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 (  6136:  3991خالل الفترة )  الرسائل العلميةفى  العشوائيات

  تحليلية نقدية " دراسة" 

 عمرو محمد نجيب عبد العالالباحث: 

 :تمهيد

العربية خالل النصف أدي النمو احلضري الذي شهدتو معظم الدول النامية خاصة الدول 
الثاين من القرن العشرين, إيل مشكالت اقتصادية واجتماعية ودؽلوجرافية وأمنية وغريىا, ومن 
إفرازات ذلك النمو احلضري ادلتسارع ظهور العشوائيات حول أطراف ادلدن, لذلك تعد 

منية هتدد أمن العشوائيات من أكثر القضايا ادلهمة دلا ذلا من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأ
واستقرار اجملتمع, وأصبحت معاجلتها مطلباً ملحاً يتطلب تضافر مجيع اجلهود للحد منها, وبالرغم 
من انتشار ادلناطق العشوائية يف مصر فإهنا مل تلق االىتمام الكايف من الدولة, إال انو بعد حدوث 

ئيات ادلنتشرة يف مصر, تعالت األصوات من أجل إعادة النظر يف العشوا 2991زلزال أكتوبر 
وأصبحت العشوائيات من أىم موضوعات اخلطاب السياسي خاصة يف ظل األزمات اليت شهدىا 

وحادث السيول يف جنوب سيناء  1008اجملتمع ادلصري مؤخراً, وأبرزىا حادث الدوقية سبتمرب 
 .1020يناير 

ادلاضية يف مصر, أصبحت من ونظراً لتعاظم ىذه ادلشكلة وتداعياهتا خالل العقود الثالثة 
ومن ىنا كان اىتمام الباحثني وادلتخصصني بدراسة  القضايا ادللحة اليت حتتاج إيل مواجهة شاملة,

ولعل ادلتتبع لدراسات العلوم االجتماعية بشكل  للحد من انتشارىا ومعاجلة آثارىا,العشوائيات 
ت الوصفية للعشوائيات, وندرة ىف خاص يلحظ أن ىناك تراكم معريف وزخم حبثي ىف ظلط الدراسا

الدراسات التجريبية والتحليلية, ذلك أن النمط األخري من الدراسات ػلتاج جلهد كبري على 
 ادلستويني الزمين والذىين على حد سواء. 
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  :اإلطار المنهجي للدراسة -أولً 

 : مشكلة الدراسة -أ

وأطروحات الدكتوراه اليت تناولت بالرغم من تزايد البحوث العلمية كرسائل ادلاجستري 
العشوائيات, إال أهنا تنحصر يف نطاق البحوث الوصفية وتنعدم يف النطاق التحليلي, وعليو 
سوف يقوم الباحث بتجميع الًتاث ادلكتوب )نظريًا وإمربيقياً( عن العشوائيات يف الرسائل 

, من أجل الكشف عن بعض العلمية, زلاولة منو لتقدًن رؤية حتليلية نقدية ذلذه الدراسات
 الثغرات البحثية ادلوجودة هبا.

فمراجعة الًتاث النظري والدراسات ادلعنية بظاىرة ما, يعد خطوة ىامة قبل الشروع يف أي 
جهد حبثي جديد, ذلك أن الوقوف علي حصيلة ما مت إصلازه وزلاولة حتليلو سوف ؽلكننا من 

العشوائيات, وجتنب تكرار اجلهود البحثية هبا,   االنطالق شلا انتهي إليو اآلخرون يف دراسات
كذلك حتديد مدي االىتمام بادلوضوع من حيث كم الدراسات اليت تناولتو ومن مث استكمال 
اجلوانب اليت وقفت عندىا الدراسات السابقة, يؤدي إيل تكامل الدراسات واألحباث العلمية, 

اؤل التايل: ما اإلجراءات ادلنهجية والتوصيات ومن ىنا تبدو إشكالية الدراسة يف اإلجابة عن التس
 النظرية للدراسات ادلرتبطة العشوائيات؟

  :دراسةأىمية ال -ب

لقد قطعت العلوم االجتماعية عامة وعلم االجتماع بصفة خاصة شوطًا ال بأس بو يف 
ضيح رلتمعاتنا, فأصبح ىناك عدد من األعمال واألحباث اليت تستدعي وقفة حتليلية نقدية لتو 

الرؤية وكشف الثغرات, وبقدر أعلية الدراسات التحليلية اليت تعد "دراسة للدراسات" بقدر 
صعوبتها نظرًا خلروجها عن ادلألوف من ادلناىج واإلجراءات ادلنهجية, فهي تتعامل مع الدراسات 

ع من ادلتاحة كوحدات أو مفردات يف إطار الدراسة التحليلية, ومن الطبيعي أن يواجو ىذا النو 
 .(2) الدراسات صعوبة يف مجع الدراسات وتصنيفها وحتليلها

من ىنا تكتسب الدراسة الراىنة أعليتها من ادلنهجية ادلستخدمة هبا وىى  " منهجية حتليل 
ادلضمون ", من خالل تتبع الًتاث ادلكتوب عن العشوائيات ىف الرسائل واألحباث العلمية, 

ة ىف الدراسات موضع التحليل, كما أن ادلقارنة بني ىذه والكشف عن األطر النظرية وادلنهجي
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الدراسات من ادلمكن أن يسهم يف توفري قاعدة بيانات علمية للباحثني يف رلال العشوائيات 
 يسهل الرجوع إليها كلما اقتضت احلاجة.

 :أىداف الدراسة -ت

رلال هتدف ىذه الدراسة إيل تقدًن صورة ذات طابع مشويل للرسائل العلمية يف 
 العشوائيات من خالل:

 حتديد أىم التوجهات النظرية ىف دراسات العشوائيات. -2

 التعرف على أىم اإلجراءات ادلنهجية ذلذه الدراسات. -1

زلاولة كشف بعض الثغرات البحثية ىف دراسات العشوائيات سواء من حيث النقص  -3
 أو الغموض أو التناقض أو التكرار.

 :تساؤلت الدراسة -ث

 تسعى الدراسة الراىنة اىل اإلجابة على التساؤالت الثالثة التالية: 

 ؟العشوائياتما االجتاىات النظرية السائدة ىف دراسات  -2

 ما اإلجراءات ادلنهجية الىت اتبعت ىف ىذه الدراسات؟ -1

 ؟العشوائياتما أظلاط الثغرات البحثية ىف دراسات  -3

  :مفاىيم الدراسة -ج

, وذلك ألن العلميىف البحث  وادلصطلحات العلمية أمرًا ضرورياً يعد حتديد ادلفاىيم 
للمفاىيم ومن ىذا ادلنطلق نعرض  .(6)ػلتاج لدرجة عالية من الدقة والتحديد العلميالبحث 
 الدراسة وىى: يةذات الصلة بقض األساسية

  العشوائيات: -3
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 و الصفيح ومدن الكرتون كمدن العشوائية للمناطق ادلصطلحات من العديد استخدمت
 يف ترخيص بدون مساكنها قيمتأ مناطق بأهنا ؽلكن تعريفها اليت العشوائية وادلدن الفقرية حياءاأل

 اخلدمات نطاق خارج ادلساكن ىذه تقام ما وعادة آخرون ؽللكها أو الدولة دتلكها أراضي
, وىي عبارة عن جتمعات (3)هبا الدولةاعًتاف  لعدم وادلرافق اخلدمات فيها تتوفر وال احلكومية

سكانية نشأت يف غياب التخطيط العام وخروجُا علي القانون ويف بعض األحيان تعديًا علي 
أمالك الدولة, وىي ظاىرة عادلية حيث أصبحت السمة الغالبة علي ادلدن ادلتقدمة والنامية ويطلق 

 .(4)والبطالة ادلقنعة والسافرة انتشار اجلرؽلة والبؤسعليها " أحزمة الفقر" حيث ادلساكن ادلتصدعة و 

وتتمثل العشوائيات يف األحياء ادلتخلفة أو أحياء واضعي اليد احمليطة بادلدن الكربى وىي 
نتاج للهجرة الريفية احلضرية إيل ادلدن اليت مل تكن مهيئة الستقبال تدفق ادلهاجرين وتوفري العمل 

رون إيل العشوائيات األشكال والتوقعات الثقافية واالجتماعية الالزم ذلم, حيث غللب ادلهاج
, فسكاهنا منعزلون عن أبنية القوة يف اجملتمع وذلم (5)اخلاصة هبم ومبناطقهم الريفية اليت نزحوا منها

 .(6)حياة مستقلة خاصة هبم وثقافة فرعية ذات قيم ومعايري خاصة

وتدار إدارة شخصية بواسطة فقراء  وىي أحياء ومناطق شيدت جبهود شخصية وارجتالية
ادلدن وتتسم ببنية حتتية وظروف سكن مًتدية, وأصبح مصطلح عشوائية متداواًل جبانب عدة 

, ويعين ذلك أن اإلسكان (7)مصطلحات أخري للعشوائيات مثل األحياء الفقرية ومدن الصفيح 
, شلا غلعل ترك شوارع رئيسية العشوائي يتم من جانب األفراد بدون أي ختطيط مسبق دلناطق البناء

أمرًا نادرًا نظرًا الرتفاع سعر األرض, وبالتايل ضيق الشوارع اجلانبية وتالصق ادلباين مباشرة حىت 
يصبح دخول الشمس لبعضها أمراً صعباً, ويتم البناء يف مناطق بال مرافق حيث يقوم السكان مبد 

للقوانني والقواعد اليت تنظم النمو العمراين,  ادلرافق علي نفقتهم اخلاصة, وىذه ادلساكن ال ختضع
 .(8) وتعاين من كثافة عالية من السكان وتدين مستوي اخلدمات الالزمة وادلرافق األساسية

ىذا وقامت وزارة التنمية احمللية بالتعاون مع اذليئة العامة للتخطيط العمراين وبرنامج األمم 
ادلتحدة اإلظلائي بالتوصل إيل تعريف موحد متفق عليو للمناطق العشوائية, وىو كل ما مت إنشاؤه 

م ختطيطها باجلهود الذاتية سواء كانت مباين من دور أو أكثر أو عششًا يف غيبة القانون ومل يت
عمرانياً, فهي مناطق أقيمت علي أراضي غري سلصصة للبناء وؽلكن أن تكون حالة ادلباين جيدة 

البنك الدويل  هايعرفولكن غري أمنة بيئيًا واجتماعيًا وتفتقر للخدمات وادلرافق األساسية, كذلك 
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رتفعة مع عدم  علي أهنا مناطق غري رمسية تعاين من بعض ادلشكالت مثل الكثافة السكانية ادل
 .(9) الشاغرة وادلساحات ادلفتوحة األراضيكفاية البنية التحتية واخلدمات وضيق الشوارع وغياب 

بينما عرفها رللس الشورى علي أهنا جتمعات سكانية نشأت يف غياب التخطيط العام 
كافة ادلرافق   وخروجاً علي القانون وتعدياً علي أمالك الدولة وبالتايل تكون ىناك مناطق زلرومة من

واخلدمات األساسية مثل ادلياه والكهرباء ونقاط الشرطة والوحدات الصحية وادلدارس وادلواصالت, 
حبيث ال تستطيع أن دتر هبا سيارة إسعاف أو مطافئ أو أمن, ونتيجة حلرمان السكان من احلد 

كافة أنواع اجلرؽلة   األدىن الالزم للمعيشة تنتشر بينهم األمراض ويتفشي اجلهل واألمية وتنتشر
, فهي مناطق (20)وكذلك الفئات اخلارجة عن القانون وبذلك تصبح مصدرًا للعنف واإلرىاب

 .(22)سرطانية ال تنتمي للمدينة وال تتصل بالقرية, بل ورثت عنها العيوب وادلساوئ فقط

  :دراسات العشوائيات -6

ة ادلاجستري أو يقصد هبا الدراسات اليت قدمت ضمن متطلبات احلصول علي درج
الدكتوراه وتندرج كليًا أو جزئيًا حتت مفهوم العشوائيات, بشرط أن تكون أجيزت باللغة العربية, 

 وأن يدرج ىف عنواهنا لفظ العشوائيات أو ما يعرب عنو.

  :التجاىات النظرية -1

اعتمد يقصد هبا النظريات ادلختلفة أو االجتاىات الفكرية يف أي علم من العلوم اليت 
 عليها الباحثون يف معاجلتهم لقضاياىم البحثية, أو يف تفسريىم لنتائج دراستهم عن العشوائيات.

  :اإلجراءات المنهجية -4

يقصد هبا العناصر التالية: أىداف الدراسة, تساؤالهتا/ فروضها, مفاىيمها, ادلناىج 
 ادلستخدمة هبا, أدوات مجع البيانات.

   :نوع الدراسة -ح

طبيعة الدراسة واألىداف الىت تسعى إىل حتقيقها, ؽلكن تصنيف ىذه الدراسة  ىف ضوء
 ضمن الدراسات التحليلية.
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   :الدراسة وأدوات منهج -خ

دلا كانت ىذه الدراسة تنتمي إىل ظلط الدراسات التحليلية الذي يدور حول مجع 
زلاور سلتلفة تغطي  الدراسات واألحباث العلمية اخلاصة مبوضوع ما وحتليلها وتصنيفها حتت

الظاىرة ادلدروسة, فإهنا تعتمد على ادلنهج التحليلي ادلقارن الذي يهدف اىل بيان أوجو التشابو 
واالختالف بني ىذه الدراسات, والكشف عن أوجو القصور أو التناقض )النظري وادلنهجي( ىف 

 ىذا النطاق البحثي.

من الدراسات اليت أجريت علي ولقد استعان الباحث بأسلوب حتليل ادلضمون لعينة 
 العشوائيات, وذلك من خالل دليل للتحليل أعده الباحث وقام بإدراجو ضمن مالحق الدراسة.

 :مجتمع وعينة الدراسة -د

يتحدد رلتمع الدراسة ىنا ىف الرسائل العلمية اليت تناولت العشوائيات, مع األخذ ىف 
إمكانيات الباحث, فإن الدراسة الراىنة اقتصرت على االعتبار أنو نظرًا لضيق الوقت وزلدودية 

 ( دراسة من أطروحات ادلاجستري والدكتوراه.25أخذ عينة من ىذه الرسائل بواقع )

اإلطار المنهجي  أىداف الدراسة    موضوع الدراسة
 والنظري 

النتائج التى 
 توصلت إليها 

     (3                  ) 

دور    الجمعيات 
في تنمية األىلية 

المناطق 
 .(36)العشوائية

 

يتمثل اذلدف الرئيسي ذلذه 
الدراسة ىف تقييم دور 

اجلمعيات األىلية يف تنمية 
ادلناطق العشوائية, باإلضافة 

إيل رصد الصعوبات اليت 
تعوق اجلمعيات األىلية أثناء 

 قيامها هبذا الدور. 

استخدمت ىذه 
الدراسة ادلنهج 

الوصفي التحليلي, 
علي دليل واعتمدت 

ادلقابلة ىف مجع 
البيانات ومت تطبيقو 

على بعض اجلمعيات 

كشفت نتائج 
الدراسة عن عدم 
وجود عالقة بني 

زيادة أعداد 
اجلمعيات األىلية 
وارتفاع معدالت 
التنمية يف ادلناطق 
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وادلؤسسات األىلية 
واألفراد ادلستفيدين 

 من خدماهتا.

وانطلقت الدراسة من 
 نظرية الدور.

العشوائية اليت تعمل 
هبا, كما أظهرت 
الدراسة أن ىناك 

عالقة ارتباطية 
عكسية بني 

الصعوبات اليت تواجو 
اجلمعيات األىلية 

وقدرهتا علي القيام 
 بدورىا.

     (6             )  

التحايل علي 
المعايش لدي 

سكان المناطق 
 .(31)العشوائية

يتمثل اذلدف الرئيسي ذلذه 
التعرف على الدراسة ىف 

مدى تأثري ادلالمح 
األيكولوجية للمناطق 

العشوائية على اخلصائص 
االجتماعية والثقافية 

لسكاهنا, و الكشف عن 
تأثري تلك ادلالمح على 
أساليب التحايل على 

 ادلعايش.

اعتمدت الدراسة 
ادلنهج علي 

االثنوجرايف ومنهج 
, وبعض دراسة احلالة

األدوات ومنها: 
ظة ادلالحظة وادلالح

بادلشاركة وادلقابلة 
ادلتعمقة والتصوير 

الفوتوغرايف 
واألنثروبولوجيا ادلرئية 
أو الفيلم الوثائقي  

. جلمع البيانات
وانطلقت الدراسة من 
عدة اجتاىات نظرية 

كشفت الدراسة عن 
اطلفاض مستوى 

ادلعيشة لدى سكان 
ادلناطق العشوائية 
حيث يعمل الفرد 

بأكثر من مهنة لزيادة 
دخل األسرة, وأغلبها 

أعمال غري رمسية 
ىامشية وطفيلية مثل 

)الباعة ادلتجولون 
,العتالون ,الزبالون 

,سائقي ادليكروباص 
والتكاتك, العاملون 

بورش اخلراطة 
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منها: البنائية 
الوظيفية, النظرية 

األيكولوجية, الثقافة 
الفرعية, ادلاركسية 

الكالسيكية, 
ادلاركسية احلديثة, 

 ية التبعية.نظر 

 

واحلدادة والنجارة 
,واخلدامني ىف 

ادلنازل(, وقد جلأ 
سكان ادلناطق 

العشوائية إىل أساليب 
عديدة للتحايل على 
ادلعايش وذلك نتيجة 
للفقر وضيق الرزق, 

فمنها أساليب 
مشروعة أو غري 

 مشروعة.

     (1                  ) 

الحياة اليومية وسبل 
تحسين نوعية 
الحياة لسكان 

المناطق 
 .(34)العشوائية

 

 

 

هتدف الدراسة إيل التعرف 
على ظلط احلياة اليومية 

لسكان ادلناطق العشوائية, 
ووضع آليات لتحسني نوعية 

احلياة داخل ىذه ادلناطق, 
من خالل الكشف عن 
اخلصائص االجتماعية 

والبيئية للسكان, ورصد 
العالقات األسرية بينهما 

ودورىا يف مواجهة 
, كذلك ادلشكالت البيئية

رصد أساليب التكيف 

استخدمت ىذه 
ادلنهج الدراسة 

الوصفي ومنهج 
دراسة اجملتمع احمللي 
 . ومنهج دراسة احلالة
واعتمدت ىف مجع 

البيانات علي استمارة 
استبيان طبقت علي 

مفردة ودليل  300
 دراسة حالة. 

وانطلقت الدراسة من 

أسفرت النتائج العامة 
للدراسة عن وجود 
عالقة ارتباطية بني 
اخلصائص الفيزيقية 

الشوارع وادلسكن ك
والطرق وادلرافق 

واخلدمات وحتسني 
نوعية احلياة بادلناطق 

العشوائية, كذلك 
تبني أن ىناك عالقة 
ارتباطية بني طبيعة 

العالقات االجتماعية 
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عدة مداخل نظرية  االجتماعي للسكان. 
احلياة لتفسري نوعية 

منها: ادلدخل البيئي, 
ادلدخل االجتماعي, 
ادلدخل االقتصادي, 

ادلدخل النفسي, 
ادلدخل الطيب, 

ادلدخل التكاملي,  
كما اعتمدت علي 

مداخل أخري 
منهجية ومنها: 

مدخل الوسائل, 
 ادلدخل التسلسلي.

لسكان ادلناطق 
العشوائية وحتسني 

نوعية احلياة بادلناطق 
كما   .العشوائية

أسفرت عن وجود 
فروق دالة إحصائية 

كور بني عينو الذ 
واإلناث يف آليات 
حتسني نوعية احلياة 

لسكان ادلناطق 
 . العشوائية

     (4             )  

رأس المال 
الجتماعي كمتغير 

في التخطيط لتنمية 
المناطق العشوائية 

(35). 

يتمثل اذلدف الرئيسي ذلذه 
رصد واقع الدراسة ىف 

متغريات رأس ادلال 
االجتماعي ىف ادلناطق 

 العشوائية,
وحتديد مشاركة األفراد ىف 

خدمات تنمية ادلناطق 
 العشوائية,

وحتديد أكثر متغريات رأس 
ادلال االجتماعي تأثريا ىف 

اعتمد الباحث يف 
ىذه الدراسة علي 

منهج دراسة احلالة, 
وقام جبمع البيانات 
باستخدام استمارة 

استبار ألرباب األسر 
ستبيان واستمارة ا

 للمسئولني.

وانطلقت الدراسة من 

أوضحت نتائج 
الدراسة أن ىناك 

عالقة طردية ذات 
داللة معنوية بني 

الثقة ادلتبادلة 
والتخطيط لتنمية 

ادلناطق العشوائية كما 
ػلددىا أرباب األسر 

وادلسئولني, وانو 
توجد عالقة طردية 



 الثالثون الحاديالعدد                                 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                          `

766  

 
 

التخطيط لتنمية ادلناطق 
 العشوائية

نظرية رأس ادلال 
 االجتماعي.

 

ذات داللة معنوية 
شاركة ادلدنية بني ادل

والتخطيط لتنمية 
ادلناطق العشوائية كما 

 ػلددىا ادلسئولني.

     (5                  ) 

المناطق العشوائية 
بمكة المكرمة بين 

الواقع 
 .(36)والمأمول

 

 

هتدف ىذه الدراسة إيل إغلاد 
إطار اسًتاتيجي مشويل 

دلعاجلة ادلناطق العشوائية يف 
عليها, مكة ادلكرمة والقضاء 

عن طريق دراسة واقع ادلناطق 
العشوائية ومعرفة أسباب 

ظهورىا, التعرف علي أىم 
اخلصائص االجتماعية 

واالقتصادية والعمرانية والبيئية 
للمناطق العشوائية, كذلك 

معرفة األسباب واآلليات اليت 
ؽلكن إتباعها دلعاجلة ادلناطق 

 العشوائية.

 

 

استخدمت ىذه 
مي الدراسة ادلنهج العل

التارؼلي باإلضافة إيل 
ادلنهج الوصفي 

 التحليلي.

وقد أغفلت الدراسة 
عن ذكر أي نظريات 

أو اجتاىات أو 
 مداخل نظرية.

 

 

 

 

 

أوضحت الدراسة 
بأن ظلو ادلناطق 
العشوائية مبكة 

ادلكرمة جاء نتيجة 
للهجرة العمالية من 
خارج ادلملكة واليت 
تبحث عن سكن 

رخيص مالئم 
ألوضاعها 

ماعية, كما االجت
تبني أن خصائص 
ادلناطق العشوائية 

العمرانية مل ختتلف 
عن اخلربات العادلية 
بل أهنا مشاهبة ذلا 

مع وجود بع 
االختالفات البسيطة 

اليت تًتجم 
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االختالفات 
االقتصادية والبيئية 
هبا, أما اخلصائص 

االجتماعية 
واالقتصادية فقد 
أكدت أن ىناك 

اختالفاً واضحاً الن 
ذه ادلناطق سكان ى

من غري السعوديني 
ويشكلون ىاجساً 

 امنياً  للملكة.

     (6             )  

مواجهة قضية 
عشوائيات العمران 
في إطار سياسات 

التنمية الشاملة  
(27). 

 

 

 

هتدف الدراسة الراىنة إيل 
تنظري اإلطار اخلاص بعملية 
صياغة الربامج وادلشروعات 
ادلوجهة لتنمية العشوائيات 

السياق احمللي, مع حتديد  يف
اذليكل ادلؤسس ادلسئول عن 

تلك ادلشروعات وتوضيح 
شبكة العالقات والنسق 

القيمي الذي يشكل ىذا 
 اإلطار.

ولتحقيق أىداف 
الدراسة استعانت 

الباحثة بادلنهج 
الكيفي من خالل 

ادلقابالت الشخصية 
مع رلموعة من اخلرباء 

وشلثلي احلكومة,  
كذلك استخدام 

ل الوثائقي التحلي
للتقارير الفنية والوثائق 

 والسجالت.

ولقد توصلت 
الدراسة إيل العديد 

من النتائج من أعلها 
زلدودية العالقة بني 
برامج ومشروعات 

التعامل مع 
العشوائيات القائمة  

وبني التوجو ادلعلن 
للدولة بشأن حتسني 

اب جودة احلياة, وغي
الرؤية ادلوحدة يف 

التعامل مع 



 الثالثون الحاديالعدد                                 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                          `

761  

 
 

ومل تذكر الدراسة أي  
اجتاه أو مدخل 

 نظري.

العشوائيات علي 
ادلستوي القومي 

واحمللي, وعدم التوافق 
بني اخلطط 

االسًتاتيجية ادلعنية 
بتطوير ادلناطق 

 العشوائية.

     (7                  ) 

استراتيجيات تطوير 
المناطق العشوائية 
في محافظات غزة 

(28). 

 

 

هتدف الدراسة الراىنة إيل 
التعرف علي الظروف البيئية 

واالجتماعية واالقتصادية 
والتعليمية لسكان 

العشوائيات, كذلك الوقوف 
علي أىم أظلاط العشوائيات 

العشوائي  وواقع اإلسكان
 .احلايل يف زلافظات غزة

ولتحقيق أىداف 
الدراسة استخدم 

الباحث ادلنهج 
الوصفي التحليلي 

ومنهج ادلسح 
االجتماعي, وبعض 

ع البيانات أدوات مج
كاالستبيان ودليل 
ادلقابلة, ومل تذكر 

الدراسة أي اجتاه أو 
 مدخل نظري.

ولقد توصلت 
الدراسة إيل العديد 

من النتائج من أعلها 
عدم حتقيق اإلسكان 
العشوائي للمتطلبات 

األساسية لساكنيو 
من ناحية ادلرافق 

واخلدمات وأن أدي 
بدوره إيل حل جزئي 

فقط دلشاكل 
ذلك اإلسكان, ك

اختالف ادلخطط 
ادلقًتح من قبل 

اجمللس البلدي احمللي 
الذي مت تنفيذه شلا 
يؤكد وجود قصور 
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يف تنفيذ االرتقاء 
 بادلناطق العشوائية.

     (8             )  

تأثير األنماط 
القتصادية 

والجتماعية علي 
التدىور البيئي في 

المناطق 
 .(39)العشوائية

هتدف الدراسة الراىنة إيل 
التعرف علي تأثري األظلاط 

االقتصادية واالجتماعية علي 
التدىور البيئي يف بعض 

ة ادلناطق العشوائية يف القاىر 
الكربى " منشأة ناصر 

 .والدويقة"

ولتحقيق أىداف 
الدراسة استعانت 

الباحثة بادلنهج 
الوصفي التحليلي 
وكذلك استمارة 

االستبيان جلمع وحتلي 
البيانات, ومل تذكر 

ة أي اجتاه أو الدراس
 مدخل نظري.

 

وخلصت الدراسة إيل 
العديد من النتائج 

من أعلها وجود 
عالقة ترابط بني 

األظلاط االقتصادية 
السائدة يف ادلناطق 

العشوائية عموماً 
وادلنطقة زلل الدراسة 
علي وجو اخلصوص 

وبني تدىور األوضاع 
البيئية من ناحية, 

باإلضافة إيل استنفاذ 
 ة.ادلوارد الطبيعي
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     (9                  ) 

المشاركة الشعبية 
وعالقتها بتطوير 

المناطق 
 .(61)العشوائية

 

يهدف البحث إيل تقييم 
اآلثار االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية لتطوير 
ادلناطق العشوائية, وأىم 
ادلعوقات اليت حتول دون 

عملية التطوير ودور اجملالس 
الشعبية ومجعيات تنمية 

مع احمللي يف تطوير تلك اجملت
 ادلناطق.

استخدمت ىذه 
الدراسة ادلنهج 

الوصفي وادلنهج 
ادلقارن, وقد أغفلت 
الدراسة عن ذكر أي 
نظريات أو اجتاىات 

 أو مداخل نظرية.

 

 

 

توصلت الدراسة اىل 
العديد من النتائج 

من أعلها أن ادلشاركة 
الفعالة للمواطنني 

خصوصاً الشباب يف 
اجلمعية أضفي 

وعية العمل مشر 
االجتماعي وقناعة 

األفراد بدور اجلمعية 
يف تفعيل ادلشاركة 

الشعبية, وإبراز دور 
القيادات الشعبية 

ورجال األعمال يف 
توفري فرص عمل 

 ألىايل ادلنطقة ووضع
برامج تنموية من 
 ا.اجل النهوض هب

(31) 

المناطق العشوائية 
وأثرىا علي التطوير 
الحضري في المدن 

 .(63)الفلسطينية

هتدف الدراسة الراىنة إيل 
توضيح مفهوم ادلناطق 
العشوائية يف األراضي 

الفلسطينية وبيان أظلاطها 
ومساهتا, وأىم األسباب اليت 

أدت إيل نشؤىا مع 

ولتحقيق أىداف 
الدراسة استعانت 

الباحثة بادلنهج 
الوصفي التحليلي 

وادلنهج التارؼلي مع 
العتماد علي بعض ا

وقد أظهرت نتائج 
الدراسة أن ىناك 

أكثر من ظلط 
للعشوائيات يف 

األراضي الفلسطينية 
مثل ادلخيمات 
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استعراض أىم اآلثار النامجة 
 عنها.

األدوات كاالستبيان 
ودليل ادلقابلة ادلتعمق, 
ومل تذكر الدراسة أي 

اجتاه أو مدخل 
 نظري.

والتجمعات الريفية 
واحلضرية, كذلك 
عدم ارتباط ظلط 

العشوائيات مبشكلة 
لفقر ولكنها ناجتة ا

عن عدم االلتزام 
بالقوانني اخلاصة 

 بالبناء 

   (33                  ) 

دور برامج 
الجمعيات األىلية 

في تنمية الوعي 
والمهارات البيئية 

لدي ساكني 
العشوائيات 

بمحافظة 
 .(66)اإلسكندرية

هتدف الدراسة الراىنة إيل 
التعرف علي دور اجلمعيات 

يف تنمية  األىلية وبرارلها
الوعي البيئي وادلهارات البيئية 

لدي ساكين العشوائيات 
 مبحافظة اإلسكندرية.

استخدمت ىذه 
الدراسة منهج حتليل 
ادلضمون,  ومقياس 

للوعي البيئي 
وادلهارات البيئية ىف 
مجع البيانات, وقد 

أغفلت الدراسة عن 
ذكر أي نظريات أو 
اجتاىات أو مداخل 

 نظرية.

 توصلت الدراسة إيل
العديد من النتائج 

من أعلها عدم وجود 
فروق يف الوعي البيئي 

وادلهارات البيئية 
لألفراد ساكين 

العشوائيات ضمن 
برامج اجلمعيات 

 األىلية عينة الدراسة.

     (36             )  

واقع األحياء 
المتخلفة لمجتمع 

مدينة سطيف "حي 

هتدف الدراسة الراىنة إيل 
براز صورة كمية وكيفية عن إ

أحوال أحياء احلضر, 
ومستويات السكان 

استخدمت ىذه 
الدراسة ادلنهج 
الوصفي, وأداة 

االستبيان ودليل 

توصلت الدراسة إىل 
أن عامل االستعمار 
لو دور كبري يف نشأة 

األحياء العشوائية 
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ادلقابلة وادلالحظة,  االقتصادية واالجتماعية .(61)طنجة نموذجًا"
وانطلقت الدراسة 
عدة نظريات منها 
 نظرية ثقافة الفقر.

وكذلك عامل اذلجرة 
الريفية احلضرية 

 والزيادة السكانية.

 

(31) 

األحياء 
المتخلفة والنمو 

 .(64)العمراني

 

 

هتدف الدراسة إيل التعرف 
على ادلستوي االقتصادي 
واالجتماعي لسكان تلك 

العشوائية, والعوامل ادلناطق 
اليت أدت إيل نشأهتا, 
والوقوف علي مدي الوعي 
بأبعاد الظاىرة, والعمل علي 
تطويرىا من خالل البدائل 

 واحللول ادلمكنة.

استخدمت ىذه 
الدراسة ادلنهج 

الوصفي, وأداة  
ادلالحظة ودليل 
ادلقابلة الشخصية ىف 
مجع البيانات, 
وانطلقت الدراسة من 

منها: عدة نظريات 
نظرية ثقافة الفقر 
ونظرية اذلامشية 

 احلضرية.

توصلت الدراسة إيل 
عدة نتائج من أعلها 
أن األحياء العشوائية 
مشوىة ومعيقة للنمو 
العمراين مبدينة أسواق 
أىراس باجلزائر, 
حيث انتشرت تلك 
األحياء يف باقي 
ادلدن نتيجة لإلعلال 

 وعدم التطوير.

(34) 

النمو 
 العشوائي الحضري

وظاىرة 
 .(65)الغتراب

هتدف الدراسة 
الراىنة إيل التعرف علي 
مالمح النمو العشوائي 
احلضري يف مدينة القاىرة مع 
التعرف علي اخلصائص 
األيكولوجية واالقتصادية 
الدؽلوجرافية, ومالمح 
االغًتاب االجتماعي لقاطين 
األحياء العشوائية وغري 

ولتحقيق 
أىداف الدراسة 

دمت الباحثة استخ
منهج ادلسح 
االجتماعي بالعينة 
ومنهج دراسة احلالة, 
مع االعتماد علي 
دليل ادلقابلة ادلتعمقة 
وادلالحظة بادلشاركة 

توصلت 
الدراسة إىل عدة 
نتائج من أعلها 
افتقار ادلناطق 
العشوائية لكافة 
ادلرافق الداخلية 
وادلرافق العامة, 
اطلفاض ادلستوي 
التعليمي يف ادلناطق 
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(35) 

ألحياء ا
الشعبية )العشوائية 

(66). 

هتدف الدراسة إيل حصر 
التغريات العمرانية واحلضرية 
اليت حدثت يف مدينة جدة 
وأدت إيل ظهور األحياء 
الشعبية, باإلضافة إيل 
التعرف علي ظلط احلياة 
الفعلي جملتمع األحياء 
الشعبية وطبيعة ادلشاكل 

 اخلاصة هبا. 

 

 

 

استخدمت ىذه 
 الدراسة ادلنهج

األنثروبولوجي, 
واالستبيان وادلالحظة 
ودليل ادلقابلة ىف مجع 
البيانات, وانطلقت 
الدراسة من عدة 
اجتاىات نظرية منها 
االجتاه الثقايف 
واالجتاه األيكولوجي 
التقليدي واالجتاه 

السوسيوثقاىف 
واالجتاه األيكولوجي 

 احملدث.

أسفرت الدراسة عن 
النتائج التالية: ترجع 

بيل نشأة حي الس
نتيجة لغياب األنظمة 
التخطيطية, كما أن 
موقع جدة جعلها 
مكان جلذب ادلهاجرين 
من داخل ادلملكة 
وخارجها وبالتايل ازداد 
الضغط علي ادلساكن 
واخلدمات العامة, شلا 
أدي لعدم توفر 
اخلدمات وتلك مسة 

 األحياء ادلتخلفة. 

 قراءة للمنطوق اللفظي للعناوين البحثية ": دراســــــات العـــشــــوائـــــيـــــات " -ثالثاً 

 العشوائية.

 

والبيانات اإلحصائية, 
وقد أغفلت الدراسة 
عن ذكر أي نظريات 
أو اجتاىات أو 

 مداخل نظرية.

 

العشوائية علي عكس 
ادلناطق غري 
العشوائية, ضعف 
ادلشاركة السياسية يف 
ادلناطق العشوائية, أن 
كاًل من سكان 
ادلناطق العشوائية 
وغري العشوائية 
يعانون من االغًتاب 

 االجتماعي.
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   :تكرار بعض األلفاظ -أ

لفظ " تنمية أو ظلو" مت تكراره ىف مخسة دراسات  عناوين الدراسات أنيتبني من قراءة 
% من إمجايل الدراسات موضع التحليل, ويدل ذلك علي غلبة الطابع الوصفي 33.3بواقع 

ومالمح النمو العمراين هبا, فقد ركزت دراسة كل من: ) زلمود التحليلي لتنمية ادلناطق العشوائية 
نور الدين( علي "رأس ادلال االجتماعي كمتغري يف التخطيط لتنمية ادلناطق العشوائية", ودراسة ) 
ثناء حسن علي حسن( علي  "دور اجلمعيات األىلية يف تنمية ادلناطق العشوائية", علي حني 

عبد الغين( علي تنمية الوعي البيئي وادلهارات البيئية لدي ساكين  ركزت دراسة ) داليا عبد اهلل
العشوائيات, بينما ناقش كل من: ) كليوباترة امحد فتحي, رضا سالطينو( النمو العمراين احلضري 

ىذه  إمجايلمن % 23.3بادلناطق العشوائية. بينما تكرر لفظ " تطوير " ىف دراستان بواقع 
, ربا رأفت امحد ( بتطوير يىتمام كل من ) فرج مصطفي الصرفندشلا يكشف عن ا الدراسات,

 ادلناطق العشوائية وادلعوقات اليت حتول دون عملية التطوير هبا.

  :الجغرافيالمجال  -ب

يتبني من ىذه الدراسات أن ىناك دراسات ذكرت ىف عنواهنا إحدى زلافظات اجلمهورية 
عبد الغين, ريهان فهمي مجيعي ( اللتني أجريتا ىف زلافظة  مثل دراسة كل من: ) داليا عبد اهلل

اإلسكندرية, ودراسة ) كليوباترة امحد فتحي( مبحافظة القاىرة, كما أن ىناك بعض الدراسات 
الىت دتت ىف بعض األقطار العربية وذكر فيها أسم الدولة أو أحد مدهنا, ومنها دراسة ) مجيلة 

, ودراسة )خالد بن صاحل الزىراين( مبكة ادلكرمة, ودراسة العلوي( مبدينة سطيف "حي طنجة" 
)فرج مصطفي الصرفندي ( ىف زلافظات غزة , وأخري قامت هبا )ربا رأفت أمحد( يف ادلدن 
 الفلسطينية, ودراسة )عصمت حسني قاضي( مبدينة جدة, ودراسة )رضا سالطينو( مبدينة أىراس.

 

 

  :الزمنيالمدى  -ت
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أن مجيعها مل تذكر أو حتدد يف عنواهنا الفًتة الزمنية الىت تناولتها  تبني من ىذه الدراسات
 الدراسة.

 :نوع المعالجة أو نطاق التناول للقضية المدروسة -ث

( دراسات من الدراسات موضع التحليل بواقع 4تبني من ىذه الدراسة أن ىناك )
أو عملي( هبا مع  %  يوجد بعنواهنا ما يشري إىل أن ىناك جانب تطبيقي ) ميداين16.7

اختالف الصياغة الىت تعرب عن ذلك, فنجد بعضها استخدم مصطلح " دراسة ميدانية " مثل 
دراسات ) ثناء حسن علي حسن, ريهان فهمي مجعة, رضا سالطينو, كليوباترة امحد فتحي(, 
 ومنها من استخدم مصطلح " دراسة اثنوجرافية" مثل دراسة ) مروة زلمود عبد الداًن, عصمت
حسني القاضي (, ومنها من أستخدم لفظ " دراسة اقتصادية بيئية" مثل دراسة ) ماىر حسين 

 اجلندي(.

 وعلى الصعيد اآلخر ال يوجد أي دراسة نظرية ذات طابع حتليلي بني ىذه الدراسات. 

 :العشوائياتاأللفاظ المعبرة عن  -ج

بني الباحثني ىف التعبري عنها تبني من ىذه الدراسة تنوع األلفاظ ادلعربة عن العشوائيات 
% ذكروا لفظ " العشوائيات أو ادلناطق العشوائية " بنفس 86.7ىف دراساهتم فنجد أن نسبة 
 % مبصطلح " األحياء ادلتخلفة".23.3اللفظ, بينما عرب عنها نسبة 

 بعض المعايير الشكلية فى دراسات العشوائيات: -رابعاً 

 الدرجة العلمية:  –أ

% كان الغرض من ورائها احلصول على 80أن سات موضع التحليل يتضح من الدرا
 % منها كان اذلدف من إجرائها نيل درجة الدكتوراه.10درجة ادلاجستري, بينما نسبة 

 

 الكلية التى أجريت بها الدراسات السابقة:  –ب
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وادلعاىد أن معهد الدراسات والبحوث البيئية تصدر الكليات يتبني من الدراسات السابقة 
ليو ) كلية اآلداب, كلية %, ي16.6اليت أجريت هبا الدراسات موضع التحليل وذلك بنسبة

%,مث 23.3% لكل منهما, مث كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية بنسبة10( بنسبةاذلندسة
قليمي , التخطيط اإللًتبية, كلية اخلدمة االجتماعية% لكل من ) كلية ا6.7تساوت النسبة بواقع 

 والعمراين(.

 الجامعة:  –ت

أن غالبية الدراسات تنتمي إىل جامعة عني نالحظ من قراءة الدراسات موضع التحليل 
%, وتساوت النسبة بني كل من ) جامعة 23.3%, يليها جامعة منتوري بنسبة40مشس بواقع 

ة اإلسالمية, جامعة بنها, جامعة أسيوط, جامعة القاىرة, جامعة أم القرى, جامعة بريزيت, اجلامع
 % من ىذه الدراسات.6.7ادللك عبد العزيز( حيث بلغ نصيب كل منهما 

 نوع الباحث:  –ث

أن اإلناث يتصدرن االىتمام مبثل ىذه الدراسات يشري حتليل الدراسات السابقة إيل 
 .% .33.3%, بينما بلغ نصيب الذكور 66.7وذلك بنسبة 

 جنسية الباحث:  –ج

أن الغالبية العظمى من إمجايل الباحثني القائمني ت موضع التحليل نالحظ من الدراسا
%, بينما تساوت النسبة لكل من) السعوديني, 60هبذه الدراسات مصريني اجلنسية بواقع 

 % لكل منهما.23.3( بنسبة اجلزائريني,  الفلسطينيني

  حجم الرسالة: –ح

الدراسات يقل حجمها عن % من 46.6أن من قراءة بيانات اجلدول السابق  يتبني
%, 33.3صفحة بنسبة  300: 100صفحة, يليها الدراسات اليت يًتاوح حجمها بني  100
% الدراسات الىت يًتاوح حجمها 6.7صفحة, مث  400% الدراسات الىت تزيد عن 23.3مث  
 صفحة . 400:  300بني 
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 نوع التناول / المعالجة: –خ

الباحثني مجعوا بني ادلعاجلة النظرية والعملية ىف أن من قراءة الدراسات السابقة نالحظ 
%, على حني خلت الدراسات من الًتكيز على ادلعاجلة النظرية أو العملية 200 دراستهم بواقع

 فقط.

  الدراسة:مفاىيم  –د

%يوجد 93.3أن الغالبية العظمى من ىذه الدراسات بنسبة من الدراسات السابقة يتبني 
 % منهن ال يوجد هبا مفاىيم.6.7نسبة  هبا مفاىيم, وذلك مقابل

 الدراسات السابقة:  –ذ

% من إمجايل ىذه الدراسات يوجد 86.7أن نسبة من قراءة الدراسات السابقة  يتضح
 % من الدراسات ال يوجد هبا أدبيات.23.3هبا أدبيات, وذلك مقابل 

 ملخص الدراسة:  –ر

من إمجايل ىذه الدراسات يوجد هبا % 80أن نسبةمن قراءة بيانات اجلدول السابق يتبين
 % من الدراسات ال يوجد هبا ملخص.10ملخص للدراسة, وذلك مقابل 

التوجهات النظرية واإلجراءات المنهجية فى دراســات الـــعشوائيات  "رؤية  -خامساً 
 تحليلية "

 التوجهات النظرية فى دراسات العشوائيات: –أ

%, أخذت 46.7نالحظ من الدراسات السابقة أن الغالبية العظمى منها بواقع 
التوجهات النظرية فيها فصاًل مستقاًل بالرسالة, وعرض فيها الباحثون لبعض النظريات العلمية 
وادلداخل النظرية الىت انطلقوا منها ىف تفسري العشوائيات, ومنها دراسات: )ثناء حسن علي 

د الداًن, ريهان فتحي مجيعي, زلمود نور الدين قبيصي, مجيلة العلوي, رضا حسن, مروة زلمد عب
سالطينو, عصمت حسني قاضي( , ومن ىذه النظريات:)النظرية البنائية الوظيفية, نظرية الدور, 
نظرية ثقافة الفقر, النظرية األيكولوجية, نظرية الثقافة الفرعية, نظرية ادلاركسية الكالسيكية, نظرية 
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كسية احلديثة, نظرية التبعية, نظرية رأس ادلال االجتماعي, نظرية اذلامشية احلضرية(, أما ادلار 
ادلداخل واالجتاىات النظرية تتمثل ىف: ) ادلدخل البيئي, ادلدخل االجتماعي, ادلدخل االقتصادي, 

خل ادلدخل النفسي, ادلدخل الطيب, ادلدخل التكاملي, مدخل الوسائل, ادلدخل التسلسلي, ادلد
الكلي, االجتاه الثقايف, االجتاه األيكولوجي التقليدي, االجتاه السوسيوثقاىف, االجتاه األيكولوجي 

 احملدث(.

وعلي صعيد آخر صلد أن ىناك دراسات غفلت دتاماً عن ختصيص فصل لإلطار النظري, 
نها %, وم40وبالتايل مل تذكر أي نظرية علمية أو اجتاىات فكرية أو مداخل نظرية بواقع 

دراسات ) فرج مصطفي الصرفندي, ىبة اهلل عاصم علي الفويل, خالد بن صاحل الزىراين, وفاء 
فتحي عبد العظيم, ربا رأفت امحد, كليوباترة امحد فتحي(, كما تبني أن بعض الدراسات ذكرت 
ىف زلتوياهتا فصل بعنوان اإلطار النظري للدراسة وبالرغم من ذلك مل تلتزم بذكر أي توجهات 

%, حيث أنو من ادلفًتض أن يكون ىذا الفصل مشتماًل على نظريات علمية 23.3نظرية بواقع 
أو أي شكل من أشكال التيارات الفكرية ىف التخصص الذي تنتمي إليو الدراسة ومنها دراسيت: 

 ) ماىر حسن اجلندي, داليا عبد اهلل عبد الغين(. 

 :اإلجراءات المنهجية فى دراسة العشوائيات -ب

 من حيث نوع ىذه الدراسات:  –3

% بواقع 200يتضح من الدراسات السابقة سيادة النمط الوصفي ذلذه الدراسات بنسبة 
 ( دراسة, بينما انعدم ظلط الدراسات التحليلية.25)

 من حيث صياغة مشكلة الدراسة:  –6

شكالهتم يتبني من حتليل الدراسات أن ىناك اختالف يف الطريقة الىت صاغ هبا الباحثون م
البحثية, فأغلبية الباحثني صاغوا مشكالهتم يف شكل غلمع بني اجلملة اخلربية التقريرية واألسئلة 

%, بينما 23.3%, مث رلموعة أسئلة بواقع 33.3%, يليو مجلة خربية تقريرية بواقع 46.7بواقع 
 % منهم مل تتضح ىف دراستهم ادلشكلة البحثية. 6.7صلد 

 لدراسات: من حيث أىداف ىذه ا –1
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تبني من قراءة الدراسات موضع التحليل أن مجيعها جاءت أىدافها زلددة بشكل دقيق 
 %.200 ةبنسب

 من حيث صياغة التساؤلت/ الفروض:  –4

نالحظ من الدراسات السابقة أن أغلبية الدراسات موضع التحليل اعتمدت على 
على الفروض فقط,  % من الدراسات16.7%, بينما اعتمدت 60التساؤالت فقط بنسبة

 %.23.3والبعض اآلخر من الدراسات مجعت بني التساؤالت والفروض بنسبة 

 من حيث المناىج واألدوات التى تم استخدامها فى ىذه الدراسات:  –5

كشفت الدراسات السابقة عن تنوع وتعدد ادلناىج الىت استخدمت ىف الدراسات موضع 
ادلنهج ادلقارن, منهج ادلسح االجتماعي بالعينة, ادلنهج التحليل مثل: ادلنهج الوصفي التحليلي, 

األنثروبولوجي, منهج حتليل ادلضمون, ادلنهج التارؼلي, ادلنهج االثنوجرايف, ادلنهج الكيفي, منهج 
 دراسة احلالة, منهج دراسة اجملتمع احمللي.

ها: كذلك تعددت األدوات وادلقاييس اليت استخدمها الباحثون يف مجع بياناهتم من
ادلقابلة, االستبيان, دراسة احلالة, دليل ادلقابلة ادلتعمق, ادلالحظة, ادلالحظة بادلشاركة, التحليل 
الوثائقي للتقارير الفنية والوثائق والسجالت, التصوير الفوتوغرايف, األنثروبولوجيا ادلرئية, مقياس 

 الوعي البيئي وادلهارات البيئية.

 أجريت فيها الدراسة:  من حيث الفترة الزمنية التى –6

%من الدراسات أجريت يف األلفية 86.7يتضح من الدراسات السابقة أن نسبة 
 % منها مت إجرائو ىف حقبة التسعينيات.23.3اجلديدة, مقابل

 

 نتائج الدراسة وتوصياتها : -سادساً 

 :نتائج الدراسة -أ
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الدراسة الىت يدرسوهنا, فلم تؤكد نتائج الدراسة علي تفوق الباحثني يف صياغة عنوان  -2
يغيب عنهم التحديد الدقيق للعنوان, إذ أشارت مجيع العناوين اىل مشكلة الدراسة وأبرزهتا بشكل 

 زلدد كما عربت عن األىداف الىت تسعى الدراسة لتحقيقها.

تبني من الدراسة التحليلية أن غالبية الباحثني صاغوا مشكالهتم البحثية يف شكل  -1
% منهم مل 6.7ضحة ومفهومة وزلددة تعرب عن مضمون ادلشكلة, بدليل أن نسبة عبارات وا

تتضح يف دراستهم ادلشكلة البحثية وىي نسبة ضئيلة جدًا مقارنة بباقي الدراسات موضع 
التحليل, كما تبني أن غالبية الدراسات مجعت بني اجلملة اخلربية التقريرية واألسئلة بواقع 

 .% يف صياغة ادلشكلة46.7

تشهد الدراسة علي تفوق الباحثني ىف صياغة األىداف بشكل واضح ومفهوم بعيداً  -3
عن الغموض, حيث جاءت األىداف زلددة حتديدًا دقيقًا مرتبط بالتساؤالت وادلشكلة ادلراد 

 دراستها.

أشارت النتائج إيل أن مجيع الدراسات موضع التحليل تنتمي إىل ظلط الدراسات  -4
%, واليت يسعى الباحث فيها إيل دراسة ادلشكلة من خالل وصفها 200الوصفية بنسبة 

وتشخيصها وإقرار الواقع عنها, بينما ينعدم هبا ظلط الدراسات التحليلية والتجريبية وذلك ألن كال 
 النمطني ػلتاج إىل جهداً ذىنياً كبرياً.

اسات موضع التحليل, تبني من ىذه الدراسة التحليلية أن أكثر القضايا تكراراً ىف الدر  -5
تنمية ادلناطق العشوائية ومالمح النمو العمراين هبا, مث تطوير ادلناطق العشوائية وادلعوقات اليت حتول 

 دون عملية التطوير هبا, ويكشف ذلك عن مواكبة الباحثني للقضايا ادلعاصرة.

اغلبهم   ىف اجلزء اخلاص مبراجعة األدبيات بل أن مل يلحظ أي قصور لدى الباحثني -6
% مقابل نسبة ضئيلة 86.7جتنب تكرار الدراسات السابقة وبدأ من حيث انتهي اآلخرون بواقع 

%, شلا يدل علي تكامل الدراسات واألحباث 23.3جاءت دراساهتم خالية من األدبيات بواقع 
 العلمية.
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كشفت ىذه الدراسة عن إغفال بعض الباحثني عن الربط بني النظرية والظاىرة   -7
ضع الدراسة, فنجد أن بعض الدراسات غفلت عن ذكر أي نظريات علمية أو اجتاىات فكرية مو 

 % من إمجايل الدراسات.40أو مداخل نظرية ىف تفسري العشوائيات بنسبة 

تبني من الدراسة التحليلية أن غالبية الدراسات أجريت يف األلفية اجلديدة بواقع  -8
 حقبة التسعينيات, شلا يكشف عن انتشار ظاىرة % منها مت إجرائو ىف23.3% مقابل 86.7

األخرية نتيجة للزيادة السكانية والنزوح من الريف للحضر حبثًا عن  -العشوائيات ىف اآلونة 
 متطلبات احلياة احلضرية.

لوحظ من خالل ىذه الدراسة غلبة النطاق األيكولوجي للدراسات ادلهتمة  -9
لقاىرة واإلسكندرية, شلا يدل على إحجام الباحثني عن بالعشوائيات ىف احملافظات الكربى كا

 دراسة العشوائيات احلضرية ىف أقاليم مصر.

 :توصيات الدراسة  –ب

غلب على الباحثني االىتمام باألطر النظرية والتيارات الفكرية من خالل الربط بينها  -2
 وبني مشكالهتم البحثية.

بدراسات تفسريية وحتليلية حىت يصلوا  غلب أن يأخذ الباحثني على عاتقهم القيام -1
 إىل تفسريات أكثر تقدماً من الىت تقدمها الدراسات الوصفية .

توصي الدراسة باالىتمام بدراسة العشوائيات احلضرية يف باقي أقاليم مجهورية مصر  -3
 العربية خاصة يف احملافظات اليت تعاين من الزيادة السكانية.

 

 

 

 المراجع 
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 أولً الكتب:

 الراتب دار, بريوت, النامية الدول يف ادلستدؽلة والتنمية اإلسكان, سليمان منري أمحد -2
 .2996, اجلامعية

سلوى عبد اهلل عبد اجلواد, العشوائيات من منظور اخلدمة االجتماعية, اإلسكندرية,  -1
 .1023دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر, 

مكتبة وىبة,  القاىرة,, االجتماعيأصول البحث  حسن,عبد الباسط زلمد  -3
2998. 

زلمود عبد الرشيد بدران, علم االجتماع ودراسات ادلرأة " حتليل استطالعي",  -4
 .1006القاىرة, مركز البحوث والدراسات االجتماعية, 

لالستثمارات زلمد اجلوىري, علم االجتماع التطبيقي, القاىرة, الدار الدولية  -5
 .1008 الثقافية,

مصطفي زلمود, العشوائيات وثقافة الفقر, القاىرة, مصر العربية للنشر والتوزيع,  -6
1024. 

شلدوح الوايل, سكان العشش والعشوائيات, القاىرة, دار روز اليوسف اجلديدة,   -7
2993. 

 ثانياً الرسائل العلمية:

" دراسة ثناء حسن علي حسن, دور اجلمعيات األىلية يف تنمية ادلناطق العشوائية  -8
تطبيقية علي بعض اجلمعيات األىلية يف زلافظة القاىرة ", رسالة ماجستري, كلية الًتبية, جامعة 

 .1026عني مشس, 

مجيلة العلوي, واقع األحياء ادلتخلفة جملتمع مدينة سطيف حي طنجة ظلوذجاً, رسالة  -9
 .1007 ماجستري, كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية, جامعة متنوري,
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 بيئة ضلو" وادلأمول الواقع بني ادلكرمة مبكة العشوائية ادلناطق, الزىراين صاحل بن خالد -20
 .1024, القرى أم جامعة, اإلسالمية والعمارة اذلندسة كلية, ماجستري رسالة", ومستدامة آمنة

بادلهارات داليا عبد اهلل عبد الغين, دور برامج اجلمعيات األىلية  يف تنمية الوعي  -22
البيئية لدي ساكين العشوائيات مبحافظة اإلسكندرية, رسالة ماجستري, معهد الدراسات والبحوث 

 .1009البيئية, جامعة عني مشس, 

ربا رأفت أمحد, ادلناطق العشوائية وآثرىا علي التطوير احلضري يف ادلدن  -21 
 .1009الفلسطينية, رسالة ماجستري, كلية اذلندسة, جامعة بريزيت, 

رضا سالطينو, األحياء ادلتخلفة والنمو العمراين "دراسة ميدانية حلي الديار الزرقاء  -23 
مدينة أىراس", رسالة ماجستري, كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية, جامعة منتوري, 

1006. 

ريهان فهمي مجيعي, احلياة اليومية وسبل حتسني نوعية احلياة لسكان ادلناطق  -24
لعشوائية " دراسة ميدانية مبحافظة اإلسكندرية", رسالة دكتوراه, معهد الدراسات والبحوث ا

 .1025البيئية, جامعة عني مشس, 

حلي السبيل  اثنوجرافية "دراسة )العشوائية(عصمت حسني قاضي, األحياء الشعبية  -25
ادللك عبد العزيز, والعلوم اإلنسانية, جامعة  اآلدابمبدينة جدة ", رسالة ماجستري, كلية 

2993. 

فرج مصطفي الصرفندي, اسًتاتيجيات تطوير ادلناطق العشوائية يف زلافظات غزة "  -26
 .1022ادلغراقة ", رسالة ماجستري, كلية اذلندسة, اجلامعة اإلسالمية,  –حالة دراسية 

نية كليوباترة أمحد فتحي ادلازين, النمو العشوائي وظاىرة االغًتاب" دراسة ميدا  -27
 .2997دلنطقة عشوائية مبدينة القاىرة" , رسالة ماجستري, كلية اآلداب, جامعة عني مشس, 

ماىر حسين اجلندي, ادلشاركة الشعبية وعالقتها بتطوير ادلناطق العشوائية "دراسة  -28
 .1020اقتصادية بيئية", رسالة دكتوراه, معهد الدراسات والبحوث البيئية, جامعة عني مشس, 
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وة زلمد عبد الداًن, التحايل علي ادلعاش لدي سكان ادلناطق العشوائية " دراسة مر  -29
 .1025لعشش مظلوم القدؽلة ", رسالة ماجستري, كلية اآلداب, جامعة بنها,  اثنوجرافية

زلمود نور الدين قبيصي, رأس ادلال االجتماعي كمتغري يف التخطيط لتنمية ادلناطق  -10
 .1024, كلية اخلدمة االجتماعية, جامعة أسيوط, العشوائية, رسالة ماجستري

ىبة اهلل عاصم علي الفويل, مواجهة قضية عشوائيات العمران يف إطار سياسات -12
 .1021التنمية الشاملة, رسالة دكتوراه, كلية التخطيط اإلقليمي والعمراين, جامعة القاىرة, 

واالجتماعية علي التدىور البيئي وفاء فتحي عبد العظيم, تأثري األظلاط االقتصادية  -11
يف ادلناطق العشوائية " دراسة علي منطقيت منشأة ناصر والدويقة " , رسالة ماجستري, معهد 

 .1020الدراسات والبحوث البيئية, جامعة عني مشس, 

 ثالثاً الموسوعات والتقارير:

شارل سيمور, موسوعة علم اإلنسان, ترمجة علياء شكري وآخرون, القاىرة, ادلركز  -13
 .1009, 1القومي للًتمجة, ط 

راكيل رولنيك, تقرير ادلقررة اخلاصة ادلعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق  -14
يف مستوي معيشي مناسب, األمم ادلتحدة )رللس حقوق اإلنسان(, الدورة الثانية 

 .1021لعشرون,وا

مركز ادلعلومات ودعم اختاذ القرار )رللس الوزراء ادلصري(, ادلناطق العشوائية يف  -15
 .1024, 72مصر حقائق وأرقام, العدد 
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 اذلوامش:

                                                           
7
المرأة " تحليل استطالعي", القاىرة: مركز البحوث محمود عبد الرشيد بدران, علم الجتماع ودراسات  

 .33, ص 6116والدراسات الجتماعية, 
 . 375, ص  3998عبد الباسط محمد حسن , أصول البحث الجتماعي , القاىرة : مكتبة وىبة ,  6
 .6ص ,6118محمد الجوىري, علم الجتماع التطبيقي, القاىرة, الدار الدولية لالستثمارات الثقافية ,  1
 .64, ص 6134مصطفي محمود, العشوائيات وثقافة الفقر, القاىرة, مصر العربية للنشر والتوزيع,  4
شارل سيمور, موسوعة علم اإلنسان, ترجمة علياء شكري وآخرون, القاىرة, المركز القومي للترجمة, ط  5
 .451,ص 6119, 6
الجتماعية, اإلسكندرية, دار الوفاء لدنيا  سلوى عبد اهلل عبد الجواد, العشوائيات من منظور الخدمة 6

 .361, ص 6131الطباعة والنشر, 
راكيل رولنيك, تقرير المقررة الخاصة المعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر الحق في مسوي معيشي  7

 .9, ص 6136مناسب, األمم المتحدة )مجلس حقوق اإلنسان(, الدورة الثانية والعشرون,

 . 75, ص 3991سكان العشش والعشوائيات, القاىرة, دار روز اليوسف الجديدة,  ممدوح الوالي,8 
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار )مجلس الوزراء المصري(, المناطق العشوائية في مصر حقائق  9

 .4, ص 6134, 73وأرقام, العدد 
 .156محمد الجوىري, مرجع سابق, ص  31

نمية المستديمة في الدول النامية, بيروت, دار الراتب الجامعية, أحمد منير سليمان, اإلسكان والت33  
 .636, ص 3996

ثناء حسن علي حسن, دور الجمعيات األىلية في تنمية المناطق العشوائية " دراسة تطبيقية علي بعض  36
 .6136الجمعيات األىلية في محافظة القاىرة ", رسالة ماجستير, كلية التربية, جامعة عين شمس, 

مروة محمد عبد الدايم, التحايل علي المعاش لدي سكان المناطق العشوائية " دراسة اثنوجرافية  31
 .6135لعشش مظلوم القديمة " , رسالة ماجستير, كلية اآلداب, جامعة بنها, 
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ريهان فهمي جميعي, الحياة اليومية وسبل تحسين نوعية الحياة لسكان المناطق العشوائية " دراسة  34

رسالة دكتوراه, معهد الدراسات والبحوث البيئية, جامعة عين شمس, محافظة اإلسكندرية", ميدانية ب
6135. 

محمود نور الدين قبيصي, رأس المال الجتماعي كمتغير في التخطيط لتنمية المناطق العشوائية, رسالة  35
 .6134ماجستير, كلية الخدمة الجتماعية, جامعة أسيوط, 

ي, المناطق العشوائية بمكة المكرمة بين الواقع والمأمول "نحو بيئة آمنة خالد بن صالح الزىران 36
 .6134ومستدامة", رسالة ماجستير, كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية, جامعة أم القرى, 

ىبة اهلل عاصم علي الفولي, مواجهة قضية عشوائيات العمران في إطار سياسات التنمية الشاملة, رسالة 37
 .6136ة التخطيط اإلقليمي والعمراني, جامعة القاىرة, دكتوراه, كلي

 –فرج مصطفي الصرفندي, استراتيجيات تطوير المناطق العشوائية في محافظات غزة " حالة دراسية 38
 .6133المغراقة ", رسالة ماجستير, كلية الهندسة, الجامعة اإلسالمية, 

جتماعية علي التدىور البيئي في المناطق العشوائية وفاء فتحي عبد العظيم, تأثير األنماط القتصادية وال39
" دراسة علي منطقتي منشأة ناصر والدويقة " , رسالة ماجستير, معهد الدراسات والبحوث البيئية, جامعة 

 .6131عين شمس, 
ماىر حسني الجندي, المشاركة الشعبية وعالقتها بتطوير المناطق العشوائية "دراسة اقتصادية بيئية", 61
 .6131لة دكتوراه, معهد الدراسات والبحوث البيئية, جامعة عين شمس, رسا
ربا رأفت أحمد, المناطق العشوائية وآثرىا علي التطوير الحضري في المدن الفلسطينية, رسالة 63

 .6119ماجستير, كلية الهندسة, جامعة بيرزيت, 
ة الوعي بالمهارات البيئية لدي ساكني داليا عبد اهلل عبد الغني, دور برامج الجمعيات األىلية  في تنمي66

العشوائيات بمحافظة اإلسكندرية, رسالة ماجستير, معهد الدراسات والبحوث البيئية, جامعة عين شمس, 
6119. 

جميلة العلوي, واقع األحياء المتخلفة لمجتمع مدينة سطيف حي طنجة نموذجاً, رسالة ماجستير, كلية 61
 .6117ماعية, جامعة متنوري, العلوم اإلنسانية والعلوم الجت
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رضا سالطينو, األحياء المتخلفة والنمو العمراني "دراسة ميدانية لحي الديار الزرقاء مدينة أىراس", 64

 .6116رسالة ماجستير, كلية العلوم اإلنسانية والعلوم الجتماعية, جامعة منتوري, 
الغتراب" دراسة ميدانية لمنطقة عشوائية بمدينة كليوباترة أحمد فتحي المازني, النمو العشوائي وظاىرة 65

 .3997القاىرة" , رسالة ماجستير, كلية اآلداب, جامعة عين شمس, 
عصمت حسين قاضي, األحياء الشعبية ) العشوائية ( " دراسة اثنوجرافية لحي السبيل بمدينة جدة ",  66

 .3991عبد العزيز, اإلنسانية, جامعة الملك  رسالة ماجستير, كلية اآلداب والعلوم


