
و 

 فهرس المحتويات

  الصفحة الموضوع  الرقم

  ج  اإلهداء  

  د  الشكر والتقدير  

  هـ  اإلقرار  

  و  فهرس المحتويات  

  ي  الملخص   

  1 مقدمة الدراسة:الفصل األول  

  2 مقدمة  1.1

  4 مشكلة البحث  2.1

  4  أهمية البحث   3.1

  4  هدف البحث  4.1

  6  أسئلة البحث  5.1

  7  فرضيات البحث  6.1

  7  الحدود الزمانية والمكانية  7.1

  8  منهج البحث  8.1

  8  مراجعة أدبيات  9.1

  15  المصطلحات  10.1

  21  فصول الرسالة  11.1

  24 تنظيم المدن تاريخيا:الثانيالفصل  

  25  مقدمة  1.2

  27  لمدينة اإلغريقيةا  2.2

  28  المدينة الرومانية  3.2

  29  المدينة في العصور الوسطى  4.2

  31  المدينة العربية اإلسالمية  5.5

  35  مدن عصر النهضة  6.2

  37  مدن عصر الصناعة  7.2

  43  مدن ما بعد الصناعة  8.2



ز 

  الصفحة الموضوع  الرقم
  47  مدن ما بعد الحداثة والعولمة  9.2

  50  مدن ما بعد الحداثة والعولمةمالمح   1.9.2

  52  مناهضة التمدد الحضري وبامريكا  2.9.2

  53  حركة النمو الذكي   3.9.2

  56  الخالصة   10.2

  58  األحياء الفقيرة ظاهرة عالمية:الثالثالفصل  

  59  أسباب تفاقم ظاهرة األحياء الفقيرة  1.3

  68  توزيع العشوائيات في بعض القارات   2.3

  70  أنماط السكن الفقير   3.3

  70  األحياء الشعبية التقليدية القديمة   1.3.3

  71  الحديثة الفقيرة ةاألحياء العشوائي   2.3.3

  73  )مصر/ حالة دراسية (النشأة والتكوين للعشوائيات الحضرية    4.3

  74  أسباب ظهور العشوائيات   1.4.3

  74  اقتصاديات وسياسات اإلسكان المتبعة في مصر   2.4.3

  75  الثقافية في نشأة العشوائيات في مصر/ األسباب االجتماعية    3.4.3

  75  ةالعشوائيات من الناحية الرسمية واإلداري   4.4.3

  76  الدور األيدلوجي في ظهور العشوائيات   5.4.3

  77  الخصائص العامة للعشوائيات  4.6.3

  78  أماكن وجود العشش واألكواخ في مدينة القاهرة   7.4.3

  78  مؤشرات إحصائية لخصائص السكن الفقير   8.4.3

  79  مقارنة  لألحياء السكنية على مستوى المدينة الواحدة   9.4.3

  82  باب تفاقم ظاهرة األحياء الفقيرةسأ   5.3

  87  الخصائص البيئية للسكن الفقير   6.3

  91  مواقف الحكومات من ظاهرة السكن الفقير   7.3

  97  رد فعل الفقراء والجوعى   8.3

  99  المشكلة عالمية  9.3

  100  سياسية-نظريات اجتماعية:الرابعالفصل  

  101  مقدمة   1.4



ح 

  الصفحة الموضوع  الرقم
  102  نظرية العبودية  2.4

  104  نظرية االستحواذ الديني  3.4

  105  نظرية القوة  4.4

  107  النظرية الماركسية  5.4

  111  نظرية التعدد الطبقي  6.4

  114  نظرية التمييز العنصري  7.4

  124  نظرية التفاوت المعرفي التقني  8.4

  122  الخالصة   9.4

  124  تمايز الحضرياألسباب االجتماعية لل:الخامسالفصل  

  125  مقدمة   1.5

  126  الشعور بالنقصو الشعور بالتفوق  2.5

  126  الشعور بالتفوق  1.2.5

  129  الشعور بالنقص  2.2.5

  132  العناصر الموضوعية تفرض نفسها  3.2.5

  134  أنفة األقوياء وابتعاد الفقراء  3.5

  134  سلوكيات األثرياء  1.3.5

  137  سلوك الفقراء  2.3.5

  141  عمومية السلوك  4.5

  142  العامل السياسي:السادسالفصل  

  143  مقدمة   1.6

  144  التفسير الماركسي للتحالف  2.6

  145  التفسير الرأسمالي  3.6

  147  ألتوزيعيالتفسير   4.6

  148  التمسك بالسلطة  5.6

  150  ميكافيللية الحاكم  6.6

  154  أحياء الوجه الحضاري  7.6

  156  السياسيالتأثير على   8.6

  163  السياسية للتخطيط الحضري-جدلية العالقة االجتماعية:السابعالفصل  



ط 

  الصفحة الموضوع  الرقم
  164  مقدمة   1.7

  164 البعد األخالقي  2.7

  166 العدالة والمساواة  3.7

  167  اإلحسان  4.7

  169  اإلنتاج  5.7

  171  التغذية المتبادلة بين القوى المتنفذة  6.7

  178  ستهداف الفقراء والضعفاءا  7.7

  180  قيمة الثراء والفقر  8.7

  183  القوة  9.7

  186  الخالصة   10.7

  187  االستنتاجات والتوصيات:الثامنالفصل  

  188  االستنتاجات  1.8

  195  التوصيات   2.8

  199 قائمة المصادر والمراجع  

  Abstract b 

  




