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                                    األقدسين القلبين راهبات ثانوية
 TSM/V-علمي–الصّف: الّثانوي الّثالث                                                                           نجم عين

 
 Espaces et échanges الغير مع والعالقة) األوطان  (بادالت/ األمكنةفضاءات م المحور الثاني:

 مقّدمة المحور:

 قراءة المستند. .1
 تدوين رؤوس األقالم على دفتر اللغة العربّية. .2

 

 تعريف المدينة 

  .ىعن المستوطنات االخرالمدينة هي مستوطنة حضرية ذات كثافة سكانية كبيرة ولها أهمية معينة تميزها 

في العصر الحديث قامت العديد من الدول بوضع شروط .  يختلف تعريف المدينة من مكان ألخر ومن وجهة نظر الخري

 .معينة لتحديد ما إذا كانت المستوطنة مدينة أم ال

 :مفهوم التحضر 

  .هو عملية تركز سكاني تجري بطريقتين تتمثل احداهما في تعدد نقاط التركز أما الثانية فتتمثل في نموالمراكز

 :مشاكل وتحديات 

تصف . مركزا جاذبا للناس إال أن كثرة الكثافة تأتي بتحديات كبيرة قد ال تواجهها القرى والنواحيبالرغم من كون المدن 

 .المدينة بأنها تجمع غرباء، وهذه تخلق اختالفات بين البنية االجتماعية للمدينة عن تلك القرية" جين جايكوبز " 

ات االجتماعية واالختالفات االقتصادية الواضحة بين أهم المشكالت التي عانت منها المدن منذ القدم هي األمن والطبق

 .الناس والخالفات السياسية حول السلطة والحكم

في العصر الحديث يمكن إضافة مجموعة من المشاكل والتحديات تشمل الزحام المروري والتلوث البيئي وظهور 

 .العشوائيات

 :من حيث" الحضرية " تصنيف التجمعات العمرانية *  

 ".حجم السكان، الكثافة السكانية " " الديموغرافي " اس السكانياألس -1

 .األساس اإلداري -2

 .(النشاط االقتصادي، األنشطة واستخدامات األراضي " ) التخصص" األساس االقتصادي  -3

 .األساس التاريخي -4

 “.حجم المجتمع " مراحل النمو والتركيب العضوي  -5

والالتجانس، التفاعل االجتماعي، الضبط االجتماعي، الحراك االجتماعي، التميز  التجانس" األساس االجتماعي  -6

 “.الطبقي 
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 :درجة التحضر -7

 . نوعية الحياة- أ

 . البيئة والمظهر الخارجي للكتلة العمرانية- ب

 . التشكيل والنسيج العمراني - ج

 .الهيكل العمراني-8

 .الموقع الجغرافي -9

 .عدالعالقات التبادلية والتبا -10

 :الديموغرافي /األساس السكاني ( 1

 :حجم السكان -1-1

يرتبط حجم المجتمع الحضري بطبيعة االعتماد علي االقتصاد التجاري والصناعي فتتميز المدينة بالحجم الكبير والعدد  -

  .الكثير للسكان

 :كثافة السكان -1-2

وذلك بحكم " المدن" إذ تزداد الكثافة في الحضر يعتبر عنصر الكثافة من أهم محكات التميز بين الريف و الحضر -

 .متطلبات العمل الصناعي و التجاري

 .كم مربع، حيث كثرة السكان تجعل الكثافة عالية /نسمة  2000حيث تعتبر اقل كثافة سكانية للمدن هي 

 

 :األساس اإلداري( 2

المدينة أو وسط البلد اوغيرها من التعبيرات  المدينة لها علي األقل مركز واحد يسمي حي األعمال المركزي أو مركز -

  .حسب الدولة، بعض المدن لها أكثر من مركز مثل بغداد لها أربعة مراكز تاريخية

 

 :األساس االقتصادي والوظيفي للمدينة( 3

 :النشاط االقتصادي والوظيفي -

الريفية كما اليمكن أن نفصل بين المنطقة نجد في البيئة الحضرية الصناعة والخدمات واإلدارة وغيرها من الوظائف غير 

 .داخل المدينة عن المنطقة االجتماعية فهما متداخلتان" المنشات االقتصادية " اإلنتاجية 

حيث يعتمد سكان المدن علي نشاطات مختلفة في معاشهم وتكثر فيها التجارة والخدمات فبعض المدن تعتمد علي مصدر 

ثال إال أن السكان غالبا ما يمارسون مختلف النشاطات االقتصادية كالتجارة والصناعة وحيد أو أساس لالقتصاد كالنفط م

 .والحرف والبناء والمهن المتخصصة
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تتكون المدينة أو البيئة الحضرية من نسيج متباين ومعقد من األنشطة والفعاليات سواء كانت اقتصادية كالتجارة والصناعة 

اكن والمدارس والجامعات اوادارية كالوزارات والدوائر الحكومية ومكاتب الدولة والخدمات أو اجتماعية ثقافية كالمس

 .ىاالخر

 2009 ،10الثالثاء مارس ،(hebcen)مركز الخليل للدراسات واألبحاث                                       


