثل ترحال. المناطق السكنية تحت مسار  من المدن في العالم المتقدم

 الرحالت كل بضع دقائق في فترات الذروة حيث لندن هيثرو أو مطار جون كنيدي في نيويورك
اثة لتقليل الضوضاء عند من التحسينات التقنية للمحركات النف امزيج. يتطلب حل هذه المشكلة 

ضوابط استخدام األراضي و .عزل الوحدات السكنية بالقرب من مسارات الطيران  المصدر ،
فوق  االمثل  والبحث لتحديد مسارات طيران الطائراتبدقة ، طق التعرض للضوضاء تحديد منا

 . أي منطقة حضرية

 اآلثار االجتماعية والثقافية
دينة الحديثة هو نتيجة نوع شائع من الضغوطات التي يسببها المجتمع في الم 

 حدث مرة واحدةمضايقات بسيطة ، تؤخذ بشكل فردي أو على أنها ت وهي.  اليومية"المتاعب "
. في المدينة الحديثة ،تميل هذه األحداث  لن تفرض ضرائب على آلية التكيف لسكان المدينةو، 

تشمل المتاعب رحلة التنقل الحضري   . أمثلة عامة يومية إلى أن تكون متعددة ومزمنة ومتكررة
ي تم اختبارها ( أن عدد ومعدل المتاعب الت1982) De Longis وجد  والمشكلة البيروقراطية .

 . ةالحالة الصحية العامة للفرد ومستوى الطاقة المدرك هي مؤشر جيد على
 ، التزاحم
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ها على نطاق واسع هو االزدحام ،  تقصيواحد من أكثر عوامل اإلجهاد التي تم  
أثر س اقيل ي الفشل في ابتكار ما يكفيف. كانت الصعوبة الرئيسية  تأثير حاسم  دليل على بدونو

فيما يتعلق بالفضاء وهو شرط  فة واالزدحام . الكثافة هي وصف مادي وموضوعي للناسالكثا
أن المرء  االزدحام تجربة نفسية وذاتية تنبع من االعتراف . ضروري ولكنه غير كاٍف للتزاحم

 -: المتعلقة بخصائص . العوامل التي تحدد مدى االزدحام لديه مساحة أقل من المطلوب
 ، على سبيل المثال الكثافة والموقع والتصميم ودرجة الحرارة واللون وتوافر البيئة المادية. 1

 الموارد ومدة التعرض ؛
ألشخاص ، ومكانة الفرد ل ، على سبيل المثال طبيعة عالقة الفرد بالتقرب البيئة االجتماعية. 2

 في المجموعة ؛
 . الفرد والبيئة وكي، على سبيل المثال درجة التطابق بين الهدف السلبيئة المهمة . 3
على سبيل المثال على أساس الجنس أو العمر أو األعراف العرقية أو الثقافية وكذلك  الفرد ،. 4

 . مثل احترام الذات وتفضيل المساحة الشخصية والمزاج السائد الشخصيةالعوامل 
 المشاكل األخرى التي تواجه أولئك الذين يسعون إلى توظيف مفهوم االزدحامتتمثل  

البيانات اإلجمالية  على أساستستند حقيقة أن معظم األدلة في شرح بعض العلل الحضرية في 
من السكان( وهي  100000)على سبيل المثال ، األشخاص في كل غرفة أو الجرائم لكل 

االزدحام / الكثافة  . باإلضافة إلى ذلك ، تم تحديد العالقات بين نقد المغالطة البيئية مفتوحة أمام
تشير إلى أن أحد األحداث ل الحسبانعض األمراض هي ارتباطات فقط وال يمكن أخذها في وب

والسلوك فيها يمكن أن تكون البيئة عالية الكثافة عالقة  ةعالوة على ذلك ، أي . هو سبب اآلخر
المجرمين أو الجانحين الباحثين عن بيئة  المعادي للمجتمع ذات اتجاهين ، على سبيل المثال ،

بالضيق  كثافة / االزدحام كعامل مستقل فيصعوبة فصل تأثير ال . على الرغم من ة معينةمفضل
من الضغوطات  االجتماعي ، هناك أدلة كافية على أن االزدحام على األقل يزيد من حدة التأثير

 . البيئية ذات الصلة
 طبيبالنسبة لبعض سكان الحضر ، ينتج اإلجهاد عن تأثيرات العزلة ، والعكس الق 

( ، في دراسة للمدن األمريكية التي يزيد عدد سكانها عن 1983. جالي وجور ) من االزدحام
النسبة المتزايدة من و عالقة إيجابية بين العزلة ومعدل الوفيات من االنتحار اوجد ، 50.000

 . قد تحمل آثاًرا اجتماعية كبيرة األسر الفردية في المجتمع الغربي ، مثل هذه النتائج
 ، وضوح الحضريال

 Itelson)  مدينة نوع معين من اإلجهاد هو أن يرتبط مع التوجه وسهولة الحركة في 

el al. 1974) الناس طريقهم  عرف. يجب أن ي بدنياونفسًيا  الحظ "سهولة الحركة بنفس القدر
م وبذلك يت.  بيئتها بالترتيب والمعنى واستثمرييجب أن  في جميع أنحاء المدينة ، أي أنهم

من "األشخاص الذين يحملون الخرائط في أيديهم إلى األشخاص الذين يحملون الخرائط  تحويلها
 ( .1985)كروبات  في رؤوسهم"

 ، الذهنية  ( المبكرة حول خرائط الصور 1913بصرف النظر عن أفكار تروبريدج ) 
ورة في دراساته حول "الص ((Lynch 1960التوجه الحضري بواسطة  العمل األساسي في

كان اقتراح لينش  . ، لوس أنجلوس كاليفورنيا وجيرسي سيتي نيوجيرسي MAبوسطن  العامة"
تصميم أو تعديل أي  جودة صورة المدينة مهمة للرفاهية ويجب أخذها في االعتبار أناألساسي 

الصفات الحضرية المرغوبة المتمثلة المشهد الحضري متلك ييجب أن . وفقا لهذا الرأي ،  مكان
تثير المشاعر القوية لدى المراقب( والوضوح )تنظيم  إمكانية التخيل )قدرة األشياء علىفي 

. مدينة واضحة  مدينة تسمح لهم بأن ينظروا إليهم على أنهم كل واحد متماسك( عناصر
مترابطة بشكل فردي  حتوي على هياكل فردية ومساحات كاملة متميزةت ايمكن تخيله ومقروءة
 . ن للمواطنين تقديرهابطريقة يمك ةوواضح

. على  البيئة حضري واضحالتصميم اليقوم عليها  ةأساسي حدد لينش خمسة عناصر 
أسباب ، على سبيل المثال أحجام العينات الصغيرة  الرغم من أنه يمكن انتقاد عمله على منهجية
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موعة من وقد حفز المفهوم األساسي مج المعتمدة قيموالللغاية )ستون مجيًبا في المجمل( ، 
الصورة الحضرية  نكمية كافية من المعرفة التجريبية ع اآلن توفرتذات الصلة .  قصياتتال

تحديد مكونات  . لم تعد المشكلة األكبر مبادئ ذات صلة بالتصميم الحضري القتراح عدد من
( ، في 1984. اعترف لينش ) عملية ممارسةك صور الحضري والوضوح ولكن ترجمتهاالت

على السياسة العامة الفعلية ، ونتائج  اصعوبة تطبيقه تثبتأماله ، أن النتائج قد مراجعة ألع
." ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى ا لالهتمام ولكن يصعب استخدامه ة"مثير البحث األكاديمي

بعض  دلة على عموميةالعلى الرغم من أ صورة المدينة . عالوة على ذلك ، خصوصيةحقيقة 
من الصعب تحديد  المدينة فيمتنوعة  طقاعندما يتعامل المرء مع منولكن ، ميزات التصميم ، 

النظر في متطلبات مجموعات سكانية  . هذا العامل والحاجة إلى المشاكل والحلول المشتركة
قد تكون ذات قيمة أكبر فيما يتعلق بالمناطق  الصور الحضريةتقنيات رسم ختلفة تشير إلى أن م

 . الفرعية داخل المدينة
 ، الخوف في المدينة

.  صلةمتأالالنجاة  ةالخوف هو واحد من أبسط المشاعر اإلنسانية المرتبطة بغريز 
الشعور بعدم القدرة على مواجهة  الخوف هو تصور تهديد لبعض جوانب الرفاه بالتزامن مع

ن مالخوف من الجريمة و :البيئات الحضرية المعاصرة  . مصدران رئيسيان للخوف في التحدي
. هذه وجهة نظر  تم تقديم ثالثة تفسيرات رئيسية للخوف من الجريمة . الهجوم اإلرهابي

، أو على أنها بوساطة  ةاالجتماعي السيطرة الجريمة كمنتج لإليذاء ، نتيجة النهيارمن  الخوف
خطر ادراك جريمة لتجارب اإليذاء أو من ال . تتناول األطروحة األولى الخوف البيئة المبنية

أن الخوف من الجريمة مرتبط بقدرة األفراد على االجتماعي . تفترض أطروحة التحكم  تملمح
تفكك المجتمع من  . قد يتأثر الخوف السيطرة على حياتهم وسلوك اآلخرينو ممارسة الرياضة

 .  معدالت الجريمةل رتفاع الفعليالبدال من ا السكنية المجاورة مساعدة في ووسائل
المادية الخصائص ئية ، الخوف من الجريمة هو جزء ال يتجزأ من في األطروحة البي 

لبيئة الحضرية ل وتفسير اآلخرين ،لمكان الفرد لمعرفة طبيعة و االجتماعية للمكان ،بدنية ووال
الشكل الحضري والطرق ب . وبالتالي فإن الخوف من الجريمة مرتبط من حيث عوامل الخطر

الممارسة ، يساهم كل من  . في معنى ئها حضرية وإعطااستخدام المساحات ال التي يتم بها
 الخوف من الجريمة . تفسيرفي هذه وجهات النظر 

ضد األهداف غير المقاتلة من  يمكن تعريف اإلرهاب بأنه عنف متعمد مدفوع سياسياً  
. نتيجة  سعتهدف إلى التأثير على جمهور أو قبل الجماعات المحلية أو العمالء السريين ، عادة

والمدن ذات األهمية االقتصادية واالجتماعية والرمزية هي . التنمية مع  لعدم تجانسها وكثافتها
 . إن الطبيعة العشوائية لإلرهاب تزيد من القدرة على للهجمات اإلرهابية األهداف الرئيسية

. من بين قائمة األعمال الوحشية الحضرية تفجيرات الجيش  التخويف والخوف الشعبي
بالغازات السامة في طوكيو  1995؛ هجوم  1973لندن خالل الفترة  ي االيرلندي فيالجمهور
 . شخًصا في مدينة نيويورك 2752تدمير مركز التجارة العالمي ومقتل  2001؛ وعام 

يعد التخطيط  . يؤثر الخوف من الجريمة والعنف على تنظيم البيئات الحضرية 
خاصة. الشركات ال من للسلطات العامة وكذلك للكثير اللطوارئ في حاالت الكوارث اآلن روتيني

أدى إلى انتشار  رغبة متزايدة في األمن والسيطرة على الجمهورفي على المستوى الشخصي ، 
'؛ "بيوت التخفي" التي بنيت بمظهر يخفي  آمنةغرف . منازل مع إخفاء " المجتمعات المسورة

 . األماكن العامة على نطاق واسعأنظمة المراقبة؛ وخصخصة  ؛فيها ثروة المقيم  
 تصميم الموقع والسلوك االجتماعي

يمكن أن  بيئة المبانيفكرة الحتمية المعمارية ، فمن الواضح أن  تفي حين رفض 
ز الشعور تسهيل أو تثبيط التفاعل ، تعزي على سبيل المثال ، .تؤثر على سلوك ورفاهية الناس 

 الهدف العام للمصمم والمخطط الحضري هو تنظيم.  من محيطهم بالهوية أو تنفير الناس
. وفقا ل  حتياجات اإلنسانال إرضاءو ا معينة من السلوك وتعزيز الفضاء المادي لتسهيل أشكاال
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(Zeisel 1975) ست احتياجات بشرية لتلبية  ، يمكن اتباع نهج سلوكي للتصميم الحضري
  -: مشتركة

 في البيئة السكنية ؛. األمن ، والحاجة إلى الشعور باألمان 1
 ، . الوضوح والحاجة إلى سهولة الحركة وبيئة مقروءة2
 . الخصوصية ، والقدرة على تنظيم كمية االتصال مع اآلخرين ؛3
 ؛ المطلوبالتفاعل بيئية تيسر  - . التفاعل االجتماعي ، والحاجة إلى بيئات اجتماعية4
 ؛ المدينةمقاييس و السكني  والجوار . الراحة وسهولة إنجاز المهام على الصعيد المحلي5
 . الشعور بالمكان . الهوية ، العالقة بين الذات والبيئة مغلفة في مفهوم6

. م بين المخططين والمخطط له على مستوى التواصل هيعتمد نجاح هذا النهج أو غير 
ة قد تساهم بشكل كبير في المشاكل االجتماعي ضعف الروابط بين المنتجين والمستهلكين

( 11صل . كما رأينا سابًقا )الف البيئات السكنية والسلوكية التي تمت مواجهتها في بعض حاالت
تعادل اآلثار السلبية لبرامج التجديد الحضري ، وخاصة تلك التي تم  ، تم توجيه انتقادات خاصة

وة . مثال كالسيكي على "فجالخمسينيات والستينيات في مدن الواليات المتحدة في  تنفيذها
. بنيت في عام Pruitt-Igoeتوفير اإلسكان العام من خالل مشروع  احتياجات المستخدم" في

هكتاًرا( يضم  23فداًنا ) 57لويس ، الذي تبلغ مساحته  سانت في المدينة الداخلية للقديس 1954
كان سبعة وعشرون من  1970. بحلول عام  ثالثة وأربعين طابًقابنايات بشخص في  12000

بين األسباب التي تم اقتراحها . من  تم هدم المشروع بأكمله ي شاغرة وبعد ذلك بعامينالمبان
الحي اليهودي  كذلكو فشل هذا المشروع هو التكوين العرقي السائد في الغالب ، مما جعله لـ

 األحياء المجاورة ؛ إدارة ضعيفة وعدم كفاية الحجم الهائل للمشروع ؛ العزلة عن. ف مثال
-Pruitt. على الرغم من أن التصميم المادي لل  أيضا عامال رئيسيا التصميموكان  . التمويل

Igoe من بين  . ثبت أنه فشل اجتماعًيالكنه بالتطور لعدم وجود "مساحة مهدرة" ، و يشار اليه
 -:  أخطاء التصميم الرئيسية ما يلي

 ار كانت غائبة ؛ قد تطور عالقات الجو التي( المساحات والمرافق شبه االجتماعية 1)
 جعل من الصعب على اآلباء اإلشراف على األطفال ؛  ( المبنى الشاهق2)
 . رها من األنشطة المعادية للمجتمعلألنشطة اإلجرامية وغي افرص الساللم والمصاعدتوفر ( 3)

مساحة يمكن الدفاع عنها  ( مفهوم1972باالعتماد على هذه التجربة وغيرها ، طور نيومان )
ينظر إلى الفضاء على أنه "نموذج للبيئات  ولة لتصميم بيئات معيشية أكثر إنسانيةفي محا

ي يدافع عن للنسيج االجتماعي الذ ماديالتعبير ال السكنية التي تمنع الجريمة من خالل إنشاء
يمكن أن  السكان بينالبيئة "حيث اإلقليمية الكامنة والشعور بالمجتمع  . الهدف هو إنشاء نفسه

مساحة المعيشة ")نيومان يحمي  تأمين منتج آمن ومحفوظ بشكل جيد إلى مسؤوليةتترجم 
1972 ). 

من مشاريع االسكان في  اثنينبين من أجل اختبار هذه األفكار ، قارن نيومان  
،  1947. مشروع براونزفيل ، الذي بني في عام  ن هيكلًيايمتجاورين ولكنهما مختلف نيويورك 

شخص بكثافة تسعة وعشرين لكل فدان  600ثة إلى ستة طوابق ويؤوي من ثال كان لديه مباني
، من أربعة  1955. يتألف مشروع فان دايك ، الذي تم بناؤه عام  لكل هكتار( )سبعة وسبعون

. من حيث مجموع السكان والكثافة  من سكانها % 76 عشر طابًقا بشكل أساسي تم استيعابها
 متشابهة ، ولكن كان معدل الجريمة بشكل ملحوظخصائص المشاريع كانت  واالجتماعية

عمل من قبل نيومان وفرانك  ا. الحق إلى االختالفات في التصميم. يعزى هذا نيومان ا مختلف
نيوجيرسي ، سان فرانسيسكو  أسرة في نيوارك 2500( ، في مسح شمل أكثر من 1982)

دعم جوتفريدسون  لور و( ،  تاي1980كاليفورنيا وسانت لويس ،  وبواسطة روبنشتاين )
، في حين أظهر هولهان  الفضاء القابل للدفاعمفهوم ( ، فعالية 1983( وبوينر )1986)

االخرى على أنواع المساكن  هيمكن أيًضا تطبيق مبادئ ( أن التصميم الوقائي1987واندرسمان )
. في  احيشقق حديقة منخفضة االرتفاع ومنازل في الضو : في الواليات المتحدة األمريكية
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تطبيق مبادئ الفضاء القابل للدفاع على دراسة مشكلة  (1984كولمان ) تلكة المتحدة ، قامالمم
 أنكانت قادرة على  يلندن وأكسفورد . من تحليل ثمانية عشر متغير تصميم المساكن العامة في

 . في مثل هذه البيئات هدف الحد من عيوب الحياةبميم اوصي بسلسلة من تعديالت التصت
قابلة للمقارنة  براونزفيل وفاناالستجابات في  تما إذا كانشكك منتقدو حجة نيومان في 

إلى أن السلوك واإلدراك اإلقليمي  ينعلى جميع الخصائص االجتماعية ذات الصلة ، مشير
مجموعة واحدة من حلول التصميم  .مجموعة  المجتمعمجموعة عينة يمكن أن يختلف باختالف 

حتمية لنقد ينبع من الطبيعة المن ا . كثير ن لها نفس التأثير لجميع المجموعاتال يمكن أن يكو
( للحد من هذا االنطباع والتأكيد 1980تصريحات نيومان )سعت  ا. الحق على ما يبدو للنموذج

من  . من الواضح اآلن أن تغييرات التصميم المادي وحدها هي تحتماالالانظرية س أس على
ق نسيًجا اجتماعًيا يزيل الجريمة واألنشطة األخرى غير المرغوب فيها خلتغير المحتمل أن 

. المقاربات التي  منازلهمبيئات س من القيام بدور نشط في تشجيع وتمكين النا ايمكنه ولكن
لمجتمع االستراتيجيات االجتماعية )مثل خفارة ا تستخدم مزيًجا من تصميم الفضاء الدفاعي و

 المساكن الفقيرةبيئات العقارات( لديها أكبر فرصة إلحداث تحسن في  ةواإلدارة المحلية للمشكل
استراتيجيات التصميم  . هذا المنظور االجتماعي المادي يكمن وراء "منع الجريمة من خالل

 البيئي .
 ، الرضا السكني

األمور  فعندما تكون.  حياة مناسبةبيئة الئق واللمنزل لإجماع عليه ال يوجد تعريف  
أكثر شعبية من الشقق  ، المركزية بدالً من  متساوية ، فمن المحتمل أن تكون المنازل األخرى

الجيران .  بدالً من المساكن القديمة و "المحترمة" بدالً من "الخشنة" المناطق الطرفية ، الحديثة
 ( أن السكان يضعون قيمة كبيرة على الصورة البصرية1980فرانشيسكاتو )يراى 

من الداخل  عية ، على فرص التخصيص للوحدة السكنية على حد سواءوالخصوصية السم
، على سهولة  ظاهر العمرانيةوالخارج ، على مجموعة متنوعة من األشكال في المباني والم

،  تهمخاصاستدعاء من مكنهم تالمتوقفة ، على قطعة أرض مغلقة  وإلى سياراتهم الوصول إليها
طبيعة الالنوع الهيكلي ، ونوع الحيازة ، ومتعلق بهو  الرضا السكنيف .  التطوروعلى حجم 

 ( ، بعض1971. كما الحظ دنكان ) محيط ، والوصول إلى الخدمات والمرافقلل المادية
.  مساحة ذات حجم معقول زراعةبال تحتاج إلى حديقة ، بينما يستمتع اآلخرون  العائالت

البعض اآلخر والراحة التي تجلبها ؛ رغب في العيش بالقرب من وسط المدينة من أجل ي بعضال
تؤثر على الرضا ،  كل هذه  ال يمانع رحلة للعمل إذا كان بإمكانهم العيش في محيط أكثر انفتاًحا

دمج الفرد في المجتمع ، المجموعة  السكني ، بما في ذلك الخبرة السكنية السابقة ، ودرجة
لمجتمع بشكل عام ، والعادات اه اتجالنفسي واالجتماعي  الفردوموقف المرجعية للفرد ، 

المنزل ،  وأخيًرا ، باإلضافة إلى خصائص ومستوى طموح الفرد . والتقاليد االجتماعية للناس ،
من خالل سمات نظام اإلدارة على  الحي والمقيم ، يمكن أن تتأثر قابلية السكن في بيئة سكنية

كن ، خرى أو ، إذا تم استئجار المساوالخدمات المحلية األ سبيل المثال ، معيار جمع القمامة
 . إلدارةلسلطة اواالستجابة الفعالة 

إحدى الطرق لتقدم هذه التفضيالت السكنية المختلفة هي زيادة المشاركة العامة في  
بشكل متزايد من  هيتم قبول الجمهورمشاركة . في حين أن مبدأ  التصميم والتخطيط الحضري

الواليات المتحدة األمريكية ،  في الممارسة العملية  لغربية  وقبل صناع السياسات في أوروبا ا
غالًبا ما ينظر إليها على أنها  العديد من المخططين وصناع القرار يدفعون فقط كالًما للمثالية ،

ونتيجة لذلك ، لم يتم تقليل فجوة ، ( Alterman 1982"إسفين غير فعال في عجالت الحكومة" )
عودة إلى السؤال العام حول مشاركة الجمهور في العملية السياسية لنا .  المستخدمين بشكل كبير

  .20 في الفصل
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 الحضرية القرى
ؤدي إلى تعيين ت العالقة المتبادلة بين البيئة والسلوك االجتماعيأن لقد رأينا كيف  

وتصبح  معنى رمزيب . في هذه العملية ، تكون هذه المناطق مشبعة المناطق الفرعية في المدينة
محددة بقيم األرض أو معايير ال جزًءا حقيقًيا من المشهد الحضري مثل المناطق الفرعية

عندما تتوافق الحدود المادية مع  . يتم تحديد هذه المناطق بسهولة أكبر موضوعية أخرى
. توجد المناطق المدركة في كل مدينة  اليس أساسي تطابقال معاني الرمزية ، ولكن مثل هذاال

.  أنماط السلوك معترف بها من قبل الناس داخل وخارج حدودها وتعززها وجودها جماعيألن 
سان فرانسيسكو ،  جيوب العرقية مثل الحي الصيني فيوتشمل األمثلة على هذه مناطق ال

نمط الحياة مثل  مناطق محددة عنصرًيا مثل واتس في لوس أنجلوس ، مناطق محددة من قبل
 العصابات ، واألحياء الفقيرة الحضرية ، اعشاشيويورك ، وأقسام قرية غرينتش في ن

 . كل من هذه رية ، أو المناطق ذات المكانة العالية مثل منارة هيل في بوسطنضالضواحي الح
في المقام األول بناء اجتماعي ينشأ بسبب القيم والمعتقدات المشتركة. مثال على كيف يمكن لهذه 

والرفاهية هي الطريقة التي يتم  سلبية على سلوك الناس الصور الحضرية أن تفرض تأثيرات
أنه مزعج ، خجول في على بشكل جماعي من يوصف  السكان نم .بها وصم بعض المناطق 

في اإلسكان المحلي وأسواق العمل ، أو صعبا  هتنافس العمل أو غير موثوق به ، مما يجعل
 . اتفاقيات الشراء والتأجير الحصول على السلع تحت

يمكن  عناصر مهمة في الحياة الحضرية ألنهاكفي المدينة  اذاتيالمغلقة لمناطق ل ينظر 
"خريطة  أن( 1972)  وآخرون Milgram يرى . وجه السلوكتقيد حركة األشخاص وتأن 

 (Pacione 1993)حدد  الخوف" في مدينة نيويورك تحدد مناطق الخطر لغير المقيمين ،  بينما
. قام لي  العقارات الطرفية في غالسكو للذكور واإلناث من سكان لمتصورة مناطق الخطر ا

مكانية محددات كوجدهم فمنطقة شمال فيالدلفيا ،  ( بتعيين مناطق العصابات في مونرو1974)
، وأنماط السفر الفعلية للسكان التي تعكس "تضاريس الضغط" ، مع  الناس لسلوكمباشرة 

 . رسم آخر % 50طول الرحلة بنسبة تزيد عن ادة في زي معالمسارات المفضلة تغير  الكثير
فرق بين المجتمعات الكاثوليكية ،  إلدراكي على سلوك الناس هو الدينح تأثير الحاجز اوضأ

أهمية ثانوية للرغبة في تجنب  اله والبروتستانتية في غرب بلفاست ، حيث مسافة الرحلة
ر التفاضلي وتقسيم الفضاء ة تأثير التصوتشير الدراسات إلى كيفي.  أراضي المجموعة األخرى

. مسألة العيش التفاضلي لمختلف سكان  جودة الحياة لفئات اجتماعية معينةعلى  الحضري
 . التاليهو الحضر 

 ، المرأة في المدينة
التقسيم بين و فصل بين المنزل ومكان العمل ، الأدى ظهور التمدن الصناعي إلى  

. على وجه التحديد ، من  مييز بين الوظائف العامة والخاصةوظائف الرجال والنساء ، والت
أولوية كفي المجتمع  هاظهر دورو إعادة تعريف المرأة، منتصف القرن التاسع عشر وما بعده 

ار االجتماعية على الفصل المؤسسي لألدوأثر . ينعكس  رعاية المنزل ، الزوج واألطفالفي 
 اجه الخصوص ، يمكن أن يمارس موقع المنزل تأثير. على و البنية الحضرية في أساس الجنس

الحرب العالمية  على نطاق واسع من بعد، الضواحي وفي .  فرص عمل اإلناث على اقوي
كانت حيث .  بيئات سكنية في الغالبفي  نساء الطبقة المتوسطة تضمالثانية في أمريكا الشمالية 

المدينة والضاحية على أنها مساحات  . تم تفسير نساءال ضواحي ما بعد الحرب تع عوالمال
 . المؤنث االستنساخ العام والخاص والمذكر الفروق ذات الصلة بين حضرية ثنائية التفرع تتميز

هذا التقسيم بين الجنسين  ز االنتشار الالحق ألنشطة المكاتب في مواقع الضواحيزع  
جاالت مثل معالجة بيانات في م للمساحة الحضرية من خالل توفير فرص عمل "نسائية" محددة

األطفال وتجارة التجزئة على نطاق  رعاية. أنشطة التوظيف األخرى ، بما في  المكتب الخلفي
ضمن المجال االجتماعي . باإلضافة إلى ذلك ، غالًبا ما تختار  صغير أنماط نشاط المرأة

كات السكنية المتعلقة لكي يتالءموا بسهولة أكبر مع التحر الزوجات العامالت الوظائف المحمولة
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 مثل هذا التفريق القائم على نوع الجنس من الفضاء الحضري يتضاءل من قبل ، نزوجهابعمل 
. بحلول أوائل التسعينات  القوى العاملة النووية وزيادة مشاركة اإلناث فيتراجع أهمية األسرة 

لين ، وما يقرب من المتزوجين مع األطفال المعابع العائالت األمريكية يتكون من ، كان ر
في السنوات  في حين أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة ،االسرة العديد من النساء ترأس 

. % 75( قد ارتفعت إلى حوالي 44و  25)الذين تتراوح أعمارهم بين  "المنزلية" األساسية
قلها فيما ومع ذلك ، يواصل تشكيل استخدام الناس للمساحات الحضرية بعدة طرق ، ليس أ

 . العمالة والموقع السكني يتعلق
. الرجال  هناك أيًضا اختالفات بين الجنسين في أنماط التنقل في المناطق الحضرية 
المنزل والعمل  . حاجة الكثير من النساء للتعامل مع مسؤوليات أبعد للعمل ونسافري بشكل عام

مع مهام أخرى مثل التسوق أو  من الشائع أكثر بالنسبة للمرأة الجمع بين رحلة العملف
قصر خيارات عملهن على تلك تالنساء  من كبيرعدد .  ب األطفال من وإلى المدرسةاصطحا

إلى  . كما يرتبط الفرق بين الجنسين في مسافات التنقل أنماط رحلة متعددة األغراض التي تسهل
النساء إلى القيام بمزيد من حقيقة أنه في األسر التي ال توجد بها سيارة أو سيارة واحدة ، تميل 

. شعاعي في  ى سيارة عائليةوسائل النقل العام نتيجة لمحدودية الوصول إلاو اعتماد  الرحالت
النقل  ىوظائف ألولئك الذين يعتمدون عليقيد اختيار ال، وهذا تخطيط خطوط النقل العام  الغالب
 العام .

 لمدينة تشمل أيًضا مساحاتلاء ق التي يستخدمها الرجال والنساالختالفات في الطر 
تميل  . إعدادات العديد من األنشطة الترفيهية هي المحميات الذكور ، و الترفيه واالستجمام

االلتزامات العائلية  مؤانسة اإلناث إلى أن تكون أكثر تقييًدا بسبب قيود الوصول والفرص ،
وبة لدخول حانة عامة.( والعرف. )في بعض المجتمعات لن يكون "مناسًبا" ألنثى غير مصح

ن مشترك لالختالط المدن البريطانية قاعة البنغو هي مكا بالنسبة للعديد من النساء العامالت في
ترميم الفضاء ل . التسوق هو نشاط آخر يعكس الطابع المؤسسي مع األخريات على أساس منتظم

تخدم النساء مراكز تس . سواء اعتبرت ضرورة محلية أو شكالً من أشكال الترفيه ، الحضري
 . التسوق بشكل غير متناسب

ومع  . منفصلة تماًما ومنفصلة مكانًيا من الواضح أن النساء والرجال ال يتبعون حياة 
تختلف  ذلك ، على الرغم من المرونة المتزايدة في األدوار االجتماعية للجنسين وخياراتهم ،

هيكل فان ال كاتبات النسويات الحضريات. بالنسبة لبعض ال القيود وأنماط النشاط بشكل كبير
النساء اللواتي يتقاضين أجراً ابتدائياً ، . يحمل تحيزا ذكوريا بناء على افتراض أبوي الحضري 

يتم تنظيم البيئة في المقام األول لتسهيل هذه ، ولهذا  ولة عن العمل األسري غير المأجورمسؤ
 .  األدوار االجتماعية

 كبار السن في المدينة
تعيش الغالبية ،  كبار السن يمثلون واحدة من أسرع المجموعات نموا في المجتمع 

 :يشمل الرضا بين السكان المسنين  العظمى في المناطق الحضرية . عوامل ذات أهمية للسكن
  ( إمكانية الوصول إلى الصيدلية والطبيب ؛1)
  ، ( المشاركة في األنشطة الجماعية2)
 و  ، ز التسوقمراك( القرب والوصول إلى 3)
 أمن وسالمة وصداقة البلدة المجاورة . (4)

التردد والغرض والسياق الموضعي وتعكس مجموعة من  تختلف أنماط النشاط في  
الجنس والعرق والصحة والشخصية وأسلوب الحياة والوضع  العوامل بما في ذلك العمر ،

أو  ر أنماط النشاط على تفضيل الفردالبيئة هي مدى تأثيفي  . قضية رئيسية للعيش االقتصادي
أو الخوف  تفرضها قيود مثل عدم القدرة على الوصول إلى السيارة ، وغياب وسائل النقل العام

 . من الجريمة
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على الرغم من أن غالبية الناس يتقاعدون في الموقع ، هناك عدد متزايد من كبار  
إلى مناطق عالية الراحة ، مثل حزام الشمس يمكن القيام بذلك يتم نقلهم  السن الذين يمكنهم ذلك

. بالنسبة للبعض ، السكن في مجتمع التقاعد ألغراض  الساحل الجنوبي إلنجلترا األمريكي أو
قد يكون الخيار المفضل ، وفي الواليات المتحدة األمريكية ، يعتبر سكن التقاعد مكانة  خاصة
تضمن العهود  Sun City AZاعد مثل أحد مكونات سوق اإلسكان . في مجتمعات التقو مهمة

عاًما وال يوجد أي  55 المقيدة على مبيعات المنازل انتهاء فرد واحد على األقل من األسرة
ويتضح السكان المسنين في قرارهم  . التأثير السياسي المحلي عاًما 18شخص تحت سن 

دفع مقابل خدمة لم بحجة أنهم ال يحتاجون إلى  باالنفصال عن النظام المدرسي المحلي على
مطالب  تركيز السكان المسنين والتعبير العام عن أماكن "القوة الرمادية" . جغرافية يستخدموها

د قراءة المشه خاصة على تقديم الخدمات الحضرية ويكمن وراء الحاجة لكل من العمر
ت في بيئات صالحة للعيش وسهلة االستخدام لجميع الفئا الحضري والسلطات المسؤولة لخلق

 . المجتمع
 ، شباب في المدينةال

. يجب تعلم  معتمجبيئة المن الشروط األساسية للحياة الحضرية القدرة على التنقل في  
 Inhelder)و  Piagetوفقا ل  . هذه المهارة من قبل المقيمين الجدد وزوار المدينة واألطفال

  -: لة إلى المراهقة وما بعدهامن الطفو ، يستمر التعلم المكاني من خالل أربع مراحل 1967)
في العالم من  همكان نة( هي تلك التي يعرف الطفل فيهاس 2. المرحلة الحسية الحركية )حتى 1

 . خالل حواس اللمس
معرفة بعض الخصائص  سنوات( يكتسب األطفال 7و  2. في مرحلة ما قبل التشغيل )بين 2

كان خاص مع التعرف على المنزل كم؛  نسيج الطوبولوجية للفضاء مثل القرب ، الفصل ،
 . تطوير المفاهيم األولية لإلقليمارتباط عاطفي قوي ؛ و

من المفاهيم مثل قابلية عكسها  سنة( بالتقدير 11إلى  7. تتميز المرحلة العملية الملموسة )من 3
 . بين الخصائص الطوبولوجية في نظام متكامل وزيادة القدرة على التعرف على االتصاالت

من الحلول  سنة وما فوق( ، تتقدم التنمية 11في مرحلة التفكير التشغيلي الرسمي )من  .4
 . فئاتمشاكل الالمحلية إلى المشاكل المكانية المحددة إلى الحلول المنطقية لجميع 

 قد يتبع القادمون الجدد إلىو . م المكاني على الخبرة الميدانيةوفًقا لهذا النهج البنائي ، يعتمد التعل
 . ، وإن كانت مكثفة في نطاق زمني أقصر اعمليالبيئة المدينة تقدًما مشابًها في اكتساب معرفة 

 (Siegel and White 1975) يشير الحضرية ، ظاهر العمرانيةمن حيث المكونات المادية للم

المعالم ، مع تقدم مسار  بعه معرفة المسارات أو الطرق بينإلى أن التعرف على المعالم يت
تمثيل متري . بعد ذلك ، يتم تنظيم مجموعات من المعالم  معرفة من التمثيل الطوبولوجي إلىال

العالقات داخل كل مجموعة والحفاظ على  مجموعات مبنية على العالقات المتريةك والمسارات
. في المراحل النهائية يتطور اإلطار المرجعي ،  )المجاميع الفرعية( الطوبولوجية بين العناقيد

. بالنسبة  شاملةالمعرفة ال نحاء ، مما يؤدي إلىالفي جميع أ ة )معيارية(يتميز بخصائص متريو
المدرسة أو منطقة اللعب أو مركز  لألطفال ، تشمل المعالم األساسية أو "نقاط الربط" المنزل ،

ن قبل القيود المفروضة على حركتهم مبتتأثر  التي لمعرفة المكانيةاطور األطفال ي . قد التسوق
 . تهمسالم الكبار لصالح

لتوقعات الكبار ، مما  تهم الحضرية بطرق مخالفةاكثيرا ما يتفاعل المراهقون مع بيئ 
االستخدام "المناسب" للمساحة  أدى إلى الصراع بين الفئات العمرية )على سبيل المثال ، على

يل الحضرية )على سب لفضاء داخل البيئةل . استخدام المراهقين العامة مثل ملعب المجتمع(
تنمية ثقافات الشباب التي تتميز بأنماط مشتركة من االستهالك  المثال "التسكع"( عنصر مهم في

نمط الحياة كما هو محدد باختيار المالبس وتسريحات الشعر واألذواق الموسيقية وغيرها من  و
عصابات المراهقات  . تتجلى هذه الثقافات بشكل أوضح في تشكيل اإلهتماماتو وسائل الترفيه

هوية من خالل الخصائص المشتركة )على سبيل المثال على أساس العرق أو الر تطو التي
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واالهتمامات المشتركة )مثل الرياضة أو الموسيقى( ، والمالبس )مثل "زي"  الطبقة أو الجنس(
ة أو مركز السراويل والمدربين( وأماكن االجتماع )مثل حديقة محلي قبعة البيسبول ، الفضفاضة

شبعة بالقيم اتمثل زوايا الشوارع ومراكز التسوق والقطع الشاغرة م . مناطق العصاب تسوق(
 نفسهمألبهذه الطريقة يمكن للشباب أن يبتكروا   . والمعاني غير المشتركة مع الكبار الثقافية

 لغين".المواقع الثقافية والمناطق الجغرافية الدقيقة في البيئات الحضرية "المنتجة للبا
 ، معاقون في المدينةال

 . مشاكل تفرض المناطق الحضرية التقليدية صعوبات خاصة على المواطن المعاق 
البيئة الحضرية الوصول إلى المباني والمرافق واستخدام وسائل النقل العام من أعراض  في

المتضرر ،  في القيود الجسدية أو العقلية للفرداالعاقة تكمن .  المعادية لكثير من المعوقين
توفير احتياجات أعضائها ل كافيةغير يجعلها  ة اجتماعيا ، كونها نتاج مجتمعأيضا مبني واإلعاقة

يشمل المعاقين  التي من شأنها أن تساعدالعمراني التصميم  . تغييرات من ذوي اإلعاقة
مستخدمو الكراسي المتحركة التأكد من إمكانية الوصول إلى أدوات التحكم في الرفع ، مما يوفر 

النوافير وأحواض الغسيل ، الحواجز المتساقطة ، مواقف السيارات واألبواب شرب في  خفًضا
. بالنسبة لألشخاص ضعاف البصر ، التحسينات  كبدائل عن الدرجالمتحركة ساللم وال األوسع
منطقة محلية  تركيب البالط الحسي أو اللمسي على حافة الرصيف )خرائط الرصيف( تشمل

الموارد والتشريعات على قيود  لقطاع العاملو . المشاة وإزالة العوائق التي تحول دون وصول
إدخال واسع النطاق لمثل هذا التصميم الحضري  الطوعية بدال من إلزامية قد حدت من

 .التمكينو
يتم تفسيره على  قد يكون الفشل في تلبية االحتياجات الخاصة لسكان المدن المعوقين 

 . واألهم مجموعة داخل البنية االجتماعية يةأنه تمييز مؤسسي  أو على أنه انعكاس لموقف أقل
 . المعوقينبيئات على  أسباب اإلعاقة ومدى التركيز تفسيرفي  من ذلك أنها تمثل اختالًفا

 ةاالحيتنبض بمدينة نحو 
مواطًنا  5040ة للعيش تضمنت االقتراحات القائمة على السكان للمدينة الصالح 
 شخص ، بما في ذلك النساء واألطفال والعبيد( ؛ هوارد 30،000ما مجموعه حوالي أفالطون )

في المدن الجديدة في المملكة المتحدة واالتحاد  200،000؛ أكثر من  11532000( 1902)
( ما 1960مانز )ماليين ؛ واقتراح غود 3( 1947) فيتي في وقت الحق ؛ لو كوربوزييهالسو
تحديد مدينة صالحة للعيش من إلى عدم جدوى  يشير هذا النطاق مليون . 8ماليين و  6بين 
بين تختلف الحياة الحضرية  . كما رأينا ، تجربة ونوعية . ال يوجد حجم أمثل واحد حجمال حيث

 . األفراد
التي يمكن لجميع الرجال  في حين اعتقد اإلغريق أن المدينة الصالحة هي المدينة 

 ، في العصر الحديث معايير المعيشة أكثر من ذلك المشاركة في الحكومة وجهاً لوجه األحرار
ومرافق التسوق  عادة ما تؤكد العوامل االقتصادية مثل فرص العمل والسكن الجيد والمدارس

وقد سعى الكتاب إلى تخطي هذه وجهة النظر  وأنظمة النقل الفعالة والتمويل الحضري السليم
"إنسانية" . وقد أكدت هذه الحاجة إلى مخاوف  دية من خالل النظر االجتماعية أواالقتصا

في المدينة ، للحد من الضغوط الناجمة عن التلوث واالزدحام وسكن  تخفيف التوجه والحركة
. من الواضح ،  احتياجات السكان وتصميم بيئة مبنية تستجيب للتنوعالزائد التحفيز ،  الفقراء و

يجب أن تكون العوامل  اسعة منمن أجل تحقيق هدف المدينة الصالحة للعيش ، مجموعة و
قدرة الجغرافيين  . ليست كل هذه تقع ضمن االجتماعية واالقتصادية والمادية راضية

المدينة  . كما رأينا ، التنظيم نعوالمسئولين والمخططين والمصممين في المناطق الحضرية 
الحياة  التي تمس جودة ليست نظاًما مغلًقا ولكنها مرتبطة بالنظم اإلقليمية والوطنية والدولية

 . الحضرية
تي يمكن التالعب بها بشكل ومع ذلك ، ال ينبغي أن تكون هذه المكونات الحضرية ال 

وغيرهم  الحضر جغرافيو. خطوة مهمة نحو تعزيز المعيشة الحضرية هي  تجاهلها إيجابي
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ياة تجري الحضرية ونوعية الحكثير من الجدل حول الحياة  .موضوعية البيئة اللالعتراف ب
توزيع السلطة و . مسألة التفاضل االجتماعي المكاني إطار النظام السياسي الحضري داخل

 . يعتبر التالي السياسة الحضرية والحكم اإلرادة وسلوك ونتائج
 


