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ثككأ ن ككم نوككب احللاكك  لنسك و  ل ااكك اعت   للعككج ءمككك   ث مككت اكك     كك  ل وكك   ميال شك  ن  لعماكك و  ل لعماكك ل        

من لجلحللا  لعج ءش ح اتويخ لألمب ل ءم  عنه   فهي ءمكس صحلو  لجملكاع يف و لككه عك  لعمركحلو   لءمككس ليسك  
م ل كأ اتوهكه   فلكعس مكن نااك   عك دي ال اكمأ مكك   نل اتويكخ مكأ نااك   منكاكي ط عمت لعكغع  يف  كأ م  لكت مكن 

ألمت ل  س و  ل معئت ناكا ععت ل ط عمعت ل اغ لفعت حممد    فمنم لنميث عن لعما و  ل لداككن صرحلصك  يرك   
ءكك ء ب مشكككأ م  شكك  مككن لعسكك لوي  ميككم وحليككت ل ااكك   علكمكك   علككي   ا ءككه لع ل عككت ل لد ديككت   ف  حليككت لعث  فعككت 

اب حليت لدما ويت    عكث ن  لعن  عكت لعاكعكحلعحلاعت لعكج االهك  لجملكاكع ل لعركحلو  لعلونعكت علث  فكت لعم معكت ل ل  ك معت 
مث  ءظه  الع  يف وحليكه  لدما ويت )لعما و  ل   معت( ل صر ئره  لعج متع و  عن غ و  ل لوءكك   علكي لكلك  

 خكلفت عن  لحل ع   ني جمكاع آص  .نمن ط  لحلك لجملكاع لد
نذ  ل حليت لدما ويت علفس   لعاكين ءمكس لخلرحلصعت لدك اعت   فهي دالعت ل اكاك   علاكك   ل وحليككه لعث  فعكت      

عالعكك   لعكف عككأ لعث كك يف مككع صرحلصككعت لدككك   ل لعككج وككي  نف عفسكك   لعاكككين يككاكك  صرحلصككعت فك يككت   ككت عكك
فعكككت لعحلطنعكككت   ل ءكشككككأ نيسككك  مكككن صككك   ءف علهككك  ل مت شكككعه  مكككع لعمككك دل  لالاكا ععكككت ن كككمال م مككك  ل حليكككت لعث  

  لعا ئم  ل ن  عع  لنع   لععحلمعت . 
ف عمحللمكككأ لدكككلى   علكككي لعشككككأ لدماككك وي ل لعفع ي كككي علفسككك   لعاككككين غ ع ككك  مككك  ءكاككك ه ممككك    لمكككن مككك  وكككلأ     

ت   لع كعب لجلا ععكت ل لعك نعكت   للعكج مكن ص  ك   مكأ لعاك  ن يشكم  لعمحللمأ ال   : لع كعب لعمينعكت   لع كعب لالاكا ععك
 ابعكحللفق ل ل ااج   مع فس ئه لعاكين .

ل وكلل علككي صكك   مكك  نذل  ك   لعفسكك   لعاكككين يفك ككم علامك     عككث لعك  عككم لعك كك  ل ل كحل  لعحلل ككمت مكك  وككلل    
غرتلب عن فس ئه لعاككين   فاك ع   مك  يكمصأ ممكه يف لعفس   ل ى  فت ل وحليت    نه   نين يشم  ولل لألص  اب 

صككك لل علكككي شككككأ م  لمكككت ل ءظهككك  علكككي شككككأ ءمكككمي   ل ءغعككك ل  الويكككت علكككي   مكككأ ناككك ل  فسككك ئه لعاككككين 
لعفع ي كي   لوكلل مك  اكمال فمكك  مكع لال ك   لجل لئ يكت ل ع ةكهك  ابعشكك ت لعاككنعت ل منكب لعاككن لعماكحلدي عاحلمكك    

   ت ل  كما ويت لعف ااعت .ل لدحلوال من لعث  فت ل لنلأل    لجل لئ يت ذع  لعناب لعغ ي  عن 
فاكككن صككك   دول ككككن  وكككلأ نود  لعكماكككق ن ثككك  ل فهكككب ع ةكككت لعاككك  ن لجل لئككك ي مكككع شككك كه لعاككككنعت ل ابعسككك ب     

 ن كغ   لعا  ن لجل لئ ي ل ءف عله مع لعفس   لعفع ي ي عألا ل  لعملصلعت عش كه لعاكنعت .



 مقدمة 
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 ككس علككي ىكك ال فرككحل    لوءككك   دول كككن  علككي شكك   اكك  لعشككق لعنظكك ي ل لعشككق لدعككمل    ف عشككق لعنظكك ي أ  
ممن  لعفرأ لألل  اب ط و لدنهجي ل لعلي مملوأ ةاان أ لىل م حث  : منهجعكت لع حكث ل ل اك ل ل  لدنهجعكت   

  عث ءط ةن  نىل ن   ب لصكع و لدحلضحلل   نشك ععت لع حث   ف ضع   لع حث ل نوملفه ل  ميم لدف وعب . 
لع حث لداكماأ   جمكاع لع حث لعلي ة مت علعكه لعمول كت   ل لكلك  ليف ل ا ل ل  لدنهجعت لضمن  : منهج   

لعركمحلاب  لعككج ندلل  مجكع لع عك    لداكككمالت يف لع حكث   ل كلع  نوككب جمك ال  لعمول كت   ليف لألصكك  ل كم ضكن  
 للاهكن  يف دول كن  .

ل   وككك   عمول كككت ل  كككلل نوكككب محلضكككحلل لنوكككب لعمول ككك   لعاككك م ت لعكككج ءن لعكككت ل يف لعفركككأ لعثككك   : ل كم ضكككن     
  م يت لعفس   لعاكين يف لع   لعا  نت .ع لعنظ يت

لد حكككث لعثككك   : ل ااككك   يف فسككك ئه لعاككككين   ألل  لد حكككث لث عكككث : و ككك   علكككي م حثككك  اككك   ليف لعفركككأ لع   
لدكك د  لعملاعككت دحلضككحلل  لعاككن لعماككحلدي )لعماكك و ( يف ى  فككت لأل ك   لجل لئ يككت . ليف وككلل لعفرككأ ابعككلل  ةانك  ممكك  

لع ؤيكككت ن ثككك     عكككث ءط ةنككك  لىل ءم يككك  لداككككن   ل ككككخملم   لداككككن ل  ءكسككك  لعمول كككت ا كككه ب   ككك  عككككي 
 ابعث  فت ل اا اعت .  مشك ءه ل أى  لعما و  علي لعالحلك ل اا   ل ء ع   ع ةكه

لع ضن    عكت لنسك   لعاككنعت   مث ع ان  نيس  علي مفهحل  لدما و لنملىي ل اتويخ ل م ل أ ظهحلوأ يف لجل لئ     
 يف لجل لئ  ممم لال ك    .

لد حككككث لألل  : ليف لعفرككككأ لع لمككككع لعككككلي ميثككككأ لعفرككككأ لدعككككمل  علمول ككككت   ةاككككان أ مككككملوأ لىل ىكككك ال م   ككككث :  
لد حث لعث   : ع   ل  لعكأ لع عك    لدعملاعكت ل     لع حث ل صر ئص لد ححلى  ليكسان لعكم ي   ك   نا ل

لد حككككككث لعث عككككككث ل لألصكككككك  صررككككككن أ دن ةشككككككت اككككككك ئج لع حككككككث ل لعك ليككككككأ مل ككككككت ابعف ضككككككعت لأللىل ل لعث اعككككككت   لدك
 لعاحل عحلعحلاي . 

   ل ص متككت نمككمين  فعهكك  لاهككت اظكك   ل صكانكك  دول كككن    صككت علنككك ئج لعم مككت عل حككث   لجماحلعككت مككن لعكحلصككع    
 علاحلضحلل .



 الفصل األول : اإلطار املنهجي

 املبحث األول : منهجية البحث 

 املطلب األول : اسباب إختيار املوضوع   

 املطلب الثاين : إشكالية البحث   

 املطلب الثالث : فرضيات البحث   

 املطلب الرابع : أهداف البحث   

 املطلب اخلامس : حتديد املفاهيم   

 املبحث الثاين : اإلجراءات املنهجية 

 املطلب األول : منهج البحث    

 املطلب الثاين : جمتمع البحث  

 املطلب الثالث : أدوات مجع البياانت   

 ل الزمين للبحثاملطلب الرابع : جما  

 املطلب اخلامس : صعوابت البحث  
 



 اإلطار المنهجي الفصل األول                                                                      
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 املبحث األول : منهجية البحث 

 املطلب األول : أسباب إختيار املوضوع 

 األسباب الذاتية : أوال : 

اسبواثني    اساارسو   اهتماموا يشكل موضووع اسسواعة    ابعتبارهنظرا حلساسية املوضوع  الرغبة الذاتية :
اسسووكو   مشووك رت روورربن  ياروووا اسيوميووة ي األموور اسووسا ةوو    ع وو  املسووا ة     اسووتل  قضووية     ألن 

 كشف ب ض اجلوانب اخلفية   هسه اإلةكاسية اسيت أصبحت  اق ا م اةا   اسوسن احلضرا اجلزائرا .

اج إىل موا اا  اواج يايواا  تو اعتبوارهثيث يتميز املوضوع ابجلوا   احلااةوة اسوسوبية ع و   حداثة املوضوع :
 . ا س كشف عو مجيع يوانبت   أب ادهاكتشاف أكنير ي   إىل دراسة أكنير روس ا   أكنير عمق

إن رغبوووويت كبووووس    دراسووووة    ووووث هووووسا املوضوووووع ي   ااداد  عوووووا  القدددددرى الدددديف البحددددث   املوضددددوع :
أن روووةر  اعتبووارإثساسووب بقووارى ع وو  اسكتابووة   اسبحووث ةيووت ي  ااصووة أن األسووباع اسو ووا  متوووةر  ع وو  

املصووادر   املرايووع   اساراسووا    املوضوووع ي ي تووي أثسووو نسووبيا مقارنووة ابسسووووا  اسسووابقة بسووبب است ووور 
 استكووسويب استق  ي اايد  ألنت ي تي ااج ر بيقيا نست يع أن نست مل ةيت كل  سائل اسبحث .

   ابستوا  هوب ةرصوة ابسوسوبة ضورا احل اجيتمواع كو  استصصويف   هوسا ا وا  أا ع و   حبكم التخصص :
كوول امل ووارف   امل  ومووا  اسوويت ر قيتملووا اوو   املسووار استكوووي     ضوو ملا ثيووز است بيوو  مووو اوو     جسووتنيمار

يا اخل فيوة اسسوسويوةقاةية اجلزائرية   ابستحا األسر اسسكو مو طرف  استل   ث ميااين ثو  مشك   
 فيزيقية   املورةوسويية س مايوة.ة األسا   ركويو اسبوية اسي  ابخلصوص إذا ع موا أن اسسكو مينيل ثص راءه

 :  املوضواية األسباباثنيا : 

س م وا  اسسوك  ةملوب  اسوت ماااملوضوع اخل فية اسسوسيوةقاةية سألسر  اجلزائريوة     ااتيارانةيما خييف      
 ركمو   : 

  سيس نتواج هوسه األسور  ذا،وا ي  است مارااسسكوية اجلزائرية )املايوة( ر تي مور ث كوسونيا   س ضاحلأن  -
  ابستا  هسه سيست نتاج ةقاةة األسر  اجلزائرية ي ما ي  ملا ج ر يب ثاييا  هسه األاس  .



 اإلطار المنهجي الفصل األول                                                                      

 

5 

 

أ  اس موووودا  اجلمووواعب ي أا اسسوووكو املشووورت  اجسوووتل  س سوووكو   اجلزائووور ااصوووة ذا   ملرتئوووةاملاحلاسوووة  -
 . أسباع)اس مار ( نظرا س ا  

 ألنت اهت  ابجلانب املادا   أ ل اجلانب اسنيقا    اجيتماعب س سكان. انتقادا هسا اسومن ر ق  عا  -

ةقوواان ا ووا  اس مووراين   اجلزائوور س  ماسيووة   اسفووو امل مووارا امل ملوو  ي كووسسال سووملوسة إيووراء ر وواي   ع يووت -
طريقوة بوائوت أ  كيفيوة بوائوت أ  إنشواءه ي أ  موو اسواثيوة اسقانونيوة اسويت رسوقن ة اسيتملوا   ورد سواءا مو ثيوث 

 مت ال اسساكوة س سكو .

 :البحث إشكالية املطلب الثاين : 

األ ىل  اجيتماعيوةر ا األسر  اإلطار اس ام س م تمع   نوارت    ثاروت اسرئيسوية املكوةنوة سوت ي  هوب اسراب وة    
  ذسووال ميووزج  اجيتماعيووةيتموواة ون ضوومو قووي    أيوا  احليووا    ملو ألةرادهوا ي ثيووث ر  ووب د را ة وواج   ي  

تكامول اسبووائب   اسووييفب س وظوام اجيتمواعب اس وام ةقاةا،ا مع ةقاةة ا تمع اسسا رقي  ةيت ي مما يوددا اىل اس
 س م تمع . 

  يوويتعما ملوو عميقووة س  ملووا أ  س وول أ ايتماعيووة  اقتصووادية   حتوووج اجسووتق    سقووا عرةووت اجلزائوور موووس    
ر ووير ق واع اسسوكو ي  موو أ ملوا استصويع   استحضر ي كما طبقت عا  سياسا  روموية   ميواديو تت فوة 

 اجسوت مار موو مسوا ة  باايوةثورا  يلورا  م حوو  .  هوسا  إىل اس ا ي إضواةة  ايتماعياصاثبملما ثراكا 
رفكيوال بوا ا تموع  ع و  رأسوملا  إىلاسفرنسب   اجلزائر   يملوور اس ايوا موو استلوسا  اسويت أد    ام ملوا 

جتويووووع األهووووا     إىلسياسووووا  اسوووويت أد    اسوملايووووة األسوووور  بف وووول سياسووووة األره امر قووووة  غسهووووا مووووو اس
جترياه  مو مصادر عيشمل  اسبسين ي  ابستا  رصاع األساس اسسا ررركز ع يت األسر  استق يايوة ي  هوسا موا 

مو اااا احليووا اسوسا هوو اسفضواء اسريفوب استق يواا املرركوز أسواس ع و   ابيتنياةملاي   بوادر رفككملا باءا 
اسقبي ووة( ي  قوةووا عوووا إرغامملووا ابستويووت تووو املووان ذا  اس ووابع اسلوور  ي  –ة سووألره )اس وور  امل كيووة اجلماعيوو

أن احليوا   اجيتمواع  ةضواء غريوب عوملوا سويس موو إنتواج ةقاةتملوا   مقوما،وا ل  يور  ع مواء  اغرتاهبا ابستا  
جنوواع ي إضوواةة اىل اسويووائف احلضوورية أ  احليووا    املايوووة روودةر ع وو  األسوور  مووو ثيووث اسبويووة ي اسسوو  ة ي اإل

 .(1)  اسافء اس اطفب ألةرادها ل اجيتماعباستق ياية كاسرتبية   اسضبن 

                                                           

 .106(،  2004،) جانفي  05، مجلة الباحث االجتماعي ،العدد  "النظرية حول مشكلة اإلسكاناالتجاهات عبد الحميد  دليمي ، " (1)
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  إذا اعتوويان كوول مووو اس واموول استارخييووة ي اجسووت مارية   اسسياسووا  املوتمل ووة مووو طوورف اسا سووة اجلزائريووة     
اسسكوية ذا  اس وابع اسلور  اسويت  رةتملوا  ائراحلظاسفضاءا  اس مرانية    إىلغاا  اجستق     ب اه ي إضاةة 

األسر  اجلزائرية مو ت فا  املست مر اسكوسونيا  اسفرنسب قا أةور  ب ريقوة مباةور  أ  غوس مباةور    اسنيقاةوة 
 اسسوسيوثضرية سألسر  اجلزائرية .

رفاعوووول أا وةووووس   وةوووور بوووو  اسسوووواكو    املسووووكو رتوقووووف ع وووو  ع قووووة اسووووتل  إضوووواةة إىل أن ة سووووفة     
مسووكوت ي  يووث أن هووسا األاووس ميوور بووني ث مراثوول جسووتكما  د ر  ثيارووت ي   املتمني ووة   املرث ووة اسسهويووة 
)استصووووورية( ي ب وووواها وى مرث ووووة است سوووويا ي ت أاووووسا مرث ووووة اجسووووتل   أ  است قووووب ي  روتملووووب د ر  ثيووووا  

  ه كت ي  هكوسا رصوبه هوسه اسوا ر  عبوار  عوو اوي   است ماستص ثية  اءانتملاملسكو إبهرتاءه   إر ةت   
  رصوويا م وور  يسوواه    ر وووير املسووكوي  هووسا مووا نقصوواه بووت وةووس اسسوواكو   مسووكوت ي  هووسا إبضوواةة أ  
ر ايل أ  ثسف عوصر أ  مكون مو مكوانرت ي   مو يملة أار  ي امل مار يفره ع و  املت قوب ي وا م يووا 

.  هسا ما ياع  اججتاه اسقائل أبن املسكو يباأ متأةرا بفكور   ة سوفة مصوممت ي ت  (1)ما س حيا    أس وع 
  اإلنسوووانية اسووويت روووا ر بااا وووت إموووا سووو با أ  إ وووااب ي   ثووو     اجيتماعيوووةيتحوووو  اىل مووودةر   اس  قوووا  

 طريقة رفكس صاثبت  هسا   ياسية ج هنائية . 

  نقصوووووا هوووووووا  -ر وووووووره اسوووووزم  إذا جثظووووووا  اق ووووووت   املايووووووة اجلزائريوووووة احلاينيووووووة ةا وووووا  احلضووووورا        
ابخلصوووص يوون اسسووكو اس مووودا )اس مووار  أ  اسسووكو اجلموواعب( ذ  اسوزعووة اسوييفيووة )ريووار امل مووار احلووااةب 

ةملو ر بس  اضه عو ض ف   نقيف امل رةة ابسواقوع اسسوسويوةقا  س ف وة املسوتملاةة موو صوواعتت  –اسوييفب( 
  رشووووويياه ي   مقارنوووووة بسوووووي ة جنوووووا أن املووووووز    اسووووواار اجلزائريوووووة )األماايليوووووة ي األناسسوووووية ي اس نيمانيوووووة ي 

ة   استشوميس اايد  استملويو إىلاإلس مية( كان يتوةر ع   متلسا  اسراثة مو يانب املساثة   روايع املراة  
ملا . ت ب وووا ذسوووال نقوووف أموووام سلوووز اسسوووكو وي  ةصصوووية سووواك اجيتمووواعباىل رواغمملوووا موووع اسب وووا اسنيقوووا    

 اسوووتل  املووبمل    اسفاقوووا س ملويوووة   املايوووة اجلزائريوووة احلاينيوووة اسووويت ج واووس   مراثووول اإلنتووواج اووا سوووو  ب وووا 
ي  س سوووكو ركووواد روصوووف موووو مو ووو  اسرةووواه اجيتمووواعب  أقصووو  قوووار ممكوووو موووو صوووواد جسوووتصراجاملسووواثة 

كصوووادي  املووور  أ  لع ووب اسكييووتل مووو ثيووث املسوواثة   ج ثوو  مووو ثيووث اسشووكل اسووااا ب اسووسا ج 
 يراعب اخلصوصية اسنيقاةية   ج اسايوية س م تمع   كل مكوانرت .

                                                           

 .107،  عبد الحميد دليمي ، مرجع سبق ذكره (1)
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توووواةر احلووواد بووو  املضووومون   ةموووا ن ثظوووت   هوووسه اسسوووكوا  املويوووود    األثيووواء اجلايوووا  هوووو موووا  اس   
احلاييوووووا  ي ةمضووووومون هوووووسه اسسوووووكوا  ج يتواةووووو  سوووووو نسوووووبيا موووووع احلاييوووووا    اخلصوصووووويا  اسنيقاةيوووووة   

غووورف س تصوووزيو   أثسوووو  إىلاوووسه اسشووور ة موووو سووواكويملا ي ةم مووووع اسشوووق  حتوسوووت ةووورةا،ا  اجيتماعيوووة
  استصوووامي  اسااا يوووة س مووووز  ي إذن األثووووا    س سوووكو   أقصووواها ي إضووواةة اىل إثوووااث رليوووسا  يسريوووة 

ستصووورها ااواسووب ج ركووو سووت مووو امل رةووة مووا يكفووب  اييووا   اضووع ةوواملوتهل اووسا اسووووع مووو اسسووكوا    اسو 
 . (1)غراةية   اسنيقاةية   اجيتماعية و اسساكوة   أب سواي،ا   اصوصيا،ا اسامي

ممووا أةوور بشووكل سوو يب ع وو  اسووتل   ا ووا  ي ةوواستليس   املضوومون ي تووي   مو وو  املسووتلل كوورد ة وول ضووا    
 إقصاء ثاييارت   عم ية إنتاج املسكو .

 ستفوووادا هوووسا استوووواةر بووو  املضووومون   احلاييوووا    سووووء اسوووتل   ا وووا  اسسوووك  موووو طووورف األسووور       
سويي    ا ووووا  احلضوووورا أن ن ةوووو  ييوووواا ابخلصوصوووويا  اسنيقاةيووووة   اجلزائريووووة  ووووب ع يوووووا كبوووواثني  سوسوووويو 

رأ ع وو  املسووكو مووو قبوول سوواكويت   ع يووت  ووسألسوور  اجلزائريووة   أهوو  است وواي    استليووسا  اسوويت ر اجيتماعيووة
 ةإنوا ن       نيوا هسا مو استساؤ  اس ام   املتمنيل   :

 املتباد  ب  اسفضاء اسفيزيقب س شقة اسسكوية   ساكويملا ؟  هسا استأةس إىلما هب أه  األسباع اسيت رددا  

   اسسا روارج حتتت أس  ة ةرعية موملا :

   هل س ص فية اسسهوية س ساكو ع قة هبسه است اي   ؟ -1

   هل اسفضاء اسفيزيقب س شقة اسسكوية يش ع ساكويملا ع   إيراء ر اي   ع يت ؟-2

 املطلب الثالث : فرضيات البحث 
 . هوا  أسباع رددا إىل استأةس املتباد  ب  اسساكو   ةقتت اسسكوية الفرضية العامة :

 الفرضيات اجلزئية : 
س ص فيووووة اسسهويووووة س سوووواكو ع قووووة ابست وووواي   اسوووويت ر وووورأ ع وووو  ةضوووواء ةيزيقووووب سشووووقتملا  الفرضددددية األو  : 

 اسسكوية .

                                                           

 . 41( ،  1988، ) 5"، مجلة النتمية  ، عدد  المسائل اإلجتماعية لإلسكاننهى السيد فهمي ، " (1)
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 ع ساكوت ع   إيراء ر اي   ع يت .اسفضاء اسفيزيقب س شقة اسسكوية يش  الفرضية الثانية : 

 :أهداف الدراسة املطلب الرابع : 

  فية اسسوسيوةقاةية سألسر  اجلزائرية   استل اا ا ا  اسسك  ،اف إىل :س صإن دراستوا 

 اااا اسسك  .ما ما  إنس ام   رواة  األسر  اجلزائرية مع -

ا سة م رةة األسباع اسنيقاةيوة اسويت رواةع األسور  اجلزائريوة إليوراء ر واي     رليوسا  ع و  ا وا  اسسوك  حم-
 اسسا رشل ت .

ما هب امل ايس   اسقي  اجيتماعيوة اسويت رواال   رركيوب   ركوويو ةقاةوة األسور  اجلزائريوة أبب ادهوا )اسايويوة -
 اسااةع مو  راء أا ر ايل ةيما خييف ا ا  اسسك  اسسا يشل ت اسفرد .  استارخيية( اسيت رشكل 

 موووو يملوووة أاووور  م رةوووة موووا  وةوووس اسوووومن اسسوووك  اجلزائووورا احلوووا  ع ووو  اخل فيوووا  اسنيقاةيوووة س سوووكان أ  -
 ابألثر  ما  مسا ة هسا اسومن   إاثر  هكسا رويملا  تو رليس ا ا  اسسك  .

   :هم املفاهيم اإلجرائيةأ حتديد املطلب اخلامس :

 احلضرية :أوال : 

نتهل هوسا املصو  ه يوراء انتقوا  األةوراد موو املوواط  اسريفيوة توو املوان ي أا املوواط  احلضورية ي ةملوب ر و      
أسووو وع أ  يووون ثيوووا  يتميوووز هبوووا سوووكان املوووان   رفرضوووت اس بي وووة اإليكوسوييوووة   اجيتماعيوووة   اسنيقاةيوووة ي 

املصوواثبة  اجيتماعيووةر ووال استلووسا    ابستووا  ةووإن احلضوورية هووب احلصووي ة اسوملائيووة س م يووة استحضوور ي أا هووب
 س تحضر بسبب إقامة األةراد   املان بلض اسوظر عو كيفية اسوصو  إسيملا ابملي د أ  اا ر .

 املسكن العمودي )العمارى( :اثنيا :  

 ميكوو رسوميتت أيضوا ابسسووكو اجلمواعب ي  هوو نوعوان اسسووكو اجلمواعب استق يواا ل احلوو  ل   اسسووكو     
اجلماعب احلايث اسسا هو نتاج ا تمع اسلر  اسصواعب   احلااةب ي  هو املقصود   دراسوتوا هوسه ي   هوو 

األرضوووية   املسووواثة اس قاريوووة عبوووار  عوووو اموعوووة موووو املسووواكو )اسشوووق ( املتشووواهبة )اسوم يوووة(   املشووورتكة   
اسواثا  ي  هب ع   ةكل طواب  مو األسوفل توو األع و  ي  هوسا اسوووع موو اس موار   يوا أساسوا موو أيول 
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موايملووة أامووة اسسووكو   ربووه املسوواثا  املويملووة س بووواء مووو أيوول موايملووة نقوويف اسوعوواء اس قووارا ي  ابستووا  
 اثا  ي  رتميز اس موار  أ  اسسوكو اس موودا بويوود إسكان أكي عاد ممكو مو اسسكان   أرضية عقارية  

 عا  أيزاء مشرتكة ب  املساكو اسيت رشكل هسه اس مار   هب :  

اس قوووار ع يملوووا إضووواةة اىل األره استاب وووة سوووت جسووويما اسق وووع اجرضوووية املسوووت م ة   شووويا امووووعاملكووول اجره *
 كاحلضس  ي احلايقة ي..اخل.

 سصحب ي أانبيب املاء   اسلاا   اسكملرابء.*ةبكة املواسس   قووا  اسصرف ا

 *مسكو اسبواع   مجيع املراة  ذا  املص حة اس امة   اجست ما  املشرت  ب  مجيع اسشق  اسسكوية ةيملا.

 *اايكل األساسب س مبا ي كاسوايملة   اجلاران اسضصمة ي اسسقف .

ة يووواألدراج ي املوووااال ي  اوووارا استملو  ي األهبووواء ي األبوووواع*حمووو     مسووواثا  اجررفوووام املشووورتكة منيووول : 
 ...اخل.  

 الفضاء الفيزيقي للشقة السكنية : اثلثا : 

 نقصووا هبووا اسفضوواء اسووااا ب س مسووكو املتوايووا دااوول اس مووار  ي  هووب اموعووة األيووزاء اسااا يووة املكونووة     
س مسووكو   هووب أيووزاء اس قووارا  املبويووة املصصصووة سلووره اإلسووتصاام اسشصصووب ألثووا املوو   اسشووركاء د ن 

 ي منيل : غسه 

 .*اسب طا    األرضيا    سقوف اسبيو  ي  ما يل يملا مو ااارف 

*اجلوووواران اسااا يووووة أببواهبووووا املسوووو حة ي املووووااال اخلاصووووة ي اسوواةووووس ي اس وووو ء اسووووااا ب س  وووواران اسفاصوووو ة 
  اسسميكة .

د ن غوسه ستوايوع املواء ي اسلواا ي اسكملورابء ي  س ست ما *األانبيب   اسقووا  أ  اخل و  اسااا ية املصصصة 
 اسصرف اسصحب ...اخل .

   اس وائه استاب ة اا . ا األقف*األيملز    اسصوابس   

 *است مليزا  اسصحية سبيو  اجستحمام   املراثيض .
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 *اخلزاان  احلائ ية ي جتمليزا  امل ابخ   أثواضملا .

 الساكن : رابعا : 

  نقصووا بووت املت قووب   اسووسا يشوولل اسفضوواء اسسووك    يشووتل ت ي   هووو ميكووو أن يكووون ةووردا أ  اموعووة     
أةووراد )أسوور ( ثيووث ي تووي حمووور اسبحووث   دراسووتوا   هووو املسوود   األ     إيووراء است وواي     استليووسا  

ةور اسسواكو  سوكوت   رفاع وت ع   اسفضاء املادا اسفيزيقب س مسكو   اسيت بوا رها ر وي عوو موا  وةوس   و
 مو مري يتت   ا فيتت اسنيقاةية   استارخيية . ان  قام ت 

 اخللفية الذهنية للساكن : خامسا : 

 نقصووووا هبووووا اموووووع اسرتسووووبا  اسوووويت ايتم ووووت سووووا   عووووب اسسوووواكو مووووو اوووو   مووووا رشووووربت   روشوووو تت     
 تيووا  ر تووي هووب املسوود سة   املتحكمووة   اجيتماعيووة اسوويت موور ع يملووا ي مكونووة بووسسال موظومووة   بويووة ذهويووة

: أا كيوووف  وووب أن يكوووون ع يوووت مسوووكوت سيصوووبه موسووو ما م وووت   هوووسه اسبويوووة اسسووواكو   رصوووورارت ملسوووكوت
اسسهوية نسو تملا   ةوك تملا عوا  عوامول : ايتماعيوة ي ةقاةيوة )ديويوة ي عوادا  ي رقاسيوا ...اخل( ي اقتصوادية 

ةيووووة ي مواايووووة ي أةوووور    موعملووووا  ةوووو  سووووس ر  اترخييووووة      عووووب ي اترخييووووة ي سياسووووية ي م ماريووووة ي يلرا
 اسساكو اجتاه مسكوت . 

 .ةملسه اخل فية اسسهوية س ساكو   اجاس هب نتاج ياسية ج هنائية ب  اسساكو   مسكوت 

 تعديل األجزاء الداخلية للمسكن : سادسا : 

ميكو ر ريف است اي   ع   املسكو أبهنا استاا   اسيت مست اسفضواء اسسوك  بتليوس رركيبتوت   بويتوت     
اسااا ية ي أ  هب املسا ة   حتسيوت   ثاسة ررميمت   صيانتت مع إضاةة ب ض است مليزا  اسضر رية داا وت  

 يواةوووو  طريقووووة امل يشووووة ةت  ووووز .   است وووواي   دااوووول املسووووكو ضوووور رية ااصووووة إذا كووووان يوووووذج املسووووكو ج
اسسوواكوة مووو اسقيووام بويائفملووا األساسووية ي   رووت  هووسه است وواي   ع وو  أسوواس رقسووي  اسفضوواء اسسووك  بوو  

 اا  س ريا    آار س وساء  األطفا  ي  اا  آار سألكل   اجل وس ...اخل .
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سووكو هووب إعوواد  روظووي  هووسا ألنووت انرووهل عووو رغبووا    ةقاةووة اسسوواكوة نفسووملا . إذن ةاست وواي   ع وو  اس   
اسفضوواء اسسووك   استووت األ ىل ي أ  عووام وق مووت م ووت ممووا يووددا ذسووال اىل اسووااو    أامووة مت ووال ا ووا   هووسا 

 .اسفرد مع املسكو  اثتيايا دسيل ع   عام ركيف 

  ملنهجية :املبحث الثاين : اإلجراءات ا

 :منهج البحث املطلب األول : 

 نيت إىل طرم   سائل م يوة مررب ة أبهااف  نيت رساعاه ع   ااتبار ةرضيارتي كل ابثث  تاج       
 مادامت دراستوا هسه دراسة مياانية اعتماان ةيملا مومل ا  صفيا  املتمنيل   موملهل املسه اجيتماعب اسسا 

ية كاجلرميةي ي تي أثا املواههل اسرئيسية اسيت رستصام   اسبحوث اجيتماعية اسيت ،ت  أب ضاع عامة  عامل
اجنتحار  استشردلسوصف اسظاهر  املار سة  رصويرها كميا عو طري  مجع م  وما  مقووة عو املشك ة 
 رصويفملا  حت ي ملا  إاضاعملا س اراسة اساقيقةي  عاد  ما يستصام هسا املوملهل بقصا دراسة ياهر  مرضية 

 .((1))داال ا تمعل
إن اجعتماد ع   موملهل املسه اجيتماعب يرمب أساسا إىل اإليابة عو رساؤج  اساراسة  ذسال عو     

ظاهر   صفا دقيقا متكام ي  ابسصور  اسيت هب ع يملا   اسواقع كما  كيفاي س ت رف ع   اسطري   صف 
قيقة جتسا  اقع هسه رركيبملا  اصائصملا  ثصر اس وامل املصت فة املدةر  ةيملاي س حصو  ع   م  وما  د

اسظاهر    صور  موظمة   اضحة مو ثيث أب ادها  يوانبملا املصت فةي بلية استوصل إىل م  يا  يايا  
ي ر ميما  رصف اجرربا  ب  املتلسا  املصت فة ان  قا مو  امتكووا مو استص ص ر ميما  ثوا

استشصييف  اسوصف  ذسال بتح يل اسش ور ابملشك ة ةتحاياها ت  ضع اسفر ه   صوج إىل مرث ة 
 اسبياان   امل  وما  اسيت مت مج ملا حت ي  يددا إىل اكتشاف اس  قة ب  املتلسا   رقامي رفسسا م ئما اا.

 . لبحثاملطلب الثاين : جمتمع ا

إبعتبووار أن  نيوووا عبووار  عووو دراسووة  صووفية متمني ووة   حما سووة اسكشووف عووو كيفيووة إسووتل   سووكان   أسوور     
)صواع املقام( سشققمل  اسسوكوية ي  موو أيول م رةوة مواهب استليوسا   است واي   اسويت قاموت هبوا هوسه األسور 

األسور اسويت قاموت إبيوراء    ع   أا أساس قامت هبا ي قموا أباس كل األةراد اسسيو ميني وون اسظواهر  أا كول
ةوووقة سوووكوية أيووورا ع يملوووا است وووايل . ةم تموووع  121ر ووواي     رليوووسا  ع ووو  ةوووققملا   اسبووواس  عوووادها 

                                                           

 . 88 ،(1994 المكتب الجامعي الحديث :اإلسكندرية) -الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية،( محمد،شفيق.البحث العلمي1)
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اسبحووث   دراسووتوا هووو كوول موواسكب اسشووق  اسووسيو قوواموا إبيووراء ر وواي   ع يملووا  هووسا مووو أيوول استوصوول إىل 
 نتائهل أكنير دقة .

 : املطلب الثالث : أدوات مجع البياانت 

ع ميا ج يويا هوا  ةصل ب  أد ا  اسبحث اس  مية اسيت ر توي  سوائل متكام وة ألداء د ر أساسوب        
اسبحوث ي  املتمنيول   مجوع اسبيواان  بصووفة موضووعية ةو  ميكوو   هوسه املواضوويع اإلسوتلواء عوو أيوة أدا  مووو 

إىل هنايتوت   املقاب وة   اجسوتمار    كامل ثظة اسيت رراة  اسباثث مو باايوة اسبحوثأد ا  اسبحث األساسية ي  
كمووا ج ميكووو إكتمووا  د ر إثوواا ا د ن األاوور  ي  اسقيمووة املوضوووعية سوتووائهل اسبحووث رتوقووف ع وو  طبي ووة 

ي  اسوووويت بووووا رها رسووووتويب  (1)استقويووووة   األدا  املسووووت م ة   مجووووع اسبيوووواان  إن  قووووا مووووو موضوووووع اساراسووووة 
 األد ا  استاسية :

 : أوال : املالحظة 

   نيوا نظرا س ا ر اسف ا  اسه األدا  ي ةموو او   اايرارووا املت واد  مليواان اساراسوة  إستصاموا امل ثظة    
 ع   اسص يا اس مراين   اإليتماعب كان مو اسضر را م ثظة ب ض اسسما    اخلصوائيف اسويت متيوز ا وا 
املار س مو ا   استصامي  اسااا ية سشوق  اتموع  نيووا موو ثيوث عواد اسلورف   مسواثتملا   أب واد اسبملوو 

   األر قة ي  ض ية اسشرةا  ي ...اخل   ما  ياهزية املراة    اخلاما  داال هسا اسشق  اسسكوية .

سوويت بووا رها متكووووا مووو م رةووة إن امل ثظووة اسوويت إعتموواان ع يملووا   هووسا اسبحووث هووب امل ثظووة املباةوور    ا    
ثقيقووة اسوضووع   احلصووو  ع وو  م  ومووا  عامووة ثووو   ضوو ية   ثاسووة اسسووكان   هووسه اسسووكوا  اس موديووة 

 ذا  اس ابع اجلماعب   ن   هبا اسشق  اسسكوية .

 كما ساعاروا امل ثظة ع   اإلملام ابجلانب اإليتماعب   رفاع ت موع اسب وا اسفيزيقوب اوسه اسسوكوا  موو     
اووو   م ثظوووة سووو وكا  األةوووراد   رد د اة ووواا  املتبايووووة  املصت فوووة توووو نفوووس اسوووووع موووو اسسوووكان   سكوووو 

  ري يا  ةقاةية   إيتماعية تت فة .

 

                                                           

)الجزائر : دار القصبة ، ترجمة سعيد سبعون و آخرون ، منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية تدريبات علميةموريس أنجرس ،  (1)
 . 235، ( 2004، للنشر 
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 : إستمارى اإلستبيان اثنيا : 

ر رف أبهناليوذج يض  اموعة مو األس  ة اسيت رويت إىل األةراد بلية احلصو  ع   بياان  م يوةي       
 .((1))ةملب اموعة مو األس  ة ما نة ثو  ب ض اسقضااي  رت  ب ممو رقام إسيت اإليابة ع يملال

است م وا استمار  اجستبيان مو أيل مجع م  وما  دقيقة ج نتمكو مو م ثظتملا أبنفسوا   ا ا      
املبحوثي ألهنا م  وما  ج مي كملا إج صاثبملاي  ج يست يع غسه اسبو  هباي مو ا   مج ة مو األس  ة 

ار  ةبت مفتوثة مت إعاادها سداج ةيملا أس  ة مفتوثةي  أس  ة مل قةي  أة ةة   عشر ن ب   عادها 
أبس وع بسين   اضه  دقي  يتماة   املستو  است  يمب املوصفض مل ظ  املبحوة ي مواعة ع   حما ر  

 كاآلى: 
  08إىل  01( أس  ة مو 08)ابسبياان  اس امة عو املبحوة   عادهاابمور األ   اخلاص  أس  ة ااصة  -
. 
 ابمور اسنياين اخلاص ابخل فية اسنيقاةية   اإليتماعية س ساكو أ  ما ن ي عوت بسهوية اسساكو أس  ة ااصة  -

 . 14إىل  09( أس  ة مو 06)  عادها

إىل  15( أس  ة مو 09) عادها  سفضاء اسفيزيقب س شقة اسسكويةاب خلاصابمور اسنياسث اأس  ة ااصة  -
23 . 
 ذسال قصا احلصو  ع   م  وما    ةكل بياان  كميةي رفياان   إيراء مقاران  رقمية س حصو     

ع   ما تو بصاد اسبحث عوتي أ    ةكل م  وما  كيفية ر ي عو مواقف  أراء املبحوة  مو قضية 
 م يوة.
 با  ع يملا كماي ب: إىل أن  ص ت استمار  اجستبيان إىل ةك ملا اسوملائب مت ااتبار اسصام  اسني   
 التحقق من مدى صدق أداى الدراسة: -1
ر ا األدا  صادقة  إذا متكوت مو قياس ما صممت سقياستي  قا مت استحق  مو صام األدا  مو ا      

 عا  يوانب كماي ب:
 التحقق من مدى الصدق الظاهري ألداى الدراسة: -أ

يا  ع   أهنا رقيس ما  ض ت سقياستي  قامت استحق  مو ركون أدا  اساراسة صادقة إذا كان مظملرها     
ذسال ب رضملا ع   أربع حمكم  مت ااتياره  ع   أساس اخلي   اسارية اس  مية مو ب  أسارس  ع   

 اجيتماعي إلبااء آرائمل    م ثظا،  ثيااا  ةقا س وقا  استاسية:
 ما  مواسبة  مشوسية  متلسا  اسبياان  األ سية. -
 أ ية   ضو  اسصياغة اس لوية س  بارا  املستصامة. ما  -

                                                           

 .96، (1984الكويت: مكتبة الفالح،  )أضواء على الدراسة الميدانية.  ( ناصر ثابت،1)
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 ما  انتماء كل عبار  مورهاي  ما  قياسملا ملا  ض ت مو أي ت. -
 ما  م ءمة  دقة رسمية كل حمور. -
   ضوء امل ثظا  اسيت أبااها امكمون قموا إبيراء است اي   مو ثسف  ر ايل  إعاد  اسصياغة     

 زداد األدا   ضوثا  م ءمة سقياس ما  ض ت مو أي ت.سب ض اس بارا  ث  ر
 التحقق من مدى الصدق البنائي ألداى الدراسة: -ب 
ب ا أن مت  إيراء است اي     امل ثظا   ا يتواسب مع ير ف املبحوة     ضوء ذسال مت استحق      

اب  اسيت حتص وا ع يملا  مو أةراد مو اسصام اسبوائب جستمار  اجستبيان مو ا   مقارنة اسبياان   اإليا
اسيت مت مج ملا مو ا   املقاب ة اسيت أيريت مع اتمع اساراسة عو طري  استمار  اجستبيان مع اسبياان  

سو اها ركاد املرقب اس قارا  كسا املقاب ة اسيت أيريت مع ب ض املبحوة  أةواء إيراء اساراسة اإلست  عية 
 ركون مت ابقة.

 من ثبات األداى:التأكد  -2
أما ةيما خييف قياس ةبا  استمار  اجستبيان ةقا قموا ابستصاام طريقة استكرار  ذسال إبعاد  مجع      

اسبياان    مرر  متتاسيت    ةرت  اموية قصس  ما،ا مخسة عشر يوما  مو ا    روايع استمارا  
 ف كبس   اإليااب  اسيت أدىل هبا املبحوة عام  يود اات   قا  ياان املبحوة مو  15اجستبيان ع   

أا أن درية اسنيبا    استكاةد ب  إيااب  املبحوة  املتحصل ع يملا مو ا   روايع استمار  اجستبيان 
درية ةبا  را  ع   أن األدا  صاحلة جلمع   هب (0.7)  املر  األ ىل    املر  اسنيانية  ص ت إىل 

 امل  يا .  
ا مو صام  ةبا  األدا  رب  سوا إمكانية ةبا  صحة اسوتائهل اسيت سوتحصل ع يملا  اعت ب ا استأك   

 ( ع   املبحوة .01استمار  اجستبيان  هب ع   ةك ملا اسوملائب )امل ح  )

 اثلثا : املقابلة : 

ا   موضوووووع يووو  مجوووع امل  يوووا  موووو أيوووول است مووو  أكنيووور كيف كتقويوووة مسوووواعا   ربويووووا هوووسه األدا  اململموووة   
 اسووووتمار   دراسوووتوا   اسكشووووف عووووو اسويوووت اخلفووووب   املسووووترت   إةوووكاسية موضوووووع  نيوووووا   اسوووسا ج رسووووت يع

اإلسووتمار  سوثووواها اسكشووف عووووت ةاسوووت ماسوا اووسه األدا  سووويس بصووور  أساسوووية   إيوووا كووأدا  مكم وووة ي  سقوووا 
 ىل نوع  مو املقاب ة : جلأان   دراستوا هسه إ

املقاب ووة املويملووة :   نقصوووا هبووا ر ووال املقاب وووة اسوويت رشووبت كنيوووسا اإلسووتمار    حتايووا اإليابوووة مووو اووو    -
أسوو  ة حموواد  مل قووة عووو طريوو  إيووراء ثوووار سفظووب مباةوور مووع املبحوووة     ضووور ب ووض أةووراد األسوور  
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دا  أةوووواء اساراسوووة اإلسوووت  عية . انظووور أثيووواان   رسووو يل كووول األيوبوووة آنيوووا ي  قوووا إسوووت م وا هوووسه األ
 ( .02امل ح  )

املقاب ة احلر  :   هب اسووع اسسا نرت  ةيت احلرية استامة س مبحوث ثيث ي ي عو رأيت    يملة نظره    -
است م وا هسا اسووع مو املقاب ة مع املرقب اس قارا   اسسا إستفاان موت أميا إستفاد  بتس ين اسضوء 

اسز ااي اسلس  اضحة املظ مة   إةكاسية  نيوا  اسيت ج ركشفملا إستمار  اإلستبيان كفاية . انظر ع   
 (.03امل ح  )

 : جمال الزمين للبحث املطلب الرابع : 

قموووت هبوووسا اسبحوووث امليوووااين ع ووو  ةووورتا  متق  وووة  كووو  ع قووويت موووع هوووسا احلوووب ي ثيوووث كانوووت   عوووا     
أةوووواء رسووو ي  اسسوووكوا  ثيوووث   2017اايرا  سوووت أةوووواء   ب وووا إجنوووااه ي ةقوووا قموووت باراسوووة إسوووت  عية   

ر واي    كانت األةلا  ما ااست ةيملا يارية ي    هسه اسفرت  اسيت دامت سووة أةوملر جثظوت  يوود عوا 
  رليسا  مست اسفضاء اسفيزيقوب س شوق  اسسوكوية ي ثيوث عانيتملوا ميواانيا ي   كو   يوود أقوارع   امو ء 
    هوووسا احلوووب قووواموا إبيوووراء ر ووواي   ع ووو  ةوووققمل    هوووسه اسفووورت  ي  كانوووت   م ملووو  سقووواءا  مياانيوووة 

 عية ع وو  أساسوووملا مت بووواء نووووا  إضوواةة إىل عوووا  مقوواب   م ملووو    كانووت هوووسه املرث ووة  نيابوووة دراسووة إسوووت 
 اإلستمار  اسوملائية .

ي كوان روايوع إسوتمارا  اإلسوتبيان اسوملائيوة  2019يانفب إىل أ اار ةملر مارس مو  01    ةرت  مو     
  مج ملا ستح ي ملا   حما سة ةملمملا ي أا مجع املاد  اس  ميوة ي ابإلضواةة إىل يوس نوبض اسرؤيوة ا تم يوة ثوو  

سكان مع ةوققمل  اسسوكوية   كيفيوة إسوتل اا بصوفة عاموة ي  هوسا إبيوراء عوا  نقاةوا  موع ما  إنس ام اس
ع عووا  مسوود س    إطووارا  تتصوو    امليوواان ي مقووا س  ي مملواسوو  م موواري  ي ت ب ووا ذسووال حت يوول مجيوو

 امل  يا  املستقا  مو املياان .

 املبحث اخلامس : صعوابت البحث 

إن أكوي اسصو واب  اسوويت  ايملتووا أةوواء إيووراء دراسوتوا هوب ر ووال اسصو واب  املت  قوة ابسسهويووة اجلزائريوة إجتوواه -
إسووتمارا  اسبحووث اس  مووب ااصووة موملووا املت  قووة ابسبحوووث اإليتماعيووة   اسوويت يوظوور إسيملووا بوظوور  سوو بية مووو 

  هبوا   إن كوان  ج بوا ةملوو ج مواط  أهنا حتتوا ع و  أسو  ة رت  و  أبموور ةصصوية ااصوة ج  وب أن يصور 
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يووا  بكاموول احلقيقيووة ااصووة إذا كانووت أسوو  ة ثووو  اسوواال املووادا ي أ  اصوصوويا  عائ يووة أ  ا ييووة أ  
 ب ض املواضيع اس ابو .

  هوسا مووا يوودةر سوو با ع وو  قيمووة امل  ومووة املياانيوة   مصووااقيتملا أ  ثوو  عووام حتصووي ملا إط قووا   هووسا ب ووام   
 ب ض اإلستمارا  .متكووا مو اسرتياع 

  مووو بوو  اسصوو واب  اسوويت  ايملتوووا أيضووا ي صوو وبة اسووااو  إىل اسشووق  اسسووكوية   م ايوووة است وواي   يوووا -
 مو أصحاهبا أنوا مو أعوان جلان املراقبة اس قارية ...اخل .

إضاةة اىل م وقا  أاور  نوسكر موملوا : ضوي  اسوقوت املصصويف إلعوااد موسكر  استصورج ي  غو ء استكواسيف -
 املادية اسيت يت  بملا اسبحث ااصة   طبع اإلستمارا  اإلست  عية  اسوملائية . 

 



 

 الفصل الثاين : 

 الدراسات السابقة و أهم اإلجتاهات النظرية لرمزية الفضاء السكين يف خميال الساكنة .

 متهيد 

 املبحث األول : الدراسات السابقة :

 .املطلب األول : الدراسة العربية    

 .املطلب الثاين : الدراسات اجلزائرية  

 الفضاء السكين يف خميال الساكنة النظرية لرمزيةاملبحث الثاين : أهم اإلجتاهات 

 .املطلب األول : املسكن يف أنثروبولوجيا الرمز واملخيال )دوران جيلرب(  

 . (A.Rapoportو   M.Castellsاملطلب الثاين : محيمية الفضاء السكين عند )  

  (P.H.Chambard de lauwe و  (Despersاملطلب الثالث : رمزية الفضاء السكين عند   

 .((CF.Bouchanineاملطلب الرابع : املسكن كفضاء منظم عند   

 خالصة 
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 متهيد :

 les structures anthropologiques" يف كتابه  "" "G.Dorandيقول "جلرب دوران"       

de l'imaginaire"    " (1)"قل يل ما هو املنزل الذي تتخيل  أقل لك من انت. 

قبههههل اليفههههول يف التمليههههل الومههههزي اههههذا القههههول   ألههههتن الحلاهههها  ال هههه   هههههو مههههن ا ولههههو   و ا اجهههها      
ا ساسية لإلن ان  وعنصهو هامها دهند نهوي ا يهاف ويهوألو إلتلهن اتم انيها  والت هتيف  اله  تاهحل  عله  

 ألتههو   ن لههيا   ههال  ا يههاف اتجتعاعيههة الوا ههة و ال ههفمة و ا مههن كعهها يمكهه  ل ههاكني  م انههة  جتعاعيههة
الههذي دعهه  اتن ههان مههن أبكههار الكبيمههة ألقههم بههل  نهه  أك ههو مههن  لههك ألتههو يههوألو ل ههاكني  الوا ههة النحل ههية 
واجل نية   ألتو دحلظ ا شهيا  ال هوية و بصوةهية الما لهة والحلهود ومهن بفله  يرهمو الحلهود ون هانيت  وكوامته  

دقههف أليهه  ال ههاكن  سههتقفليت  و  و تهه  الرخصههية  ياههاإ  ذ  لههك أن امل هه ن هههو امل ههان الو يههن الههذي 
بههنون قيههود و ف ههن أليههه  هويتهه  و تصههورات  و بكبيمههة ا هههال هههو لههيا و ههنف سههه نية جامههنف   بههل يف  الهههة 
دينام ية دا عهة يتيفهح   هإل ات تياجها  ال هاكنة   و ف يوةهن عله  أنه  جهنران ةهعا    و لتهايل أل هل 

 .(2)و أن الحلاا ا  ال  نية ف تنظم بنحلا الكويقةركن دعل ألي  تصورا  ممينة مما يحل 

وبقنر ما يؤثو اتطهار املهادي عله  سهلوت و تصهوألا  ا ألهواد ال هاكنر   يهؤثو ا ألهواد واجلعاعها        
بههنورهم علهه  مههيكتم ال هه     أليرهه لون  و يكوعونهه  و هتاههمون  لوهتبههافم و متكلبههافم   ألحلهه  دابههل 

و ترتعهوي الصهناقا  وتنعهو المفقها  و تزدههو وينعهو الرهمور  تنتعها  و  البيئة ال  نية ينره  ا طحلهال
 . افننماج اتجتعاعير

و من أجل التمعف أك و يف رمزية الحلاا  ال    و أمهيت  و مهن  ثثهحا املتبهادل مهك سهاكني   رثينها أن 
موضههوي دراسهههتنا يف ههههذا نتكههويف يف ههههذا الحلصههل  ذ أههههم النراسهها  الموبيهههة واجلزا ويههة الههه  تتقههاطك مهههك 

 النقكة    ضاألة  ذ أهم اتجتاها  النظوية لومزية الحلاا  ال    يف إليال ال اكنة .

 

 
                                                           

ؤسسةالجامعية للدرسات و النشر مال)بيروت :3طمصباح الصمد ،  جمةتر ، أنساقها األنتروبولجيا :رموزها أساطيرهادوران جلبر ،  (1)
 .216 (2006والتوزيع  ،

 .220،  نفس المرجع(2)
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 املشاهبة: املبحث األول : الدراسات السابقة

  العربية: ةاملطلب األول: الدراس

الته ثح املتبهادل بههر الواقهك المعهواا للع ههاكن و ااويهة ال قاأليهة افجتعاعيههة  " ة : ة راني ة مد  د  ل      دراس 
 .(1)لل  ان

و تناقش هذا النراسة موضوي الت ثح و الت ثو املتبادل بر البنيهة الحليزيقيهة المعوانيهة و ثقاألهة قاطنيتها   مهن    
الترههه يل و الت هههوين و المناةهههو ومههها  بهههفل لليهههل البيئهههة المعوانيهههة ا،اةهههة  مل هههاكن   ب هههعافا ا،اةهههة يف

تحلههههونا مههههن بصهههها ا اجتعاعيههههة باةههههة  ل هههه ان كالمههههادا  و التقاليههههن   نكههههايف المفقهههها  الت اونيههههة  و 
 افجتعاعية .

تتموض ههذا النراسهة للبمه  يف مره لة ال ه ن التقليهني يف املهنن القندهة   و دابهل البلهنف القندهة ملنينهة 
بههفل التكههويف  ذ ا ههال الهه   لههت  ليهه  البينههة ال هه نية ا اليههة    يهه  انبلهها كمالههة دراسههية بالصههة مههن 

 طو ت النراسة جمعوعة من ا سئلة البم ية ماولة اتجابة عليتا تتع ل يف "

 ماه  أهم ا،صا ا ا الية للبيئة ال  نية يف منينة انبلا القندة ؟ -1

 الواقك احملقف و اتجنان النظوي ؟.و ماه  مظاهو المفقة الت ثحية املتبادلة بر  -2

يف  هههر سهههمت النارسهههة  ذ لقيهههف فلهههة مهههن ا ههههناإ كهههالتموإ علههه  واقهههك ا وضهههاي الحليز  يهههة للع هههاكن 
دابل البلنف القندة يف انبلا و بيان التموف  ال  متت هبا مموألهة الهرتدي الهذي وةهل  ليه  املوكهز التقليهني 

يها  و ال هلبيا  لكبيمهة ا يهاف ال ه نية دابهل البلهنف القندهة و مموألهة أههم    تضاألة  ذ لنين أهم اتفاب
 ا،صا ا املميرية اتجتعاعية و اتقتصادية املختلحلة .

يف  ر  تبمت النارسة املنتج التارهت  الهذي ي هم   ذ ألتهم و التمعهف يف جهذور اتشه الية    تضهاألة  ذ 
 املنتج الوةحل  التمليل  .

                                                           
، )رسالة ماجستير، جامعة  "التأثير المتبادل بين الواقع العمراني للساكن و الهوية الثقافية و االجتماعية للسكانرانية محمد على طه ، " (1)

 ( .2010نابلس فلسطين ، 
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نراسههة اذ اسههتنتاج " انب البيئههة ال هه نية ا اليههة ألقههن  املمههاا ال قاأليههة ا يههة الهه  تههوبم بههر وتلخهها هههذا ال 
 هويتتا ال قاألية و افجتعاعية ا،اةة و ا،صا ا املمعارية ملبانيتا و م اكنتا. 

عتهههها وتوةهههه  يف ا بههههح هههههذا النراسههههة اذ ضههههوورف ات تههههذا  بكههههابك البيئههههة ال هههه نية التقلينيههههة و محلاهي    
التصهههههعيعية لت ةهههههيل قيعتههههها املمعاريهههههة يف قالهههههإل مماةهههههو يلهههههة كاألهههههة املتكلبههههها  افجتعاعيهههههة و اتن هههههانية و 

 اتقتصادية و ال قاألية و التارهتية لقاطنيتا .

ختتلههن هههذا النراسههة مههك دراسهه  أوف مههن  يهه  منكقههة النراسههة   ألتهه  دراسههة مينانيههة يف منينههة انبلهها    
دراسة " رانية معن عل  ط  " ركز  عل  املقارنة بر )الهنعم المعهواا التقليهني و )ألل كر(  ضاألة  ذ أن 

 ا ني  ( و من   ن  ام كل منتعا مك ااوية ال قاألية و افجتعاعية لل اكن المويب .

ومهها قنمتهه  هههذا النراسههة كتألههادف لنراسهه  هههو ت ههليم الاههو  و توضههيت المفقههة و التهه ثح املتبههادل بههر البنهها   
 لحليزيق  المعواا و ثقاألة ألاطنيتا .ا

 :الدراسات اجلزائرية املطلب الثاين:

 .  (1)دراسة التيفيحا  والتمنيف  احملنثة عل  امل  ن يف ظل البيئة المعوانية اجلنينف  الدراسة األوىل  :

انكلقههت النراسههة مههن لنيههن التيفيههحا  و التمههنيف  احملنثههة علهه  امل هه ن بمههن اسههتفم  و أسههباهبا و أهههم    
 اتجوا ا  القانونية املواكبة اا .

 اولهههت النراسهههة مموألهههة التيفيهههحا  الههه   هههنثت يف البيئهههة المعوانيهههة اجلنيهههنف   وههههذا عهههرب طهههو  جمعوعهههة مهههن 
 بة عنتا    ي  أن ال ؤالر الو ي ر مثة ةياهتتتعا بر ل التايل "الت اؤف  اجلوهوية ماولر اتجا

؟ وهل  ا ني  امل  ن ومنم ؟ المعوانية والبيئة ال  ان بر التحلاعل وطبيمة ش ل هو ما -
يتناسإل هذا النعم من امل  ن مك طبيمة ا سوف ا درارية ال  تتعيز ب رب  عتا و تمند و 

  ت اي نراطتا دابل امل  ن ؟

                                                           
حدثة على المسكن في ظل البيئة العمرانية الجديدة ، دراسة ميدانية بحي " التغييرات و التعديالت المالعربي يوحسون و علي بوزيد ، " (1)

 . 85 71( ،2015،) ديسمبر  21، مجلة العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية ، العدد دراية أحمد" 
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 اتجوا ا  ضو  يف وأسباهبا استفم   بمن امل  ن عل  والتمنيف  التيفيحا  طبيمة  ماه -

 ؟ . املواكبة القانونية

 70و قن ت ونت المينة من  ادرار مبنينة دارية أمحنو قن مت لنين المينة البم ية بكويقة عروا ية يف جمتعك 
مبموث   يف  ر  عتعن  النراسة عل  املنتج التمليل  الوةحل  من بفل  ستخنام تقنية املقابلة 

 النصن املوجتة .

قههن توةههلت هههذا النراسههة اذ أن ال ههبإل مههن  جههوا  التيفيههحا  و التمههنيف  علهه  امل هه ن بمههن  سههتفم     
اي بههههه  و مماجلهههههة أوجههههه  الهههههنقا   كعههههها توةهههههلت النراسهههههة اذ أن يوجهههههك اذ رهتبهههههة ال هههههاكن يف ن دف اتنتحلههههه

مواةحلا  التخكيم و تصعيم ال  نا  مل توق  اذ م تو    تياجها  و طعو ها  ال ه ان ب هبإل عهنم 
 تواألف النعا ج و التصاميم ااننسية المعوانية اذا ال  نا  مك منم مميرة الحلود و ثقاألت  .

 يهه  منههم و نههوي امل هه ن املههنروا   ألحلهه  دراسهه  تكوقههت اذ  بتلههن هههذا النراسههة مههك دراسهه  مههن   
الرههقة ال هه نية كحلاهها  أليزيقهه  م ههتيفل لل هه ن كعوضههوي للنراسههة يف بيئههة سهها لية )م ههتيفا ( أمهها دراسههة " 
المويب بو  ون " و " عله  بونيهن " كانهت موكهزف عله  امل ه ن ا رضه  الحلهودي يف بيئهة ةهمواوية )أدرار( و 

ذا النراسههة كتألههادف لنراسهه  ألتهه  هتمكهها  ةههورف ملهها مههن   ت ههاي الحل ههوف بههر تصههعيم أألاههل مهها قنمتهه  يل ههه
 ال  نا  و م تو  طعو ا  و   تياجا  املتلق  )ال اكنة( .

 (1)" متلك الحلاا  ال    و ممارست     ثو ععلية  عادف اتس ان " الدراسة الثانية :

وههه  رسههالة ماج ههتح يف علههم اتجتعههاي ا اههوي جاممههة وهههوان   وههه  تتع ههل يف النراسههة املينانيههة الهه      
قام هبا  الكيإل  بواهيم   وهذا النراسة املينانية أجويهت عله  سه ان مهن  ه  " راا المهر " يف وههوان بمهن 

بهوهوان .  يه  انكلقهت النراسهة  تو يلتم يف  طار ععلية  عادف اتس ان اذ ا   اجلنين "  ه  الصهبا  "
مههن  شهه الية " كيههن سههيننمج و ين هه م هههؤف  ال هه ان مههك ألاهها تم ل هه   اجلنيههن مههك وجههود  بههتفإ 
جهههذري بهههر البيئيتهههر   ال هههابقة ) ههه  راا المهههر( و اجلنيهههنف ) ههه  الصهههبا ( ؟ و بكويقهههة أبهههو  " كيهههن 

 سيتعل ون ألاا تم ال    اجلنين ؟ .

                                                           
"،) رسالة  رستهعملية إعادة اإلسكان من حي رأس العين الى حي الصباح ، تملك الفضاء السكني و مما"، الطيب إبراهيم على  (1)

 .( .  2006ماجستير ،جامعة وهران ،  
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دراست  عل  املنتج الوةحل  مبنبل دراسة ا الة و بذلك كانت مقاربت  للعوضوي   اعتعن الكيإل ابواهيم يف
مبموث من جمتعك البم  ال ل  و املتع ل  18كيحلية  ي  استمعل تقنية املقابلة عل  عينة تت ون من 

يف س ان    جاربو من راا المر بوهوان الذين ر لو اذ    الصبا  مشل ا ال امل اا للنراسة كل 
ن ا   الرمة جاربو و ا   اجلنين    الصبا  انكلف الكيإل ابواهيم يف دراست  من الت اؤل المام " م

ماه  ال يحلية ال  سيتعلك هبا ال  ان املو لون من ا   الرمة الرقف ال  لصلو عليتا     اجلنين 
وا  لويف  إلتلحلة عليتا لمنم متلك الرقف يتم عن طويف اج :   الصبا  و  لتايل طو  الحلوضيا  التالية

مف عتتا مليوف  هؤف  ال  ان من  ي  الر ل الحليزيق  تلك التمنيف  دابل الرقف لصل تبما 
لفكواا افقتصادي ان رهتبة ال  ان يف افستقوار     اوعنمتا تؤثو عل  الكويقة ال  سيتعل ون هبا 

 ها ا امل  ن اجلنين

هيم علههههه  " يف ا بهههههح  ذ أن ا عيعيهههههة   ا ومهههههة    ضهههههاألة اذ ال  هههههح مهههههن ولقهههههن توةهههههل " الكيهههههإل  بهههههوا   
المفقههها  افجتعاعيهههة ععلهههت الرهههقة ال ههه نية علههه   مهااههها و جتاههههل الرتكيبهههة ا سهههوية و ا،صوةهههية احملليهههة 
للع تعهههك اجلزا هههوي لهههذلك ععهههل ال ههه ان اجلههههند اذ لويهههل الرهههقة ال ههه نية و تمهههنيلتا و  عهههادف  متفكتهههها 

جههه  الهههذي يهههتف م مهههك بصوةهههيافم   و لتهههايل مهههك مهههوكبتم ال قهههايف و  ن كهههان وجههه  الرهههب  املختحلههه  بهههر  لو 
 امل  ن القنمي و امل  ن اجلنين    ّف أن املعارسا  مانالت قا عة عل  نحل تا رهتم  بتفإ ا ال .

 هول كيحليهة متلهك  ختتلن هذا النراسة مك دراس  من  ي  أن دراسة " طيإل  بواهيم " كانت تتعمهور    
ال هه ان للحلاههها  ال ههه   اجلنيهههن بصههحلة عامهههة أي ا ههه  ال ههه   جمعههف )الحلاههها  الحليزيقههه  للرهههقة ال ههه نية 
 ضاألة اذ ا جزا  املرهرتكة يف ا ه  و المعهارف (   وههذا بمهن  عهادف  سه الم برت هيلتم مهن  هيتم القهنمي  ذ 

س   ألتو مرهرتت مهك دراسهة " طيهإل  بهواهيم " يف    جنين ليا من  بتيارهم . أما ما تكوقت  لي  يف درا
متلههك الحلاهها  ال هه     وهتتلههن ممتهها يف أن الحلئههة امل ههتتنألة يف دراسهه  ههه  مههن ابتههار  هههذا ال هه نا  
اجلنينف مبمض  رادفها    ضهاألة  ذ أنه  ركهز  عله  الحلاها  الهنابل  للرهقة ال ه نية ألقهم    ضهاألة اذ أن 

م هتيفا ( ههذا مها جمله  أسهتحلن مهن ههذا النراسهة مهن بهفل  –ة ) وههوان هنات تقهار  بهر منكقه  النراسه
النتي ة املتوةل  ليتا يف أن تمنيل الرقف ال  نية و  عادف  متفكتا يتم  لوج  الهذي يف هم مهك  هنيها  و 

 بصوةيا  ساكنيتا.
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 الساكنة :املبحث الثاين : أهم اإلجتاهات النظرية لرمزية الفضاء السكين يف خميال 

 املطلب األول : املسكن يف انثروبوجليا الرمز و املخيال )دوران جيلرب( :

 ن امل هه ن ههههو املهههنألن وههههو بكهههن ا م و قهههيم ا يهههاف )الهههننيا(  لتمبهههح الرهههمة المهههام    ومنههه  ألعخياليههها      
ورمههز   هههن نتمهههنث يف تكبيهههف وتوةههين البيهههت بنهههوي مهههن احملاكههاف للع ههه ن  ملهههنألن و بهههبكن افم أو القهههرب 

نهوي مهن النفلهة لإل تهوا  و ا عيعيهة   وكلتا يف النتاية جماف  أليزيوجليهة و رمزيهة و إلياليهة  لعهل وت هويف ل
ألامليفارف و ال تن و ا،يعة و املنزل ه  يف النتاية بفةا  لبىن  هنية و أليزيقية ملمىن ال ه ن واف تهوا    
ألاملنألن ا موم  هنا يمهرب عهن عهامل دابهل الهو م دهاك  إلياليها و رمهز  ةهورف ال تهن املظلهم والوطهإل   ههذا 

  .(1)البن    وكان ي ح يف اتن ان تصورا  و ختيف  ععيقةا بح كان م  نا منذ 

"   G. Daurandععومها و  لمهودف  ذ أن ووبوجليهها املخيهال و الومهز بصوةهها مهن "جيلههرب دوران" "     
جنن تلك املخيلة ال  متوضك املنزل بر عهامل اجلهنا البرهوي و ا  ه  وال هون ال بهح وا هود   مبمهىن  بهو أن 

 . (2)رمزية البيت و ختيل  هو وج   بو لل  ن ا    وا،لحلية الحل وية لإلن ان املتخيل

ألهها"دوران" علهه  المعههوم يصههن امل هه ن علهه  أنهه  متاهههة مكعئنههة و مبوبههة  لههوهتم ممهها ت ههحا أسههوارا مههن رهبههة    
ملنهزل مهن بهفل بحليحلة   لهذلك ربهم بهر امل ه ن و اجل هن و ال هون   و اعتهرب أن تن هيف اليفهوإ و أجهزا  ا

م هان للنههوم و م ههان لاههح الكمهام و م ههان ا كههل و م ههان اتسهرتا ة و اتسههتقبال و املؤونههة   وكههل هههذا 
 المناةو ا ز ة و املصحلحلة ت تنع  إلياليا ورمز  م يففا الترودية أك و مما قن ت حا ختيف  املمعارية .

" هههههذا الوةههههن ليؤكههههن علهههه   اجههههة g.bechelaradويف هههههذا الصههههند يتمههههن  "هتاسههههتون  شههههفر" "    
اتن ان اذ م  ن ةيفح دابل املنزل ل   ي تمين كعا يقول "طع نينة ا ياف ا وذ ا،اليهة مهن ااعهوم "   
وههههذا الهههنور يلمبههه  الهههوكن أو الزاويهههة ا عيعيهههة و اليفوألهههة ا،اةهههة و اااد هههة و ا،لهههوف الههه  هههه  املمهههىن و امل هههان 

قيههف هههذا ا عيعيههة و الكع نينههة الهه  ف تتههواألو ماكاتيهها وإلياليهها بمههن  لههك  ف يف م ههان ا مسهه  و امل ههايل لتم
 .(3)ميفلف و ممتم بر أ را  ا م 

                                                           
 .225، سبق ذكرهمرجع دروان جيلبر،  (1)
 .221،  نفس المرجع (2)
 .222 ، نفس المرجع (3)
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  ن مههن كههل هههذا تقههنم لنهها أنرتبولوجيهها الومههز واملخيههال أن البيههت لههيا جههنران أو واجتههة أو ألنيههة وف هههو     
ة املمعارية سو  جمود جهنران أو نبوألهة أو بهوج   لهذلك مبىن مادي بل هو امل  ن الذي ف يظتو يف ااننس

ألههتن البيههت هههو أك ههو مههن  لههك كلهه    ألمنههن ا نرتوبههوجلير هههو ال ههون الصههيفح امللهه   بومههون محيعيههة وهههو يف 
  الهذي يقتاه  طقهوا للمبهور اذ عامله  و محيعيته  و لهذلك ةهور  المتبهة   (1)أمس  أوةاأل  امل هان املقهنا 

 ا واملننا .كمن ألاةل بر املقن

و  (M.Castellsاملطل             ب الث             اين :  يدي             ة  الفض             اء الس             كين  ن             د    
R.Rapoport  :) 

قبل التكويف اذ محيعية الحلاا  ال    ارثينا أن  من الاووري توضيت محلتوم الحلاها  والهذي دعهل يف      
ماههعون  ممههان ك ههحف و موادألهها  متمههندف   ألتههو ا ههال   امل ههان   ا يههز   و  ن الحلاهها  هههو كههل شهه   وف 

حل هح واضهت أمهيهة الحلاها  وهذا ت  )R.Ledrut )2 "لودريت ردون" ""ش   يف  ن وا ن عل   ن تمبح 
يف  ياتنها  نهه  متواجهن أليتهها  سهتعوار   كعهها ف د ههن أن نهنرا الحلاهها  مبمهزل عههن البيئهة افجتعاعيههة   ألقههن 

" وجههههود نظويهههة للحلاههها  ت ههههون ههههذا ا بهههحف جههههز ا منهههنجما ضهههعن نظويههههة M.Castellsنحلههه  "كاسهههتل" "
عله  أنه   نتهاج مهادي منمهزل عهن المناةهو افجتعاعيهة و اجتعاعية شاملة   مبمىن ف د هن النظهو اذ الحلاها  

املمنويهههة الههه  تهههنبل يف ت وينههه    كعههها أن الحلاههها  ف يوجهههن  ف مبههها دويههه   ألتهههو بنههها  مهههنظم مبههها يتاهههعن  مهههن 
  أل ههل هههذا جمتعمههة ترهه ل لنهها الحلاهها  (3)أ ههناث   أشههخال   أألمههال    تصههاف    تمههارإ وعههنف أشههيا 

عاعيهههة كليهههة تاهههم إلتلهههن المناةهههو والمفقههها  البيئيهههة " وضهههمية ال ا نههها  و ومنههه  ألهههتن الحلاههها  ظهههاهوف اجت
  ويتتم  ضاألة اذ ممارسافم اليومية وعادافم وهتحها .

  ن ألتن الحلاا  هو انتاج فاع  و جز  من ا ياف افجتعاعية و هو يت ل  كنعو ج ابهوان أو تمبهح عهن     
 .(4)ة ااو  ا تعك والمفقة  لحلاا  لاألظ عل  بصوةي

مما يظتو أمهية ودور املعارسا  افجتعاعية دابل  ألتن دراسة الحلاا  الذي دعهل عفقهة افنتهاج و اعهادف    
افنتاج افجتعاع  سوا ا تملف ا مو يف  لك  جلوانإل البيوأليزيولوجية ال  تنظم عفقة اجلن ر أو عفقها  

                                                           
 .116، ( 2013دار الطليعة للطباعة و النشر ، ،  )بيروت :،2،طخليل أحمد خليل  جمة، تر األضاحي عند العربشلحت يوسف ،  (1)

(2)Ledrut,R,la forme et le sens dans la société ,Ed librairie de méridiens, paris 1984,p107.  
(3) Ledrut.R, La même référence,p110. 
(4) Castells.M, la question urbaine, ed Français Maspero ,paris, 1981,p475.  
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 و وظهها ن اجتعاعيههة  -أي ا ههال–معههل وتنظيعاتهه    ألتههو   ن افنتههاج و  عههادف اتنتههاج املتملقههة بتق ههيم ال
مرتتبههة أليعهها دعلهه  الحلاهها  مههن عناةههو وعفقهها  و وضههميا  وممارسهها  ترههو  هههذا المفقهها  و وظا حلتهها   
ويمههرب الحلاهها  علهه  كههل مهها هتهها  يههاف اليوميههة و يههوتبم ممتهها   ويههوتبم ممتهها و ختتلههن املعارسهها    ههإل 

ت ون مرووعة يف ألاا  ممر قن ف ت ون كذلك يف ألاها   بهو   وعليه  ختتلهن الحلاا    ألتنات ممارسا  
 املعارسا  أليعا   ا كان الحلاا  محيع  بال أو ععوم  .

ومههن الحلاهها ا  ا عيعيههة "الحلاهها  ال هه     ويمههوإ ععومهها علهه  أنهه  م هه ن أو البنهها  أو المعههوان        
واألهذ   جهنران     ا امل ه ن يرهح يف البنايهة اذ اتطهار وهو عبارف عن وجود مادي ملا دتوي  مهن أبهوا    ن

املههادي الههذي يرههبك اتن ههان ا تياجاتهه  املاديههة و الوو يههة و الماطحليههة و ال قاأليههة ...ا    ويقاهه  أليهه  ممظههم 
" ههو علبهة وظيحلتتها الو ي هة هه   يهوا  و محايهة سهاكنيتا و "  A.Rapoportأوقات  كعا يواا " رابوبور" "

 .(1)متواها

ألم ههإل "عبههن القههادر قصههح" ألههتن الحلاهها  ال هه   هههو البنهها  الههذي توي  ليهه  اتن ههان و يرههتعل هههذا       
البنهههها  علهههه  ضههههوور     الت ههههتيف    الت تيههههزا    ا دوا  الهههه  دتاجتهههها ال ههههاكن ويوهتههههإل أليتهههها الحلههههود 

 . (2)لاعان لقيف الصمة الكبيمية و المقلية وال مادف افجتعاعية ل  ولألسوف

 P.Hchambard deو  Despers املطلب الثالث : رمزية  الفضاء السكين  ند ) 

lauwe  :) 

 ن امل هه ن ف يمههن و ههنف ن هه نتا ألم ههإل   بههل أنهه  موضههوي يف ألاهها  مههند ف د ههن أن نت ههود منهه        
ألقيعت  اتقتصادية والماطحلية   الومزية انبمة ملوضهم  و ميكه    ن امل هان الو يهن الهذي يمتهرب اتن هان مل ه  

  ويهرتت أليه  اتن هان الهذكو   و و يتصوإ بنابل  ب ل  وية   وقن عرب عن  ان   ام  القيم و ا عيعيهة 
ا  فم ال  توبم بنابل  قيم ألودية باةة  ويمتربا شيئا  يال  بصوةية و ةحلا  هننسهية تصهعم مفمهت 

" ال هه ن  لوجههود اتجتعههاع  و P.Hchambard de lauweا لحلههة و ينمههت "شههومبار دولههو" "
محاية ل  مهن المهامل ا،هارج   ألت مهل منه  معيهة ال قايف البارن " تمعل ا عوعة ال  ت  ن عل  توألح أ  ن 

                                                           
(1) Lefebvre ,H, la production de l'espace ,4 ed , anthrapos ,paris,2000,p41. 

)بيروت ،  األسرة المتغيرة في المجتمع المدينة العربية )دراسة ميدانية في علم االجتماع الحضري و األسري( عبدالقادر القصير ، (2)
 .169، (1999لعربية ،دار النهضة ا:
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أي تقهههوم علههه  تهههوألح سل هههة ممقهههنف للمعايهههة سهههوا ا كانهههت ماديهههة أو رمزيهههة   تتع هههل املاديهههة منتههها يف  (1)".
توةههيا ا بههوا  و النواألههذ   ألتاههاإ لألبههوا  أبههوا  أبههو   نينيههة و للنواألههذ الرههبابيك ا نينيههة   أمهها 

امل تخنمة باةة  عاية امل  ن وساكني  من المر وا  هن ومنه  مهن يهربن كهل الومزية منتا ألت  كل الومون 
م هه ن علهه  أنهه  ألاهها  مههزدوج مههن جتههة هههو ألاهها  ميفلههف صبههت دا ههم و موكههزي و إلصهها للمحلههظ   ومههن 
جتهههة أبهههو  ههههو ألاههها  محلتهههو  هتهههح صبهههت و نا هههل   ههههذا افندواجيهههة تمهههرب عهههن الهههنابل و ا،هههارج للحلاههها  

ع  أةماب  و دحلظ بصوةيافم   كعا يمن جماف ،لهف الهووابم افجتعاعيهة والهوبم ال      ألتو ميفلف د
 بر الحلود و ميك  ا،ارج  .

" مهههن بهههفل دراسهههت  الههه  أجواهههها يف منينهههة "شهههي اهتو" أن محلتهههوم Despersوقهههن أوضهههت "دي هههربا" "   
 "(2)امل  ن الذي ي عن يف أمهيت  ال  تتع ل يف 

   من اجل ني .املوضك الذي نرمو ألي    -
 امل ان الذي ي تكيك الحلود ألي  أن يمعل ما يرا  و أن دقف  ات  . -

 امل ان الذي يرمو ألي  الحلود  لوا ة عنن  ستااألة الناا . -

املل   الذي ن تكيك أن نبتمن ألي  عن الايفوط ا،ارجية و أن  صهل أليه  عله  ال هفم وال ه ون والبقها   -
 مبحلودان عننما نوهتإل يف  لك .

 هو امل ان الذي ن تكيك ألي    ناث التيفيحا  و ضحلا  الصبيفة الرخصية علي  و متل   . -

هو امل ان الرخص  الذي دنمنا الرمور ألي   تنتعا  و بوجود أةل لنا من بفل الرهمور وا لحلهة مهك  -
 ألاا ات  و را مت    أصث  و أشيا   املادية و الومزية .

 سكت  ا صول عل  املال .يمترب افست عار الذي د ننا بوا -

 هو امل ان الذي يبر للناا م انتنا اتجتعاعية . -

 ( :(CF. Bouchanineاملطلب الرابع : املسكن كفضاء منظم 

 ن تنظهههيم الحلاههها  ظهههاهوف اجتعاعيهههة   ف د هههن التقهههو  منتههها وألتعتههها  فب  لوجهههوي املباشهههو اذ الظهههواهو      
افجتعاعيههة ا بههو    أليقههول البا هه  اجلزا ههوي "  ههيج " " دراسههة الحلاهها  ممنههاا ابههوان التحلههاعف  القا عههة 

                                                           
 ( ،1984،سات والنشر والتوزيع ، االمؤسسة الجامعية للدر ، )بيروت :2ط ، :غالب هنشاجمةتر ، جمالية المكان غاستون باشالر ، (1)

38. 
 . 100ص ،( 2018 )، 10مجلد  -02عدد مجلة آفاق علمية ، ، ")مقاربة أنتروبولجية( يالساكن والفضاء السكن"سوالمية نورية ،  (2)
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نث أو اله   هنثت  هت يهتم  مبوجبتهها بهر الحلاها  و ا تعهك ويف املو لهة ا وذ فهإل ألتهم المعليها  اله  له
 جنههان الحلاهها    ر كعو لههة صنيههة فههإل مف ظههة وت هه يل هههذا ا صر ا،اةههة  لحلاهها  علهه  ا تعههك ك ههل   
وت ت ههه  م ههه لة تنظهههيم امل ههه ن وتوتيهههإل أصثههه  أمهيهههة كهههرب   ن املعارسههها  دابهههل الحلاههها  ال ههه   تهههرتجم 

بر جمال الوجال و  بو للن ا  و ا طحلال   جمهال إلصها للنهوم النعا ج ال قاألية   ألتق يم الحلاا  ال    
وا بههههو لل لههههوا   ألاهههها  م رههههوإ و  بههههو م ههههتور...     انتههههج عههههن متهههه ف  ال ههههاكن نحل هههه    ويههههوبم 

"A.Raporport  "(1) بههههر الرهههه ل املبهههه  و طويقههههة المههههيش أي بههههر الرهههه ل و ال ههههلوت   ويمههههرب عههههن
تنظيعهها اجتعاعيهها ف هههو عبههارف عههن بنيههة و شهه ل ألقههم بههل دقههف دابلهه  الحلاهها  ال هه   انهه  مؤس ههة لههوي 

ال هههاكن جمعوعهههة مهههن ا اجيههها  ا ساسهههية و ا عيعيهههة و افجتعاعيهههة املوتبكهههة  لن هههف القيعههه  والمهههادا  و 
علهه  هههذا اجلنليههة بههر الرهه ل وال ههلوت وت هها ل  (2)التعهه ف  اتجتعاعيههة   مههن هههذا املنكلههف ركههز "رألمههت "

ل احملتهههو  يولهههن الرههه ل أم أن الرههه ل ههههو الهههذي يولهههن احملتهههو  "  وبلههها ههههذا البا ههه  اذ أن قههها ف "" هههه
الر ل هو الت وين ااننس  الذي يظتو لنا احملتو  و الذي يمتعهن عليه  و ي عهن أليه  أل هل منتعها يهؤثو يف 

عههاع  و عههاملتم ا بههو   ألرتتههبم تحلاةههيل امل هه ن و  اجاتهه  بنظههوف ا ألههواد لههواقمتم ولمعليههة انتعهها تم اتجت
 ال قايف .

وجنهههن علههه  سهههبيل امل هههال أن تنظهههيم امل ههه ن علههه  المعهههوم مهههوتبم   ومهههة كعههها أشهههار اذ  لهههك "ابهههواهيم بهههن   
 . (3)يوسن" يف دراست  للع تعك املزايب

 .(4)وهذا ما بون أياا يف طو  "سليعان بومنين" يف مقال  عن تصورا  امليفاريب  ومة دارا   

" أن الحلاهههها  ال هههه   ينق ههههم اذ CF.Bouchanine "(5)لههههنتج تههههو  "بوشههههانر" "وعلهههه  هههههذا ا      
" ياهههههم قاعهههههة الاهههههيوإ أو "الصهههههالة" كعههههها ت هههههع  عنهههههن الهههههبمض "بيهههههت visibleجمهههههالر " ا ول مو ههههه  "

الايوإ" وهو إلصا لاهيوإ ا سهوف كا ههل و ا  بها  و ا ةهنقا  و اجلهحان   أمها ا هال ال هاا "هتهح 
" وههههو إلصههها للعهههوأف تتمهههوت أليهه  ب هههل  ويهههة و دنهههك الوجهههال ا جانهههإل دبولههه  non visibleمو هه " "

ا رتامهها لهه  و مل انههة املههوأف للمحلهها  علهه   ومههة امل هه ن و ياههم هههذا ا ههال " املكههب    هتههوإ النههوم   ألتههذا 
                                                           

 . 102، ص  مرجع سبق ذكرهسولمية نورية ،  (1)
 .110،  (2018)،   10مجلد  – 02العدد مجلة آفاق علمية ، ،  ،" الفضاء السكني و الرمز الخيال"بووشمة الهادي ،  (2)
 .112،ص  نفس المرجعبووشمة الهادي ،  (3)
 37العدد  ، دروية انسانية لمركز البحت في األنتروبولوجيا االجتماعية والثقافية ،  دارهتصورات المغاربي لحرمة بومدين سليمان ،  (4)

( ،2007،) 49 66 
(5) C,F.bauchanine F.N,Habiter la ville marocaine l'Hamattan ,paris, 1997,p135. 
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التق هههيم بهههر ألاههها  لفسهههتقبال و بهههو محيعههه  بهههال األهههواد ا سهههوف ضهههووري و موجهههود لهههن  هتالبيهههة ا سهههو 
 وية والموبية   ويؤكن ا حلا  عل  ا عيعية يف ا ياف الما لية   وأن النين يؤثو يف تصعيم وتنظيم الحلاها  اجلزا

 و لنين م وانت  ويف ش ل  الومزي ليت  ن  لك يف ا صث و ا لوان و متوضمتا .

ة  ةهههما  كعههها أن امل ههها ة ال ههه نية دابهههل الحلاههها  ال ههه   لهههند تق هههيعا  ا هههال و ا هههنود امل انيههه   
 الحلاا  و كذا لليفو   "الزوار".
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 الصة :خ

من بفل الحلصل ال اا تكوقنا  ذ أهم النرسا  ال ابقة و ال  تناولت ا عيعية وا ومهة هتاهاألة  ذ ال  هح 
من المفقا  اتجتعاعية و ال  أمهلتتها الرهقة ال ه نية عله  بهفإ البيهت و امل ه ن التقليهني   و كيهن 

بههذلك  عههادف  متفكتهها  لوجهه  الههذي أن سههاكنيتا قههاموا بتمههنيف  علهه  م ههتو  ألاهها افا الحليزيقيههة مههاولر 
يهتف م مهك بصوةهيافم هههذا مهن جتهة   و مههن جتهة أبهو   اولنها يف املبمهه  ال هاا التكهويف و التمههوض  ذ 
أهم اتجتاها  النظوية لومزية الحلاا  ال    يف إليال ال اكنة م ل " امل  ن يف ا نرتوبوجليا املخيهال الومهز 

و   A.rapportو  M . Castellsيعية الحلاها  ال ه   عنهن   مح  G.Dorandعنن جيلو دوران 
ال  من بفاا يتوضت لنا أن الحلاا  ال    هو  نتاج فهاع  و جهز  مهن ا يهاف اتجتعاعيهة و ههو يت له   
كنعو ج تبوان أو التمبح عن ا تعك و كيهن أن المفقهة املتناهتعهة مهك الحلاها  ت هاعن يف احملاألظهة بصوةهية 

 ااو   .
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 متهيد : 

تعرررال يمةيارررر يمعاايىيرررر مورررا دالرررا مالمرررر يمرررد    يجااميرررر ا يمعوايرررر ا ي   ااميرررر ا يم ي يرررر يمررر       
حي ليهررا يم ءرراض ي ،رراش ل اتوررا  يررداحلةا إلرريد مررا ر مر رر عدي  ض ي الررا ا يعرردي  ،رراحل  موا رر ة   ل 

 يمء ري  ي ،راش ل ض  ر  اتوا  ض ماوها إطاحلي مءطاق اي ر  حيار  ائراما يا يرر موااراث ه ا ور  ض
ةءاك ين يعال يمعااحلة أبالا مود ا هن ا هو فر ا ي  ااع ا إلاىلث ا إ يحلة ا اتحليخ ا  يا رر ل ا دةرد يرن 
ذمك كو  ةي مالإلا  إى اىير يؤ  ها هايغ ذا ثالث ديعا  ل اتاتةي يمعااحلة يئفر مايرر ا يس ران يئرفر 

ا يمةيد يإلى اىير ا جت دةا ض شرا  ةءد ري أبارب ديعرا   اامر م ؤثا ض يمءفس يم واير ت  وهد يءها دمس
ين تايث يألير يم ةراض ا يإل  ارامي ا ي إل ئرا ش ا يم يا ري ا يم راحلوي ل ا  تئر لي يمعاراحلة موريض ديعرد 

 دش يمعااحلة مث تعيد ةي توايوءا اثىيا . -ين ت عري يم ي ر مئاحل يعيور يإلى اث هءواوها حنن دا  
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  حث يألال : يإلى اث ض ه،ام  يم اين )يإلى اث ا يي    يم اءير (  يس

 يسطوب يألال : تعايف يم ان :

يعرررال أبىررر  يسةرررا يمررربش يواررري إميررر  يإلى ررراث مية،ررري هيررر   ررراضي يع ررر ي يرررن يليررر  ل ايم رررايءر ايإل ررر ةايحل      
شرراط  لررااحلي  مرى رراث يررن د رر  جتديررد ىورراط  ل الم رراج يسةرردحلة موررا يلي هررر دم رراض ي يرراة ل اسررا كرراث 

ئرر م ي رراءا هعاررا ض د يءررا يس رران لررااحلة   ايررر هةررد ماهرر  يإلى رراث يمةرردو ض شررا  ي رراحلة ا تطررلحل مي
 .(1)ةب 

كاررا ى رر عا  ض يموا ررر يمعاييررر كواررا  : ييررس ل يءررال ل ي رران ل وررا يعرراق ي  ايءررر ا ماءهررا ت ةرراط  ض     
يعىن اي د ا ةل يإلإلاير ض يااث "يم يس" ل اةل إ د م ةف اي د ي عب يياى مرى اث دا هبامار   رليضي  

 يررس ىنعررىن يمعاموررر ا ييث يم يررس ةررل حليررا يمعاموررر ل ديررا يسءررال هيعررين كرراث يررن  اررا دا فررري  ل هرراإل ث إ ررد يم
يااث يمءاال ين يءال ىاا  ا يءا  ل ههل حي  لساراث ا يس ران ةرل يسءرال ل ايم يرس ةرل ياراث يم ران ا 

 .(2)مجعها ي اكن ل دث ت ان يءا  يعين دث تةيد هي  ا ت لطن

ف يس ران ك رري ا ي عرد ة ل  يرث دث يم ران يةرل  ض مرال يعر  ا يمااي  يم  ميان موا د ا ها تعاي   
امويررر  ه ىررر  ميارررن إمطررراض  تعايفرررا يرررن يمءا يرررر يج ايهيرررر ل يرررن  يرررث دىررر  يةرررد  ا يفرررر ةايرررر يرررن يمل رررامف 
ي ،ررراير دا يمايفيرررر ل حي ررر  مرررا    ايهيرررا زرررد ي لساررراث ا يمايررراث ل اةرررل لرررااحلة يوحرررر مرى ررراث يرررن د ررر  

 . (3) ر ىواط  يإلىطالق سااحل 

 يءاض  اض يء  خمئا م ان ها  دا مالمر دهاي  اين د ايض يس ان يمامي ير :

  اض يمءل  : ايوا  فال ىل  يمليمدين ل يألا   ل يم،يلل. -

 رررراض يإل رررر ة ال : ايوررررا   ارررراة يم،رررريلل ل يمئرررراملث ل  ارررراة يسعيوررررر ا يجوررررل  ا فاهررررر يمطعررررا   -
"Salle à manger "(4) . 

 المل ل يسااي  ل يسديا  ...يخل .يخلدير : ا توا  يسط خ ل ي اايا  ل يم  اض  -

                                                           
 .56(،  1995، )الجزائر :دار النور الهادف  ،  أزمة السكن في ضوء المجال الحضريالصادق مزهود ،  (1)
( ، 1995، )بيروت :المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ،  مقاربة نفسية اجتماعية للمجال السكنيرجاء مكي طيارة ،  (2)

86. 
 .57،  المرجع السابقالصادق مزهود ،  (3)
 .68(،  1994،) بيروت: دار الحكمة ، بيروت ،  01،ط  تخطيط المدن و القرىفاروق عباس حيدر ،  (4)
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ا ةءرراك يررن مررال  يم رران دي،ررا موررا دىرر  : يإلطرراحل يسررا ش يمرربش يورر   هيرر  يإلى رراث دك ررا  ا اترر  ل  -
اية،رررري هيرررر  يع،ررررد اإل رررر  ل ا د ررررد يمعءامررررا يأل ا ررررير إل رررر عا ة إلررررلة يمعارررر  ل ايداىرررر  يئرررر م يم ررررود 

اطررا ا ةرري دامليررر يوحررر ض ى،ررا يألهرراي  ا مرريس يعررىن ذمررك دث يألهرراي  ا يأل ررا ت رران ي   اررامي ض 
 . (1)جملا  يإليليض ا يموالض هةط ا إمنا مي   ي ا ا  يمفيايلمل ير يإل  اامير ل يم يالمل ير ا يم ةاهير 

ل رط يإل  ارامي " دى  مءئا د ا ي مالحلت اط ير  يمفرا  ايمعامورر ا يمP.Gorgeايعاه  يياحل  لحلج "     
ا يمئرررور يررر  يإلطررراحل يم ررراحلوي ا يمعاررراج ا يمرررل يفي يعرررا ل ا ةرررل ي،ررر  منلذ رررا يرررن يإلى ررراىير ل ا يس ررران 

"House حليررا يخلئلمررير دا يسااىررر ايم اررايا ل ايعاررس يت  ررد يعيررد توررايال  ةرربي يإلطرراحل ىنررا "ل اةررل
ي ،اء  ين ي اق ا هايفا  ا يايهق ا يا يء ار  يرن مالإلرا  ي  ااميرر ا يرا يء ار  يرن منراذج يوراير ذي  

 . (2)اوفيا  ثةاهير ي عد ة 

ةررل ياكررب يهررد ي،ررد مالمررر يررن " يمرربش مي رر  يإلجتررا  يم ءررامي ل هرر ث يس رران M.Castellsا  ررب "   
يساك ررا  يجاميررر توررا  يمف،رراضي  يمدياويررر دا يجملررا   دا يمفايفررا  ائئررس أل يض ا ررامف زررد ة موررا 

 . (3)يع،ها يم عض إم اا ي ي  ا   ل ا تواو  ت عا خلئاما ي  عدييها ا تو ير  ا ات 

 يسطوب يم اق : إ  عدييا  يس ان ا يواالت  

 ي ا يا  يمفيا مير يم،ااحلير موا ان :  دا  :

حي اج يس ان ين ي ر  يإل ر اايحل ض ا يف ر  يت مالمرر يرن يمور اا  ل إيرا دث ت،هرا مورا يم رطم دا    
تالث ي ارلحلة ل كربمك حي راج يت مرا   ي ءلمرر يرن د ر  ر ر  يء،را  ا تءاي ر  ل اترلها ةرب  ي ا يرا  

 . (4)ر ده،  مألماال يسءاميرلااحلش م  هي   ياة يأل اة ا مماحل 

ههرري يمعئررب يمامي رري  يرراة دش كررامن  رري ا مررب تررلها  لماايررا  يمال يررر ا يسعررايري  يسرراض يمورراا  :-1
يمعاسيررر يمرر  تررءا مويهررا يء،اررا  يمئررحر يمعاسيررر )دش ي  يا ررا  يمفررا  يملي ررد يلييررا( ل إلرراهر إت لررااحلة 

 يايإل  ها ا يعاج ها.

                                                           
 .  106(،  2004، ) 05، مجلة الباحث اإلجتماعي ، العدد  "االتجاهات النظرية حول مشكلة اإلسكانعبد الحميد دليمي ، " (1)
 . 41( ، 1988، )34" ، مجلة التنمية ، العدد المسائل االجتماعية لالسكاننهى سيد فهمي ، " (2)

3.M.castells,la question urbaine ,paris,Maspero,1972,p42. 
 .58( ، 2005، )الجزائر : دار الهدى للطباعة و النشر ، ،  العمران و المدينةخلف هللا بوجمعة ،  (4)
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اةرري شرر ار م ئررايف يسيررا  يمةرربحلة يررن  يارر  يسءررال يت يسفرراغ يمامي رري وررب   يمئررال يمئررحي :إلءررلي  -2
يمةاذاحلي  ل ا تعد ةب  يمةءلي  يىن ر ير د ا رير ت،هرا ض د اي  يم عارري ل اةرب  يمور اا  يم ح يرر تفرا  

 يما ري ين يسواك  كلالا يئدحل مأليايض يسع وفر ا يماايمم يسامار ...يخل.

تع ررر  يرررن يم،رررااحل   يسوحرررر ا مءئرررا د ا ررري مال ررر عدييا  يسءاميرررر ل ايرررن دةرررد اهرررالض ايم رررا  : يم-3
 مليي  يماي ر ا يماهاةير .

: ةي يايهق لااحلير ا د ا ير ما  ي ان اامر ض يس اكن ي دي ر ألث  يسط خ ل ي اا  ل يسا اض-4
 لمئلحلة يم،ااحلير اامر يءها ي اا  .يعض يس اكن يم ةويدير تعاق ين مد  تلها ةب  يسايهق 

اتعرررال ةررررب  يمعءامررررا يأل ا رررير ىنعايرررر  يماي ررررر لس رررراكن ا يم اهيررراي  يمئررررحير ا كواررررا  ي    حل ررررر    
 ا ل ةا تلها  يماي ر مألهاي  يم اكء  .  

 اثىيا : دىوطر ا مءاما يس ان :

 :  (1)يءة د يس ان يت مءاما د ا ير تؤ ش ا امف ا دىوطر اامر يا  مءئا اةي كاا يوي

اةرري يسءطةررر ي يليررر لس رران ا ترر د هبررا مرردة دىوررطر ا ماءهررا فام ررا يررا تاررلث دىوررطر ر : يءطةررر يسعيورر-1
اامر أبهاي  يأل اة ل مبي مب دث تالث ض يااث يءعال من يسدا  يمامي ي موا ان  ىت ي ر طي  دهراي  

ة ا مماحل رررر يأل ررراة مماحل رررر دىورررط هد يوررريض يرررن ي ايرررر ا يماي رررر ل كارررا يررر د ض ةرررب  يسءطةرررر إ  اررراع يأل رررا 
 يولي   ا تءاال يمطعا  ل اإلد ي د هيها إ  ة ال يعض يماايحل يسةاي  .

يعد ةبي يجملال ض يم ان ائيئا موءل  ل اذمك طو ا مواي ر ا يوداض ل امب دث ت  عد  يءطةر يمءل  :-2
ةب  يسءطةرر مرن يءطةرر يخلرديا  ا يسعيورر م رلهري يورداض ا يماي رر يمءف رير ل كارا مرب دث ت رلها هبرا يعرض 

هررراي  ض كررر  يمورررااط يمئرررحير ي ررر  : يم هلمرررر يمااهيرررر ل لرررلض يموررراس ل ايرررن يأله،ررر  دث   يايرررد مرررد  يأل
  ااة إثء  .

                                                           
 . 17( ، ص  2005، )فيفري 33" ، مجلة المودة ، العدد تأنيث تأثيث المسكنفاتن و مصطفى كمال ، " (1)
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تعررد يررن يسءرراطق يسهاررر ض يس رران ا ت،ررد : يسطرر خ ل ي اررا  ل ديرراكن يم عرراين ل  يءطةررر يخلررديا  :-3
يديا  يس ان ل دياكن ي اكر ل يم هل ل يمراايق ل يمردحلج ...يخل ل إلراهر يت مرامر يم،ريلل يمر  تارلث ض 

 . دفوب يأل ياث يةفور ا جبليحل يسدا  يمامي ي 

  :اثم ا : يم ة يد يمدياوي موا ان ا  اد يأل اة

تعاق يما ري ين يس اكن ض يجايما ين يم،يق ا إحلتفاع يما اهر هبا اامر ض يس اكن يجااميرر )يمورةق     
يم رراءير( ل اةرربي حلي رر  معرردة د رر ا  يءهررا : كرر   اررد يأل رراة يجايمايررر ض يةايرر  إحلتفرراع د ررعاحل يمعةرراحل ا 

يم ءررراض ا ىةرررا يملمررراض يمعةررراحلش يسعئرررا مو ءررراض سلي هرررر يعرررد   يمءارررل ي ،ررراش يساتفعرررر . د رررعاحل يرررلي  
 ء طاق هياا يوي يت يسعايري يمعاسير    عاال يم ال ين إل   ي هراي   ا يدرد ة ض يرؤمتا "هراىالها" ياءردي 

 : (1)كاا يللح  يجدال يييت  1996ض 

 يألهاي   يا  يم اهر يملي دةك اهر :  01يجدال حلإلد 

 يسعايري مد  ي هاي  ض ي  عاال يم اهر يملي دة
 ك اهر يم ااث لعيفر 0.7يت  0.1ين 
 ك اهر ما ير 1.8يت  0.8ين 
 إك ،اظ ية لل 02يت  1.9ين 
 إك ،اظ 3.3يت  2.1ين 
 إك ،اظ فري ية لل يت دك ا 3.4ين 

  1996يسؤمتا يمعاسي مو ان ا يإل ااث كءدي  يسئدحل :                                                                                                

 3ا إذي يا د ةطءا ةب  يسعايري موا م اعءا يجايماش مل دان دى  ض ك  فاهرر يرن يس ران مورا يألإلر        
دهرراي  ل اةرربي يررا يرر حل دث يس رراكن تعرراق يررن يما اهررر يساتفعررر ل اي ا ررد ةرربي اامررر ض يس رراكن يجااميررر 

ء  لمعاررراحلي  مرررن  ررراءا  داررراى )يمورررةق يم ررراءير ض يمعاررراحلي ( مررربمك ك رررريي يرررا ي حرررث يألهررراي  يم ررراك
ت  ايب جاي  ي طو رامد ا ت ليهرق ير   ارد د راةد اامرر ا دث ةرب  يس راكن تعراق يرن حلطليرر ماميرر ض 

 هئ  يمو اض ين  ايض يم اد  ا يإلك ،اظ ض يم اهر يملي دة . 

                                                           
 . 18(،  2004"، )منشورات جامعة قسنطينة ،  الواقع و الظواهر الحضريةلحميد دليمي ، "عبد ا (1)
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ير ا يألاالإليرر اةبي يإل   ا  يفا  يوراك  اطررية مورا يأل راة ل ايرن كر  يجليىرب يمئرحير ا يمءف ر      
ا ي   اامير ل ا لإلىطالق ين  ق ك  ها  تو ير  ا ياتر  ل ههرل لم يكيرد حي راج يت فاهرر ي ر ةور ميراحل  

" هرريى دث  ا رر G.Bachelardهيها  يات  يخلامر ا كاا يايد ل اةبي يرا يؤكرد  "فا ر لث لشرالحل " "
طايىيءرر ي يراة يألات يخلاميرر يرن يوارل  "  يإلى اث يت ي ان م ري  يا  يسءال ماي ي ر عيد كارا يةرلل "

ل اةررربي يمرررداحل يوع ررر  يمررراكن ل يمايايرررر ي ايايرررر ل يم اهرررر يخلامرررر ا يوا مرررر ا يخلورررلة يمررر  ةررري يسعرررىن ا يساررراث 
يألمسررا ا يس رراج م حةيررق ةررب  ي ايايررر ا يمطايىيءررر يمرر    ت ررليها زاكيررا ا خمياميررا يعررد ذمررك إ ا ض يارراث 

 .(1)ع د ي  د واض يأل ي وق ا ي

اإلد  د  يسؤمتا يسءعةد ض دساىيا ي د يأل ىن مواعايري يس ا ير موا ان   ب مد  يألهراي  ا مرد  يم رال  
 :(2)كاا ةل ي   ض يجدال يييت

 : يسعايري يس ا ير موا ان   ب مد  يألهاي  ا يم ال 02يجدال حلإلد 

 ²يس ا ر ) ( مد  يألهاي  يم ال
3 3 56 
3 4 62 
4 4 65 
4 5 75 
4 6 82 
5 6 87 
5 7 94 
5 8 110 
6 8 114 

 1999اكامر تاإلير يم ااث إل ءطيءر  يسئدحل :                                                              

                                                           
 .219ص ،مرجع سبق ذكرهدوران جيلبر ،  (1)
( ، 1994" ،) رسالة ماجستير ،جامعة  قسنطينة ، مدينة العلمة السكان و العمران و تهيئة المجال الحضريخليل عبدهللا المطاوع ، " (2)

237. 
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المء،را يت ةرب  يسعرايري أرد دالرا   ت ليهرق ير  يرا ةرل ي رلها ض يجايمرا ل عيرث   ى ر طي  ترلهري يألي رراحل    
 يسايعر يمااهير ض    د ير يم ان يسعاشر .

ا يعررررر  يعررررردل إشررررر  ال يس ررررران مرررررن ي ل رررررط مرررررد  يألهررررراي  ض يس ررررران ل ايع ررررر  يؤشرررررا ض رديرررررد     
يث يس ان ل إذي إإل ث ي  ىئريب يمفرا  ض يس را ر يم راءير ل كارا يع ر  يؤشراي يإل  يا ا  يمفعوير ض ييد

ةايا موا تفاإلد د ير يم ان ين االل يحلتفاع يما اهر يم ااىير ل اةبي يا يلمد تلتاي ىف ريا مردى ي ر عاوي  
 هاس ان يملي   دم م لااحل  ض يملإلس ي الا.

  :يإلى اقيسطوب يم امث : أتثري يمعااحلة موا يم ولك 

يررن يسعرراال ض مررال ملطرريط يسرردث دث شررا  يس ررىن ا مااحلترر  واررا أتثررري ك ررري موررا شعئررير يم رراكء  ل    
اةءرراك تفامرر  ايلررم يرر  يإلطرراحل يمعاررايق ا يإلى رراق ا ك ررريي يررا ي  ررا ل يإلى رراث يم رريثري يرر  يم ي ررر يمفيا ميررر 

 اك  يسديءر يعاجا  ماايىير . يم  يعيش هيها ل مبمك كاىس دفوب يسعاجا     يو

اين يسعاال ض مال ملطيط يسدث دث ماوير يم عطيط دا يم ئرايد إلرا حلة مورا يم  يرري يرن مرا ي  ا تةاميرد 
ل ا ةءراك يما رري يرن يسؤشراي  يمر  ررد  ط يعرر  (1)ا  ولك  اكءي  دا ي  عديي  ل  عدييهد وبي يسءوي

 يم فام  ا ىلع يمعالإلا   يا  يجاامر ىبكا يءها ثالث مليي  حلمي ير ةي : 

طرلل يسرردة يمرر  ية،رريها ي هراي   يارر  يجاامررر ل هفرري يجاامررر يمئر رية ت وررا  يمعالإلررا  يرر طض ل مث يررا  -
 تو ث دث ت لطد ي  ب يم ةا   . 

دثا يمل ررل  ض يارراث يررا مرر ري زررد  يي ررا ماويررر ي تئررال ا يم فامرر  يرر  ييارراين  يمةررا  يسارراق : إذ -
 ا ها مل  .

مررررر ا يمعرررررد  : هاجاامرررررر يمئررررر رية ذي  يمعرررررد  يدرررررد  ت ررررريم هامرررررر دكررررر  ألم،رررررامها ض تلثيرررررق يسعاهرررررر  -
 .(2)يموعئير

مل ير ا يم ريالمل ير يمر  هاإلى اث كاعولق  ي دةد يا ي عا إمي  ةل تو يرر ي طو اتر  ي يليرر يمف ريل      
ت فاا    ب يم ن ل يم ي ر يديطر ا يم ةاهر ا يمعا ي  ل اةءا أد دث يس ان ا يم ي ر يم اءير ترؤثايث ض 

                                                           
 ، 14745العدد ، جريدة الرياض ، بعض األحياء تفتقر للترابط االجتماعي و البعض اآلخر يزرع االلفة بين ساكنيهالطياش خالد ،  (1)
 .21، ص (هـ 1429ذي القعدة  8)
 .35،  (8200جانفي  3)، جريدة المدى ، بغداد ،  الحياة االجتماعية في المدينة و جدوى المعالجات العمرانيةالكناني نجم ،  (2)
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تو ير ةب  يس طو ا  ل ات يثا هبد دي،ا ل ا يةدحل يا حيئ  يإلى اث موا ي طو اتر  يأل ا رير يةردحل يرا يارلث 
 ض لم ءاير يمعاايىير .إى اث يء   هعال ا إلا حل موا يمءهل 

 يسطوب يمايي  : دمهير يس ان 

إث يم بيض ا يسياى ا يما اض ةي يألشياض يم الثر يأل ا ير يم،ااحلير مو لي د يإلى اق ل هاس ران ةرل       
يمرربش حيةررق طوررب ي   يرراج يمءف رري مواررياى يمرربش يةررل  عاايررر يإلى رراث يررن دش  ررال فررري يالمررد ا دي،ررا 

  ييارراين ل إث يس رران يم ررري يسءا ررب إلررد يءرر   مءرر  مررد  ي حلتيررا  ل إلرراهر يت ديررايض إلررد حيايرر  يررن يمءررا
ترررؤ ش يت يسرررل  ل إلررراهر يت دث يسرررياى ةرررل يسواررري يمررربش يرررلها  ررراضي ك رررريي يرررن ي   يا رررا  يج رررراير ل 

لخلئلمررير ل  ي   ااميررر ل يم ةاهيررر ا يمءف ررير. إث يس رران ةررل يسارراث ي ةيةرري يمرربش يوررعا هيرر  يإلى رراث
اهيرر  مياءرر  دث ي،هررا يوعئرري   ي ةيةيررر ل ايس رران ةررل  وةررر يملمرر  يرر  يإلى رراث ام اعرر  ل اض يملإلررس 
ي الررا يررن يسال ررف دث دهرراي  يأل رراة حيررااملث اوررف ىررلع يررن يم ةرراحل  ا ي تررايث ا يمعالإلررا  يسالررير يرر  

اررررامي ض يمدحلي ررررا  دث يمل ررررط يسررررا ش إ  يا ررررامد يأل ا ررررير ا إلررررياهد ا يعررررايريةد ل هررررريى موارررراض ي   
ايمبش مت و  يم ي ر يمفيا مير يمعاايىير ا يم  ت ،ران يما ر  ا يمفايفرا  ير ك دثراي مورا  رولك ي ر عديي  دش 

 . (1) اكءي  ا إلاطءي 

ا يررد يررن يألاررب يعرر  يإلم  رراحل دىرر  لمررافد يررن دث ةءرراك يعررض ي   يا ررا  ا يس طو ررا  يمرر  وررا مررفر    
يموريلع يرر  يمءررا  ل إ ا دىرر  مارر  د رراة دامل مررا ض تاتيررب ي طو امررا ا حلف امررا ا دي،ررا إ  يا امررا ل كاررا دث 

مررررر  ت ررررراء  ل هاس ررررران يعطررررري موفرررررا  موا ررررران دمهيرررررر ا د ايحل خم وفرررررر ميءحهرررررا موفرررررا  يم ررررراكن ا موعامورررررر ي
يإل  ررررا  لإلى ارررراض مواارررراث ا يموررررعلحل ل حلت رررراط ا يموررررعلحل لخلئلمررررير ل كاررررا ميررررءم يس رررران  رررراكءي  

 إ  ا ا ىف يا لإلى عاش ا يمةلة ا يمواامر كاا يعطي يمفامر ألهاي   موعوق ايإليديع.

 دا  : يسعىن يمءف ي موا ان : 

ُ  اعارر ا ما "      ء ااايَّلله رراا ررن يُريُررلت ُادن  ا ل هيرربكا س  رر حاى  ا تعررات ض يعرراض يإلي ءرراض موررا م ررا    (2)"  ُاررد ين 
يررا  عرر  وررد يررن  رران ض يم يررل  ىنررا راورر  ةررب  يماواررر يررن يعرراق ىف ررير ا يا يررر يررن  يررث دالررد  ااث 

                                                           
(1) Kellner Dauglas , polular culture end the constraction of past modernisme istentities, Blackwell 

publishng oxford,1992,p 152.  
 ، من القرآن الكريم.  80سورة النحل ، آية  (2)
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ث ية،ري هير  يع،رد داإلرا  إميها ا ي  ةااث هيها ا يء فعلث هبا ي اما ا ل  ي ى فاع ل هاس ان  ىيا يإلى را
 رررامر ض يميرررل  ل ا  يرررث دث  16يت  12 ياتررر   يرررث ية،ررري يإلى ررراث يمعايررر   ياررر  ي ررراء  يرررا يررر  

يإلى رراث مياءرر  دث يعرريش رررس د ىن  رراال مواررياى هاليررد يررن تفةررد يأل ايحل يمرر  يةررل  هبررا يس رران يدإلررر ل 
ااميرر كارا دث ىلميرر يس ران ايم ئرايد هاس ان يؤثا موا  اكءي  يرن  يرث يمءا يرر يم ريالمل ير ا ي   

يمعا  مو ال ا يةديحل يخلئلمير ا يس ا ا  يساورلهر ا كيفيرر يةايورر يإل  يا را  يموعئرير ل كر  ةربي 
 إلد يؤثا موا يإلجتاةا  يموعئير ا يمئحر يمعةوير ا يمعالإلا  يس دياور ا يإلحلتةاض ل ياة يأل اير .

لأل اة ل دش دث مو ءاض ذيت  دثا حلا ي ا يعءرلش مورا  راكءي  ا ممرا يعرين افام ا يا يايط يمءا  يس ان      
دي،ا دى  ين يمئعب هئ  يياثحل ي   اامير من توك يمءف ير موا ان موا إلاطءير  ل  يرث ةءراك مليير   
الرير ا رةيررق يمربي  ل ا دىرر  يرن يمئررعب تةرديا أتثررري يس ران موررا يم ررولك 

ُ
ك ررية ت عوررق ل يراة يمعامويررر يس

يسال رف ا يمئررحر يمعةويررر ل  يررث دث ةءرراك يما ررري يررن يمعلييرر  ي   ااميررر يس دياوررر ا يمرر  إلررد يررؤثا موررا 
 . (1) ولك يمفا  ا  الي   يمعةوير ض آث اي د

 اثىيا : يياثحل يم ةاهير موا ان : 

يرررءعاس يرررن إث منرررط يس ررران ي ررريثا ك رررريي ي ةاهرررر  رررااى  ل ألث كررر  ثةاهرررر تررر  د  رررولك مجام هرررا يمررربش     
ارالل ماويررر يم ط يرر  ي   ارامي موررا ي،هررا يس رران ألث إلليمرد يم ررولك تُع رر  يعرايري ثةاهيررر مألهرراي  يمرربش 
يء الث يت ثةاهير يعيءر ل  يث يوعااث يةرلة يإلى اراض مواعرايري ا يمةليمرد يخلامرر ي ورك يم ةاهرر ل اإث مرد  

هعررال  ررو ير ض يجمل ارر  ل ايررن دي وررر ذمررك يموررعلحل يسةرردحلة موررا يم ااشرري يرر  ةررب  يسعررايري يءرر   مءرر  حل ا  د
 لم، ط ل يموعلحل يعد  يم لير ض  اىب يع  ين  ليىب  ياة يمفا  .

ات ،ان يسعايري يم ةاهيرر تورك يسعرايري يس عوةرر لس ران يس را  ا يسافرل  هير  ل  يرث دث يعرايري يس ران     
متويررك ( ا ىن ررا ر يسارراث ا ىلمي رر  ل يلإلعرر  ل  -دمرراحل  -ت عوررق يءلميررر يإلىورراضي  ا ىلميررر يسوايررر )يوررك 

 . (2)تاوف   ا يجملااحلين يديط  ي 

                                                           
، بحث مقدم الى المؤتمر العام الحادي عشر لمنظمة المدن العربية  "البيئة و النمو االسكاني المتوقع في مدينة الرياض"همام على ،  (1)

 .37، تونس ، ص 1997
 . 83، ص ( 2007دمشق ، )،  اللَغة السيكولوجية في العمارة / المدخل الى علم النفس المعماريحسن الحارث ،  (2)
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إث يسعررايري يم ةاهيررر يخلامررر لجمل ارر  ت رريثا ا مل وررف أارر الل دمارراحل دهرراي  يأل رراة ا ط يع هررا ل  يررث دىارر     
لمافد ين ي ا ر م لي رد فاهرر ىرل  اامرر مار  طفر  ل إ ا دثا ذمرك إلرد   مي ر  ي ا رر  ا رر  ريالمل ير 

دالررررا تع رررر  لررررااحلة يوحررررر ض يعررررض  إى رررراىير مألطفررررال يمرررربين يء اررررلث يت يعررررض يم ةاهررررا  ض يسةايرررر  أررررد
يجمل اعا  يألااى ي ال يأل اة يأليايايرر ا اامرر إذي كاىرس ت،رد ديءراض ض يا ورر يسايةةرر ل  يرث دث مار  
إيررررررن ىورررررراط ا ةليي رررررر  يسف،ررررررور ا مررررررديإلات  يسع وفررررررر ل إذث ض ةررررررب  يسا وررررررر حي رررررراج يأليءرررررراض يت يموررررررعلحل 

طوةر موا يمليمدين ل ا ةابي ت،ها ي،راةا يإل  راط ا يم،ر ط مورا لإل  ةالمير ا ي اير ا يمالإم اا ير ي
يأليءاض ض ةبي يم ن مل مل تةاير  إ  يا رامد لخلئلمرير ل اةربي يم رولك و ورف يرن مجامرر ألاراى   رب 
ىلمير ثةاهاما م  يمعامل ل هفي يسةاي  ي ال أد ض ثةاهر يأل اة يس وار دالا تايمي ترلهري فرال يمءرل    رب 

بكلحل ا يإلانث ل اةربي اهةرا م عراميد يمد ىررر يإل راليير مةرلل يمءرهللا " مرروا س موير  ا رود " )يرااي دا  كررد يمر
 . (1)لمئالة م     ء  ا يلايلةد مويها معوا  ء  ل اهاإللي ييءهد ض يس،ا   (

 يسطوب يخلايس : ي   يا ا  يإلى اىير ض يس ان ا ى،اير يا ول 

  يا ررررررا  يم رررررراءير يفهررررررل  اي رررررر  ا شرررررراي  ل ا إث يررررررن دى ررررررب يإلطرررررراحلي  م حويرررررر  إث يفهررررررل  ي      
ي   يا رررا  يإلى ررراىير موا ررران ةررري : "ى،ايرررر يا رررول م ررردحلج ي   يا رررا  يإلى ررراىير" ل إث يمء،ايرررر ترررءا 
مورررا دث ي   يا رررا  يأل ا رررير يمررردىيا ض يم ررردحلج  يرررد دث تةايررر  لإلشررر اع إل ررر  ي   يا رررا  يسطوليرررر ض 

   يألمورررا يرررن ذمرررك ل اتةرررلل ةرررب  يمء،ايرررر دث يمءرررا  فام رررا يرررا ي ررر عداث مو ،رررحير ل  يا رررامد يس ررر ل 
يمف رريلمل ير يرررن د ررر  يمعررريش ض يءرررال ده،ررر  ل ديرررا مرررن ي   يا رررا  يإلى ررراىير ا مالإل هرررا ل   يا رررا  

 :  (2)يم اءير ه ث يمء،اير تئءف ةب  ي   يا ا  كاا يوي

 يج دير :دا  : ي   يا ا  

إث ي   يا رررا  يج ررردير ا يج ررراير ةررري ي   يا رررا  يأل ا ررراير يمررر  يوررر ك هيهرررا مجيررر  يم ورررا        
كاألكرررر  ا يموررررا  ا يم ررررءفس ل يمءررررل  ل ي اايررررر يررررن يألاطرررراحل ل ايعالإلررررر ذمررررك لس رررران أررررد دث ىررررلع 

 يس ان يسطول  مو ةاض موا إليد ي ياة و وف ين يااث ياا. 

  ر مألياث ا يإلطا ءاث :اثىيا : ي ا 

                                                           
 حديث الرسول "صلى هللا عليه وسلم " ، رواه أحمد و داوود. (1)
 . 71، ص ( 1995، )لبنان : رياض الريس للكتب و النشررفعت ، حوار في بنيوية العمارة ،  الجادرجي (2)
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إث ي ا ررر مأليرراث ا يإلطا ءرراث مرر  مالإلررر ىنرردى يررا يوررعا  يمءررا  حنررل  يررامد ا يي رر هد ا حنررل يم ي ررر       
يييءر يرن دش مديردي  ااحل يرر ل ا إث يس ران يرلها يعرض ي اايرر يمال يرر يرن يمعليير  يخلاحل يرر ل ا إث 

يس ان ل  يث يرلها ي اايرر يرن ييرر  راال ااحل يرر ا يرلها دي،را إش اع ي ا ر مألياث يالث من طايق 
 يي ر محير ا اامير ى  يا ين يم،للاض ل ي ايحلة ا فريةا .

 اثم ا : يإل  يا ا  ي   اامير : 

إث ي   يا رررا  يإل  ااميررررر ت ،رررران يإل  يا ررررا  يم،ررررااحلير يمال يررررر مواامءررررا  يم ورررراير ي يررررر ي رررر       
ا ررر مووررعلحل ي ة رر  ييارراين موفررا  ل ي ا ررر مواورراحلكر يرر  ييارراين ل  يررث يوعررب ي ا ررر يت ي ررب ل ي 

يس ان  احلي مها ض إش اع يإل  يا ا  ي   اامير ل هاس ران ةرل ياكرا  يراة يأل راة ل ايمر  ةري يرداحلةا 
س دياورر يمةلة يأل ا ير ض تط ي  يألطفال إ  ااميا ل اةل يسااث ي إل  ل طا مورا يمعالإلرا  يإلى راىير ي

ا يألطررلل يرردى ض ىفررس يملإلررس ل ا يس رران ةررل يساررراث يمرربش يررلها  ايررر يمعالإلررا  يس دياوررر ا يءاررري 
 يمعالإلا  اي امد موا إش اع يإل  يا ا  يإل  اامير .

 حلييعا : ي ا ر مووعلحل لمبي  : 

إث ي ا ررر مووررعلحل لمرربي  وررا مالإلررر ي وررك يإل  يا ررا  يس عرراحلل مويهررا يررن إل رر  يألهرراي  ا يجمل ارر  ل     
اةررب  يسعررايري وررا مالإلررر يءررلع يس رران يسءا ررب دا يمئرراحل مو رران يمرربش يوررهللا مووررعا يااىررر ي  ااميررر 

ا دي،ررا موررا شررعلحل  يعيءررر ا ىنرردى رةيررق يس رران سعررايري إ ررااىير اامررر تررؤثا موررا يرردى تة رر  يديطرر 
 .يموعا يةيار ىف   

 ااي ا : ي ا ر م حةيق يمبي  :

اةي ي ا ر مر  را  لإل  يا را  يإلى راىير يرن ي رب ا يمءارل يموعئري ا يمعالإلرا  يإلماييرر       
ي  يياراين ل ا يس ران ةءرا يوعرب  احلي د ا ريا ض رةيرق يمربي  ل ألىر  ي رام  لم ع رري مرن يمربي  يرن 

ايررا يررن يةليررا  اررالل شرراو  يمعررا  يمرربش يعرر  مررن ذيترر  ا ةليررر ا  ايهرر  شعئررير زررد ةل حيةررق شرري ا ة
يأل رراة يم ررلير ل اي ررام وررا لمةيررا  يررداحلةا كااالمررر ا دي،ررا كرريهاي  مو ع ررري مررن طرراي  اي ررد اررا  هبررد 

 مجيعا .
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 ةا  يا ول م دحلج يإل  يا ا  يإلى اىير  : 1يموا    

 يسطوب يم ا   : يموا  يسعااحلش موا ان ا مالإل   لم ةاهر يإلى اىير 

 شررك دث يمعارراحلة ا يمعاررايث مت رر  د ررد دةررد  ليىررب ي ،رراحلة ا يمرر  تع رر  ىن ايررر  رراض ك ررري ا ةررا  يررن     
يجمل ارر  ض حل و رر  مرر  يمعئررلحل ل ا تعاررس يجليىررب يمرر  توررا  اتحليررخ يأليررد ا تعرر  مءرر  ههرري تعاررس مررلحلة 

ط يعر يم  يري ض ك  يا ور ين ياي   اتحلو  ل هويس ين إى اث ماسي   حيرد  ياراث دا اتحليرخ ل ير  إى راث 
يءررر د أليرررر ا  ،ررراحلة ا يي رررر ي  ااميرررر ا ط يعرررر زرررد ة ل هعءرررد ي رررديث مرررن يمعاررراحلة ا يس ررران ائلمرررا 

مو عررال موررا  ا اترر  يماا يررر ا يسا يررر ل هاوليررر يم ةاهيررر تررات ط  يئرر م يررن يم،ررااحلش رديررد ةليررر يإلى رراث
يوررا  ي اشررا لوليررر يسعااحليررر ل  يررث دث يمءا يررر يم رريالمل ير يمرر  حياوهررا يجمل ارر  ا يمئررلحلة يمبةءيررر ض 

تارا  يم ةاهر يمعايير ا يإل اليير ي ال ت عوق ي الث يوليرر يسعااحليرر ا ائامئرها يمر  متيرا  مرن فريةرا ا يحل 
 موا خم وف دمناط  ولك يجمل ا  يسع وفر من  ولكيا  دش م ا  آاا .

كرربمك هرر ث يوليررر يسعااحليررر تعاررس يخلئلمررير يسااىيررر ههرري   مررر يإلى ارراض مواارراث ا ةلي رر  يم ةاهيررر ل      
اتا  رررب يوليرررر يسعااحليرررر ائلمرررير هاايرررر انجترررر مرررن ماويرررا  يم فامررر  يم ةررراض يررر  يساررراث ي ررر ادة يرررن 

يوليررر يم ةاهيررر يملطءيررر لا ت وررا  دي،ررا يررن اررالل تفاموهررا ائلمررير يسارراث ل ايمرر  ةرري إ رردى ياليررم  
 امتاشيها ي  يمعا ي  يإل  اامير يم امدة ا د اميب ي ياة يميليير .

 بي  رق يمريرةرر       

 الـحــاجـة لـلـشـعـور بـالـذات          

 الـإحـتـيـاجـات الـإجـتـمـاعـيـة              

 الـحـاجـة لـلـأمـان و الـإطـمـئـنـان                 

 الــحــاجــات الــجــســمــيــة والــجــســديــة                    
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هامعليير  يسررؤثاة موررا يموررا  يسعارراحلش ايمرر  فام ررا يرا تا رر   يعررىن ل امياررن دث حنررد ةا ض ثررالث ملييرر     
  يموررا  ارلمرر  إت شررا  زورري يررن يمةرريد يمديءيررر ايمةرريد يإل  ااميررر ا يمةرريد يجااميررر ايم ةءيررر . إذ دث تئررء

يألشررراال يسعااحليرررر ا يرررن لررراءها يس ررراكن تا  رررب يسعررراق يرررن ارررالل يمةررريد يمررر  تورررا  يمئرررلحلة يم ةاهيرررر 
 مواا ا  .

مرن يع،رور إلراطين يسردث   "Culick"ل ك رب مرامل يإل  اراع يألياياري "كلميرك"  1970هفري مرا       
يمعايير ايإل اليير ل ض يعاانمد ي  ي ياة يم ةويدير ا ي  يرا دمسرا  لم  يرري ي  اري يس  راحلع موحديثرر يم اييرر 
ل ه ررااث ةررب  يسرردث يعيوررلث مرراس  خم وفرر  متايررا هامعررامل يألال ةررل يم ي ررر يمعاايىيررر يم ةويديررر يسايرراة ل ايمرر  

يررن يعاسهررا ا ائامئررها ل ايرر  يمعررامل يم رراق ا ةررل ماررلع مءامررا يعيءررر يررن يجمل ارر  يمئررءامي ت ررري يما ررري 
يم رررا  ل الم ررراج ا رررل  يفاحلإلرررا  ايلرررحر اي اشررراة ض مءامرررا يدررريط يمعارررايق ا يإل  ارررامي يررر  يسالررري 

 .(1)يم ةويدش اي الا يمايةن 

 ثةاهر يأل اة يجايمايريس حث يم اق : يم ان يمعال ش )يمعااحلة( ض 

 يسطوب يألال : يسعااحل ي ديثي )يم ياحل يمل يفي(:

اةرربي يمرررءاط يرررن يسعاررراحل اميرررد يم رررلحلة يمئرررءامير ل إ  ةررا يةرررلة يعرررد ي رررا  يمعاسيرررر يم اىيرررر ل ى،ررراي موحا رررر    
ءير يسوحرررر مو ررران  رررايض يمررردياحل يوامررر  ايخلررراي  يمررربش دمرررا  داحلال اامرررر ا يمررربش ت ررر ب ض د يرررر  رررا

 ااىةر .

اهو فر يم ياحل يمرل يفي ض يمعاراحلة تر وعا ض لرااحلة ت رين هاراة دث يإلى راث ي وراي  ض يمايراث ا يساراث     
ل إذث ىنا دث يإلى اث ةل اي د ل ه ث يمعااحلة تالث اي ردة ا  ا اتر  اي ردة ل إذث هيةرديل يمعاراحلة مرب 

اهبر( ل اةرربي يع رر  ت ررين مرراحلو موفاررا ا دث تاررلث اي رردة دش مارراحلي  ا ي رراكن يء،اررر ا يءاب ررر )ي ورر
يمفو فر يإلش يكير ل  يث ي عا يت رةيرق يس رااية ايمعديمرر ي   ااميرر ل يور   حلاي  ةربي يمفارا يإلى راث 
لمءحرر  ل هامءحرر  ي ررين ييلترر  موررا شررا  اررال  ي ورراهبر مرر  يمرراين ايإلى رراث دي،ررا مررب دث ي ررين اررال  دا 

 .(2)ديعا  يءا  ر ا ي ااثور ا كفا ييل  موا شا  شةق  اءير ذي 
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 ا يرررررا  ي ا رررررير يوررررر كر مررررردى يم ورررررا اةررررري يألكررررر  ا يمءرررررل   4ايم يررررراحل يمرررررل يفي ي رررررعا يت تو يرررررر     
اي ا ا  يج دير ايماا يرر ل يم ءةر  اي اكرر  يار  يس ران ل اةري يرا ىةئرد ير  يمةيارر يم  ا ميرر موا ران 

يجاىب ي إل ئا ش هةرط هرال هرن ا   مجرال  يرث تراى دث دين ت وعا ي ا ر موا ان ض يم اا ةا موا 
 ا ررررا  يإلى رررراث ي ورررراهبر هررررال  يمرررري مو اررررايا ض يس رررراكن ايم يررررل  ل    ة يت إا فرررراض ي رررراض ا  هررررلحل 
يسهءررد  يسعارراحلش يمرربش ل  يعيرردي  رردي مررن يس وفرري ا ييل ترر  ماررس يررا كرراث مويرر  ي رراض هياررا ي،ررا ل 

اررد امرريس يت يمايررف ض توررييدةا موا رران ممررا د ى يت ى ياررر اةرري يمعاررايث الم رراج ةرري ت رر ايب يت يم
يس واهبر ايسءاط يرداث هرن ا  مجرال دش تورييد دكر  إلردحل ممارن يرن يم راءا  ض  يرا   رايض اي رد أبإلر  
تاوفر ا د راع اإلرس ي رض يمء،را مرن يمرباق يمفرين ايجاراج ل اةربي مارس متايرا يم يراحل يم ةراهلش ض يمعاراحلة 

بش كررررراث يا ةررررراي إل ررررر  يم رررررلحلة يمئرررررءامير ض داحلال ل  يرررررث يء،رررررا يمءرررررا  يت يس ررررران يرررررن  يايرررررر يمةيارررررر يمررررر
ي  رر عاامير ا يمرر  ترر وعا ض ي رر ااير يمعاررايث )يس رران( إلارر الل ي  يا ررا  ي ى رراث يماا يررر )يسا يررر 

ةررري  يرررث يعررري ىن طو اتررر  ا ايماا يررر( فرررري ي وررراهبر اي  ايءرررر ل اض ةررب  ي امرررر يارررلث ي ررراض إلايرررب يررن يس و
ييل ت  ل ةبي يا يء   مءا مااحلة خم وفر من يع،ها يم عض ا ي ااياة ي  يس ام ر يما ررية ض يمفرن ايجارال ير  

ل اكررراث يرررن دةرررد ا دشرررها حلاي  ةررربي ي جترررا  "ملكلحليياي "لامةرررد  (1)ترررلهري يمط يعرررر يخل،رررايض يئرررلحلما يس ل ورررر
 ير ض يمل    يس حدة يألياياير يءها :ا هس مدة يى ةا ي  موعااحلة يمل يف

إث ةررربي يمرررءاط يسعاررراحلش يهاررر  يجاىرررب يماا ررري مرى ررراث ا يإلاررر الل يمط ةررري ا ياررر الل ي ا رررا      
 ايماف ا  ل اطا س يإلشاال يم اج : ساذي ى ين يوا  يل د ؟.

 دش يت مااحلة يمةااث يمل طا . كاا دث"ةءاش ملهاإلا" ض هاى ا ان ى ي،ااحلة يمعل ة يت "يسديءر يم حفر "  

( ايم  ىةئد هبا ) اءا  ي  اامير .H.L.Mإث منط ةبي يمعاايث يمبش شا  جتاعا   اءير )    
 Les Ghitesذي  يإلماحل يسع دل( كام   ها  ض هاى ا ا ي  يااحل يملإلس رلمس يت "هيطلةا " "

" ي  ةط س يمط ةا  يمفةرية ا يألإلويا  يسها اة ل دش دالا  اامس يخلااج ع  سواك  يأل ياض يمةئدياير 
 إ  دالا اإلعس ض ىفس يسواور ين  ديد ي  ب يم ااعا  يم ااىير يما يفر.
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ت ا كاىس مالع ةب  ي ى ةا ي     ة مورا مارلع  حلي را  مورد يمرءفس ي ،راش توراوس يم رباحل يألا    
 معود ي   ااع ي ،اش ك عئا ي  ة  .

 يسطوب يم اق :  هلحل يمءاط ي ديثي يمل يفي ض يملطن يمعا  :

يعرل  يم رريثري يم را  موررا يمعرامل يمعررا  ا يإل رراليي يت ىفرلذ ةرربي يألارري ض ةررب  يسءطةرر ا دال يررا يى ةرر      
اءا  ل مث يعد ذمك يى ة  يمءاط يت يس راكن افريةرا يت يمعامل يمعا  كاىس يأليءير يمعاليير ل يمةئلحل ل يم 

ل ايعل  ذمك يت  اكر ي ىف ا  يمر   مرا يميهرا يم روطاث زارل  يم راق ل   رد موري ل يإلمسامير  يخلرديلش ل 
 ييال ش . 19ههل يعل  يت أتثا يمدامر يمع ااىير لألمناط يم ايير داياا يمةاث 

يا  ا  يمدامر يمع ااىيرر الم راج كراث أتثرا يمعرامل يمعرا  ا يإل راليي هبرب  اكاث يمعاايث يم احلاكي ةل دال    
يألمنرراط يسعااحليررر ا يم رراءير يعءررليث ي ديثررر يمرر  يى وررا  ض هاى ررا ادساىيررا ا لإلرري دحنرراض داحلال ايمرر  امرروس 

 موعامل يمعا  ي يااة ا لم، ط ين يليير يمع ااىي  .

لىيررراج هةرررد يى ورررا ض كاهرررر يسررردث يسطورررر مورررا يم حرررا يأليررريض يس ل رررط  يرررث ديرررا يمرررءاط يسعاررراحلش يمالم    
 يم لي د ي   عااحلش يمفاى ي .

ايعد ي  ةالل يمدال يمعايير ا ي  راليير  هرا   اكرر  ميلفايهيرر ك ررية  ردي  هعرس ةرب  يمردال يت ت رين    
  راحلع ل اةربي يمرءاط يس  رىن ت ر ب مورا منط يعااحلش فا   اةا سلي هر ةبي ي ايك ا يمءال يمدميلفايض يس

 رررد تع رررري "يم هء ررري" يت هةرررديث يمفرررا  يمعرررا  ولي ررر  ايم عوررري مرررن ما يتررر  اتةاميرررد  ا ا اتررر  يماا يرررر ألىررر  
 . (1)يو ك ض يأا  ةبي يسعااحل ايمبش   يايل فاي ا مء 

 :  يسطوب يم امث : يم ان يمعال ش ايسعااحل يمل يفي ض يجايما

 العير يمعةاحل ض يجايما إل   ي   عااحل يمفاى ي :دا  : 

يعل  يحلت اط يجمل ا  يجايماش لألحليلي يماحليمير يت مئرا يمفيءيةير  ا تلي ردةد مورا يم را   يألهايةري ا    
يت يمةاطررا ي  اتلي رردةد ض يمررديا  يت ت ررين ى،ررا  يسوايررا  يماحليميررر ل ال رر ءاا  يألةرراج لألتررايك مئررد 
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يريال ش ل  يرث ماهرس  1518واليا  يإل ر اىير يردد  يا ورر  ديردة ير  يمعهرد يمع اراق يىطالإلرا يرن ي
 يسوايا  يمعةاحلير ض يجايما دحلي  تة ياا  :

 ييالك يمدامر )يم ايوك(. -
دحليلرري ا ديررالك يمعرراش : اةرري يسوايررر يجااميررر مررألحلض مئرراحل دهرراي  يورراش يملي ررد )يمة يوررر( ل اكرراث  -

ةبي يمعاش ي ق ض ي ى فاع ض ةب  يألحلض ل اكاث ةبي يمءلع مي   يألفو يرر يم را ةر ض تاكي رر  ما  ها  ين
يمعةرراحل ض يجايمررا ل  يررث كرراث مي رر  يمعاررل  يمفةرراش مو ءيررر ي   ااميررر يجايمايررر ايررن احليمهررا يأل رراة ا يمعرراش 

  يث كاىس مت   ىلية تء،يد يجمل ا  يجايماش .

 يور .يأليالك يخلامر اةي إلو -

 دحليلي يملإلف ا يسلي هر ألماال يخلري . -

  العير يمعةاحل دثءاض ي   عااحل يمفاى ي :اثىيا : 

  ليماش ةرل م ار   حليمري حليفرييعد ي ط ي   عااحل يمفاى ي إل ،   موا يجايماي  ل ا د دث يجمل ا  يجا     
% يءهد يعيورلث ض يألحل ل ل يةرل  هير  يمء،را   95%  يءهد هةط يعيولث ض يسدث ايم اإلي دش  5 يث 

يمعةرراحلش موررا يسوايررر يمة ويررر ايدايررر يررن طررال إلررلة يمعرراش ا يررن د رر  تفايررك ةررب  يم ءيررر ا ي   ااميررر 
  يجمل ار  يجايمراش ا يحللر  اإلعال يمء،ا  ي   اامي ل إلا  ي   عااحل يمفاى ي ي،ا  يمعالإلر يسل ل ة ي

 ا ةبي ين االل ال  يء،لير إلاىلىير ت الث ين :

 يئا حلة يألحليلي يساولكر ين طال يإ يحلة يمع ااىير . -
 أت يس إلاىلث يسواير يخلامر . -

ل ايمبش ية،ي ي اامر دحليلي يمعاش   1863" ض simatus cansultإمديحل إلاىلث " -
 امتوياها موالملث .كل دي  ها ير متهيدي م اام ها اييعها 

 . (1)هاى ر ك  يمةليى  يس عوةر لمعةاحل الا  يمةليى  يدوير ايألمايل يسعالل هبا ماض ي امط -

إذث ةبي يإلى اا  يمبش كاث يل ل  ي  يألحليلي يماحليمير ا يم ء،يد ي   اامي يمة وري يسرات ط ير  مورا     
ي  لى يمايف يي د دي،ا موا ي  لى يديءر يجايماير هعوا ي اطر يسعااحل يجايماش إ  دىر  كراث ةءراك تءرافد 

يألشرررعا  يسءحررردحلين يرررن ىفرررس يجرررد كاىرررس يررر  يم ءيرررر يمف،رررامير يمفيايةيرررر ا يم ءيرررر ي   ااميرررر ل ه يرررل  
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ت اارر   ررلل  ررا ر يورر كر ةرربي يملمررف موررا  ررد تع ررري "ييرراحل يلحل يررل" مي رر  يألمرر  يسورر ك مارر   ررااث 
مشررال دهايةيررا ل هااىررس يمفا يررر يالىررر يررن مالمررر يورراير ت ئرر  هياررا ييءهررا ياييطررر يمررد  ا كرر  ا رردة يورراير  

طرررط يم ررراين كررراث يعارررس مورررا يس ررر لى يمفيايةررري كيفيرررر كاىرررس ر ررر   ررري ارررا  هبرررا ل يت  حل رررر دث يسع
تء،رريد يم ءيررر ي   ااميررر ايوررا  يى رريا  ممررا  ي ةررا إحلت ررراط لمف،رراض ايىررديا ا هيرر  اكرراث مفيررف يررن يمةررراى 
يوا  إل يور دا مراش تء،رلش ررس  راكد اي رد د يرال ي عرد ة مورا شرا  "كلىفدحليميرر " دا إررا  ارا  

 اما  د اة يااىر  يا  يجملالمر .ميءم  هي  ةبي يمء ي  ما  ها  

مةد كاىس يسديءر يجايماير حلفد ي اط ها معد  يم فا  يم ااث يت يجاىب يمفين س راكءهد ا ديءير هد ل إ     
دالرررا كاىرررس مورررا ي ررر لى مررراج يرررن يم ءرررافد ايم ءا رررق يررر  يءااهرررا يس ل رررطي ا مرررا ي  اتةاميرررد  رررراكءيها 

ملىياميرررر مءيفرررر  ررردي لهعءرررد ي ررر الل يجايمرررا هارررا ي  ررر عااحل ض لهااىرررس يم حرررل   ض  ررر  يم،ررراال يمال 
يم اا  منلذج فا  مواديءر يااث يسديءر يمةامار آىبيك ايم  كاىس هيهرا يم هي رر يمعاايىيرر ايم راءا  شر يهر 
يت  ررد يررا يرراين يمةررااث يمل ررطا ل  يررث كاىررس يموررليحلع يو ليررر ي  ءررال موورراس ي احلإلررر ل اتءهرري يرردحلا  

 ايررر خلئلمررير يمف،رراض يم رراين ا ياوررا يررن  احل ي  اررامي ا داالإلرري حليإلرري ل يت دث إ رر  دمس  ي رردا ة
 ين طال يس  عاا يوليحلع مم دة يطاق ي  ةيار يداث يم فا  يت  اق يمةياي ايمديين .

ض يةلم رررر  يموررررهرية " يس ح،ررررااث يعيوررررلث   1932ا إلررررد دماررررب "ملكلحلييايرررر " مءررررد   حلترررر  يمةئرررر ر ض    
 .(1)اذيث ض ي ،ا ديا يم يياة يعيولث ض طايىيءر ا ةءاض " كاج

إذث يا  د  ةل دث يعد لا  يمعالإلر يم  جتا  يجمل ا  يجايماش ا يألحلض ا يئا حلة دحليلي يمعاشل     
تفااس يءير يجمل ا  إلامار موا يمة يور ايمعاش ا يسواير يجايعير مألحلض يماحليمير يئدحل يمل  ايم ء،يد 

امي ل يأليا يمبش  ه  لأل ا يمءلاير يت يم حس من يمعا  ض زيط يسدث )يمئءامير( له حلل ي   ا
يعي  يأل اة يجايماير ين يايحلع هال  يو    ض دحلض ماش  يت  ال ض يسليىئ دا يخلاا  مءد 

 يث  امس اثرية دتءاض يأل ير ي إل ئا ير يمعاسير ل 1930-1929ل ا ي  يمط  يور ض يمف ة (2)يمالملث
يمءاا  يمايفي حنل يسدث ع ا من يئا حل حل ق يديور ا دتءاض ةب  يمف ة لمبي  يدد ي ي س موا  د تع ري 
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" ل دش مو ر  يمايس ل  le Bidan d'oil"تريش لكل" يفهل  يم ان يمةئدياش )يمئفيم( ين كوار " 
 "  Bidan villeه عد دث كاىس رلش مايس دم حس توا  ييل  ت  لمب يم وا "

ايمرربش دطوةر  يجءرايل " ي ررلل" ض إطراحل  يا ر   يإلمررال ير  1958مث  راض يعرد ذمررك يورااع إل رءطيءر    
ازاامررر يءرر   رر  يمللررعير يس ي يررر مألةرراج يمرربين دمرر حلي ض يسرردث اامررر يم،ررلي ي يعررد  و ررور يمةررليى  

 يجملحفر ض  ةهد يم   امس ييءهد اي  دحليليهد يسئا حلة .

يث إلال "يجءايل  ي لل" :"مرب دث أتارب يجايمرا ىئري ها ممرا ميارن دث تعطري ي ،راحلة يم وراير ي دي رر     
. ا يررن اررالل ةرربي يم ئررايم امررد يجايمراي  أ ررااث يويررلث شررعا ا ةارربي يعررد ماررلع  (1)يرن يماهاةيررر "

عارل ش ايرن احليمر  هو رفر ةب  يأل ديث ايم حل   يم ي يدير  يا  يجمل ا  يجايماش امالإلر ير  يم ران يم
يم ياحل يسعااحل ي ديثي يمل يفي اتحلكا احليم   اء  يم ةويدش يمبش طاسا تءافد ا يى اد ير  ما يتر  اتةاميرد  ا 

 يعايري  ي   اامير ا إليا .

  ي ،رية يم اءير يعد يإل  ةالل :اثم ا : 

يعرررد يإل ررر ةالل ل اإلررر  ىررراا  حلةيرررب مو رررااث حنرررل يسررردث ا  1966يت  1962ض يمفررر ة يسا ررردة يرررن     
يأليررالك يموررافاة ل يررن د يرراض يمئررفيم حنررل يم رراءا  يمرر  كرراث يورر وها يسعارراين ل ههرري ديررالك مي ررس يررن 

 يها .إى اج ثةاه هد ا إلياهد ايعايريةد ل اةبي يا د ى يعد ه ة يت شعلحلةد ل ف ي  ه

اكاىرررس يمفاررراة آىررربيك مءرررد يم ررروطر يجايمايرررر دث ي ،ررراما يم ررراءير يمررر  اوفهرررا يإل ررر عااحل يمفاى ررري كاهيرررر  
ل يث ي  ية،س  يمدامر يجايماير موا د ير  راءير  را ة يعرديا  1979إل ااث يجمل ا  يجايماش يت فاير 

اايمءهررا يساميررر ل إلرراهر يت  يا ررر دىفةررس يساليررري يررن يمرردا حلي  يررن د رر   ا ررر تئررءي  هاشررور إ رر ءاهس 
يم ررلحلة يماحليميررر يمرر   ي        يررن  رردة يمءرراا  يمايفرري ا هررا   يمفال رر  ألحليلرريهد حنررل يسءرراطق ي ،رراير ا 

 لم اج  وس يمااحلثر .

ا كحولل إ  عاامير جي  إميها يم وطا  آىبيك كاىس يإل ر ءاا  لم ئراييد يجراةاة موعاراحلة يم اييرر ل     
متررس يإل رر عاىر يفو ررفر يسعارراحل يمررل يفي ا ماررن يطاية رر  يمل وررير ل يررث ط إىورراض  رراءير ض ا ررط   يررث

ه،رراضي  ا دحليلرري ااميررر يررن ديررر مي ررر ماايىيررر ا موررا شررا  مررءا يق دا موررب ك يررس كاررا حيوررل مورر عض 
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ايماا يرر ل ت اي ها يواور مالمر يايإلد تف ةا أل ىن شااط يس ان يمبش يوهللا  ا يا   ااى  يج دير 
ا  يرلج دش ية ارا  معا تر  اتةاميرد  اإليار  يم ةاهيرر ل ا إمنرا مهر  يمل يرد يى راج  ران ي اراميف دإلر  ا ياايررر  
 .ك رية ا ض  ين إليا ي اةبي سلي هر يأل ير يم اءير يخلاىةر ايي ئا  ف،ب يمواحلع يس اييد ا شايض ا  
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 االمر :  

ض ا ررا  ةرربي يمفئرر  مياءءررا يخلررااج االمررر مايررر ا ةرري دث يس رران مي رر  يسةررا يمرربش يوارري إميرر  يإلى ررراث 
مية،رري  رراض يع رر  يررن د رر  ةرربي هرر ث يم رراكءر ا يإل رر ةايحل يع رر يث شرراطاث د ا ررياث مررب دث ي ررلها هيرر  ل 

د رررا  ةرررا  يا رررول  ههررربي يمف،ررراض يورررهللا مررردة  ا يرررا  هيا ميرررر ا حلا يرررر م ررراكيء  ا ميارررن تئرررءيفها مورررا
موحا يررا  . اماررن يرر   هررلحل يم يرراحل يمررل يفي مو رران ا يإل ررااث ا يس ا رر  ض يس رران ي ررديثي ا يمرربش 

ملكررلحل ييايرر  ل  يرررث يرراى أبث  ا يررا  يم وررا ي وررراهبر ا ي ااثوررر يهاررا إا وررف يمايررراث ا يررن دكرر  حلاي   
ا ررا اإلررس مماررن ا دإلرر  كوفررر ل عيررث يسارراث ا لم رراج يافرري دث ىءرر   دكرر  مررد  مماررن يررن يم رراءا  ض د

ت ورراي  موررا شررا  ى ررخ ط ررق يألمرر  ض شررةق  رراءير ي ااعررر ض مارراحلي  ا  رراءا  مال يررر ل ا دلررا 
تطاإلءررا يررن اررالل ةرربي يمفئرر  إت يم رررياحلة يم احلويررر ا كيفيررر  اررلل يم رران ي ررديثي ا تيرراحل  يمررل يفي إت 

 يمالملىيامير .يسءطةر يمعايير ا يجايما ائلما ين االل يمعااحلة 
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 : متهيد 

يف هذا الفصل و الذي نصطلح ابلفصل امليداين أو اجلنب امليداين يف البحث و الذي من خالله نزلنا     
إىل ميدان البحث و الذي يتمثل يف مكان إجراء البحث حي صناع املقام ، وحنن مسلحني بتقنيات 

 إختبار فرضييت البحث و املتمثلتني يف :البحث و على رأسها إستمارة اإلستبيان من أجل 

 للخلفية الذهنية للساكنة عالقة إبجراء التعديالت على فضائها السكين .

 للفضاء الفيزيقي و نوعية البناء دور حمفز يف إجراء التعديالت عليها .

ناقشة و هذا عن طريق عرض و حتليل البياانت اخلاصة ابملبحوثني بعد تفريغها من اإلستمارة و مت م
 البياانت اخلاصة ابلفرضيتني ، و يف األخري حاولنا اخلروج خبالصة للفصل نلخص فيها نتيجة حبثنا .
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 املبحوثني .خصائص التعريف مبكان إجراء البحث و  املبحث األول : 

 املطلب األول : التعريف مبكان إجراء البحث 

 اجملال املكاين : 
مسللكن ، وهلللو حللديث النشللل ة  164و يتمثللل يف حللي ا إقاملللة صللناع املقلللام ا ، وهللو حلللي يتكللون ملللن 

مقارنللة بلللبعي األحيلللاء و املنلللاطق األخللرن املتواجلللدة يف نفلللم املنطقلللة ، مت تويفيلل  مسلللاكنه عللللى السلللكان يف 
 .  2017و مت إسكاهنا و شغلها بصفة رمسية هناية  2014

ن أي الشللماا الغللري ملدينللة (بلديللة  مسللتغامب و ابلضللبر قحللا اة الطريللق يقلل  هللذا ا للي يف بلديللة مز للرا   
ا و جنللواب موانرللور ، كمللا Hawosingامللليدي مللن مز للران إىل حاسللي مامللااب ،  للدم  للراب حللي إقامللة ا

هكتللار ، وتولللك شللركة خاصللة إاللايف هللذا ا للي و هللي  1.5يرتبلل  هللذا ا للي علللى مسللاحة عقاريللة تقللدر   
 العقارية اصناع املقام ا.املقاولة 

 164طوابللق و  تلوي عمللوع هلذم العمللارات علللى  6عمللارة  ات  13 تلوي هللذا ا لي السللكين عللى 
شرفات إضلافة إىل تواجلد علدد ملن اذلالت  ات الطلاب   3 رف + مطبخ + محام +  4شقة سكنية  ات 

 التجاري و اخلدمايت على مستون الطابق األرضي .

 ي عدة مرافق و خدمات نذكر منها :و تتوفر يف هذا ا 

 مصعد كهرابئي يف كل عمارة . -

 مسجد + مدرسة قرآنية + ابتدائية . -

 . ا sous solleمرآ  حتك األرض ا -

 ساحة للعب األطفاا + مساحة خضراء لالستجمام تتوسر العمارات . -

حللللار  ،  فيهللللا أبللللوا  إضللللافة إىل résidenceفهللللذا ا للللي السللللكين شلللليد علللللى شللللكل إقامللللة مغلقللللة    
ويستفيد هذا ا ي من مجي  الشبكات الرئيسية اليت تعترب ضرورية للحيلاة اليوميلة ملن كهلرابء ،  لايف ، شلبكة 

 الصرف الصحي ، شبكة تويفي  امليام الصا ة للشر  .
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 164طوابللق و  تلوي عمللوع هلذم العمللارات علللى  6عمللارة  ات  13 تلوي هللذا ا لي السللكين عللى 
شرفات إضلافة إىل تواجلد علدد ملن اذلالت  ات الطلاب   3+ مطبخ + محام +  رف  4شقة سكنية  ات 

 .التجاري و اخلدمايت على مستون الطابق األرضي 

 ملطلب الثاين : خصائص املبحوثني .ا

 املبحوثنيجنس يبني  (03اجلدول رقم )

 )٪( ئويةاالنسبة امل )كـ( التكرار نساجل
 %68 82  كر
 %32 39 أنثى
 %100 121 اجملموع

                                                                                                                                                   

% ملن املبحلوثني 32% ملن املبحلوثني  كلور ، و البلاقي أي 68: أن    03يتبني من خالا اجللدوا رقل) (  
األفلللراد اللللذين قلللاموا قللللء ا سلللتمارات هلللو  إانث ، ملللن خلللالا القلللراءة اإلحصلللائية للجلللدوا يتبلللني لنلللا أن 

القللائمون علللى تسلليري شلليون هللذم الشللقق السللكنية و مللن فيهللا و مللن املنطقللي أن اللد النسللبة العاليللة مللنه) 
يه الذهنية الثقافية الذكورية اليت يتمت  هبا اجملتم  اجلزائلري مل  تسلجيل تغيلري قلادم ملن هلذم  كور و هو ما متل

٪ ملن اإلانث و الليت هلي يف تصلاعد مسلتمر لعلدة أسلبا  منهلا تعللي) 32الذهنية و هو ملا تشلري إليله نسلبة 
طالعية مل  املبحلوثني ، ، وهذا ما إلتمسنام من خالا مقابالتنا اإلسلتاإلانث و تدرجها يف سل) املسيوليات 

حيللث أننلا وجللدان عللدد معتللرب ملن العنصللر النسللوي هللو اللذي يتللدبر و يسللري و يقللوم .  02أنظلر امللحللق رقلل) 
علللى شلليون الشللقة السللكنية و ركللن هللذا راجلل  للمكانللة و الللدور اإلقتصللادي الللذي اكتسللبته املللرأة اجلزائريللة 

 ميخرا .
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 العمرية للمبحوثنييبني الفئات (  04 ) دول رقماجل

 ٪ ئويةاالنسبة امل )كـ( التكرار العمرية  الفئات
 %12 14 سنة  30أقل من   
 %59 72 سنة 50اىل  30من 

 %29 35 سنة 50أكثر من 
 %100 121 اجملموع

                                                                                                                                                   

٪ متثلل أفلراد العينلة اللذين يبلل  59النسبة العالية اليت تتمثل يف  :  أن04لنا من خالا اجلدوا رق) (يتبني   
سللنة و هللي فلللة الكهللوا حيللث تكللون أسللره) حديثللة التكللوين نسللبيا ، أي أو دهلل)  50إىل  30سللنه) مللن 

وتليهلا مباشلرة نسلبة الفللة أكثلر  سلنة ، 20أكثلر تقلدير يكلون يف حلدود مايفالوا صغار ، فابنه) األكلرب عللى 
٪ وهللي قليلللة مقارنللة بنسللبة الفلللة السللابقة ، وهللذا منطقللي جللدا نظللرا للتحللوا 29اللليت متثللل  سللنة و 50مللن 

اللذي طلرأ عللى األسلرة اجلزائريلة ملن أسلرة رتلدة إىل أسلرة نوويلة فقليلل ملا الد أسلرة فيهلا جلد و أ  و ابلن ، 
األقللل يف  أمللا النسللبةهللذا مللن جهللة ، و مللن جهللة أخللرن أ لللب الكبللار يف السللن يفضلللون السللكن األرضللي 

٪ وكللذله هللذا منطقللي فهللذم فلللة عمريللة متثللل 12سللنة و متثللل  30الفلللات العمريللة يف عينتنللا فهللي أقللل مللن 
الشللبا  حيللث مللايفاا أفللراد هللذم الفلللة يبنللون مسللتقبله) و هنللاىت مللنه) مللن ل يكمللل حلل  دراسللته مللن أجللل 

صللعوابت كثللرية حتللوا بللني تللوفري منصللب شللغل يللوفر للله املسللكن مسللتقبال خاصللة مللا نعيشلله يف واقعنللا . مللن 
حيث أن نسلبة الفللة  04مسكن هذا ما  تاج إىل وقك طويل ، وهذا ماييكدم اجلدوا رق) الفرد و كسبه لل

و الللليت متثلللل  50-30% فقلللر مقارنلللة   نسلللبة الفللللة العمريلللة ملللن 29سلللنة متثلللل  50العمريلللة أكثلللر ملللن 
59. % 
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 املبحوثنيميالد يبني مكان (  05)دول رقم اجل

 ٪ ئويةاالنسبة امل )كـ(  التكرار مكان امليالد 
 %60 73 منطقة حضرية

 %16 19 شبه حضريةمنطقة 
 %24 29 منطقة ريفية
 %100 121 اجملموع

                                                                                           

  أن الفلة األكثر تكرارا يف عتم  حبثنا هي الفلة الليت مكلان ميالدهلا 05لنا من خالا اجلدوا رق) ( تبنيي  
نسبة عالية مقارنلة ابلفللات األخلرن و ٪ من عتم  البحث ككل و هذم 60يف املناطق ا ضرية و اليت متثل 

مللا يفسللر نوعيللة سللكان هللذم ٪ و هللذا 16٪ و الشللبه ا ضللرية   24لللة يف مواليللد املنللاطق الريفيللة   املتمث
اإلقاملة السلكنية صلناع املقلام الللذين ينحلدرون أ للبه) ملن منلاطق حضللرية و هلذا ينثلل اجليلل الثلاين و الثالللث 

ولدوا يف املناطق ا ضرية وهذم األجياا قد اكتسبك تلدرييا نلوع ملن  بعد جيل ا ستقالا حبيث أن أ لبه)
و الللليت نعلللين هبلللا أسللللو  و زلللر حيلللاة يتميلللز بللله سلللكان امللللدن تفرضللله الطبيعلللة اإليكولوجيلللة  الثقافللة ا ضلللرية

 و ابلتايل أخذت تتكيف شيلا فشيلا م  السلكن يفواإلجتماعية والثقافية بسبب إقامته) الطويلة يف املدن ، 
، وهللذا مللن خللالا تفاعلهللا ملل  فضللائها السللكين و التلل ثري و التلل ثر املتبللادا املدينللة و ابلتللايل الشللقة السللكنية

 معها .
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 يبني احلالة املدنية للمبحوثني: (  06 ) دول رقماجل

 ٪ ئويةاالنسبة امل )كـ( التكرار حلالة املدنية ا
 %14 17 أعز 
 %73 89 متزوج
 %7 08 مطلق
 %6 07 أرمل
 %100 121 اجملموع

                                                                                           

  أن أفراد عتم  حبثنا من مالىت سكنات حي صلناع املقلام أ لبيلته) 06لنا من خالا اجلدوا رق) ( تبني ي  
٪ و يف األخللري فللليت املطلقللني و 14وتللليه) فلللة العللزا  بنسللبة ٪ مللن اجململلوع الكلللي ، 73متللزوجني بنسللبة 

األرامل و يف هذا التويفي  د لة على أن أ لب الذين أقبلوا على إمتالىت سلكنات حلي صلناع املقلام ملن  وي 
األسر املكتملة األفراد أي األ  و األم و األو د . إ   بعلي ا سلتثناءات فيملا الص العلزا  اللذين تلوفرت 

 ظروف اإلقتصادية ابكرا فا تنموا الفرصة متهيدا لبناء أسره) يف املستقبل القريب .هل) ال

 بني مهنة املبحوثنيي: (  07 ) دول رقماجل

 ٪ ئويةاالنسبة امل )كـ( التكرار هنةامل
 %8 10 أستا 
 %35 42 مورف
 %46 55 عامل حر
 %2 02 مهنة أخرن
 %9 12 بطاا
 %100 121 اجملموع

                                                                                                                   

  أن مللالكي سللكنات حللي صللناع املقللام يتويفعللون حسللب مهنللته)  07يتبللني لنللا مللن خللالا اجلللدوا رقلل) (  
٪ و 9٪ مث البطللالني بنسللبة 35٪ و تليهللا فلللة املللورفني بنسللبة 46كللا يت أو  فلللة املهللن ا للرة متثللل بنسللبة 
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٪ ، ونالحظ أن هذا النوع من السكنات ينتلكها  وو اللدخل اللذي نوعلا ملا مرتفل   البلا 8األساتذة بنسبة 
ملن  وي األعملاا ا لرة و التجلار ،  فل فراد هلذم الفللة ينتلكلون  املرتفعلة نسلبيا للذا الد أ للبه)نظرا لتكلفتها 

 فرص أوفر لظفر قثل هكذا شقق سكنية مقارنة بفلة املورفني و األساتذة .

 للمبحوثني املستوى التعليمي يبني: (  08 ) دول رقماجل

 ٪ ئويةاالنسبة امل )كـ( التكرار ستوى التعليمي امل
 %4 05 ميأ

 %13 16 إبتدائي
 %40 49 متوسر
 %28 33 اثنوي
 %15 18 جامعي
 %100 121 اجملموع

                                                                                                               

  أن املسللتون التعليمللي لللدن مللالكي سللكنات صللناع املقللام بللرتاو  08لنللا مللن خللالا اجلللدوا رقلل) ( بللنييت  
٪ مللن  وي املسللتون 28٪ مسللتون متوسللر و 40بصللورة جليللة مللا بللني املسللتون املتوسللر و الثللانوي بنسللبة 

٪ ،أملا مسلتون اإلبتلدائي فهللو 15الثلانوي و أملا فيملا الص فللة املسلتون اجللامعي فهلي منخفضلة تتمثلل يف 
٪ و هذا التويفي  يعطي لنلا تفسلري لتويفيل  مهلن ملالكي سلكنات صلناع 14٪ و تليها الفلة األمية  13ينثل 

وهلللذا ملللايعطي لنلللا إشلللارة و نظلللرة علللن اخللفيلللة  08رقللل)  دوا السلللابقاملقلللام و الللليت سلللبق و أن بيناهلللا يف اجلللل
 . الذهنية للسكان حي صناع املقام 
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 يبني عدد أفراد أسر املبحوثني (  09 ) دول رقماجل

 ٪ ئويةاالنسبة امل )كـ( التكرار عدد أفراد األسر الفئات
 %44 53 أفراد 4أقل من 

 %44 54 افراد 7اىل  4من 
 %12 14 أفراد 7من أكثر 

 %100 121 اجملموع
                                                                                                                               

   أن عللدد األفللراد داخللل الشللقق السللكنية  للي صللناع املقللام مللنخفي نسللبيا مقارنللة 09اجلللدوا رقلل) (  يبللني
د و ملا أفلرا 4، حيث متثل الفلتني أقلل ملن  ²م 130قساحة الشقق السكنية الواسعة اليت تتعدن مساحتها 

وهلذا  ٪ فقلر ،12أفراد يف الشلقة السلكنية متثلل  7٪ ، أما الفلة أكثر من 88أفراد عتمعتني  7إىل  4بني 
ميشر إياي يدا عللى درجلة اللوعي ا ضلري ، وهلذا ملا يلدع) تفسلريان يف اجللدوا اللذي يبلني تويفيل  سلكان 
حلي صللناع املقللام حسللب مكلان و دجلل) حيللث وجللدان أن أ لبيللته) وللدوا يف األمللاكن ا ضللرية و ابلتللايل هلل) 

شللر يللدا علللى فثللري الفضللاء علللى درجللة عاليللة مللن التكيللف و اإلنسللجام ملل  زللر السللكن املللديين ، وهللذا مي 
الفيزيقللي علللى عللادات و ثقافللة السللاكنة و املتمثلللة يف إافللاض عللدد أفللراد األسللرة داخللل الشللقق السللكنية مللن 

أي دلله التل ثري و   05(، وهذا ماسبق أن أشران إليله يف اجللدوا رقل) أجل حتقيق أكثر رفاهية و عيش كرمي 
 املديين و الذي نقصد به الشقة السكنية .التفاعل املتبادا بني املبحوث و زر مسكنه 
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 يبني مدى كفاية الدخل املادي للمبحوثني ( 10اجلدول رقم )

 ٪ ئويةاالنسبة امل )كـ( التكرار مدى كفاية املداخيل املادية 
 %29 35 كافية
 %51 62 نوعا ما
 %20 24  ري كافية
 %100 121 اجملموع

 

  يتبلللني لنلللا أ للللب سلللكان حلللي صلللناع املقلللام ملللن  وي اللللدخل امللللريح فملللن 10ملللن خلللالا اجللللدوا رقللل) (   
٪ ملنه) فضللوا 51٪ منه) أبن دخله كايف و 29خالا جواهب) على سياا هل دخله كايف أم   ، أجا  

و املواضلي  الطلابو  ابإلجابة بنوعا ما ، ومن يعرف  هنية الفرد اجلزائري يعل) أن نوعا ما تعين دخل كلايف فملن
٪ فقلر وهلي   متثلل األ لبيلة 20الغري مصر  هبا دخل الفرد ، أما  وي الدخل الغري كايف فنسبته)  األسرار

 ، وهذا تويفي  أرام منطقيا نظرا لكلفة هذم السكنات و توفر خدمات هبا حتتاج إىل دخل كايف .

  البياانت امليدانية املبحث الثاين : عرض و حتليل 

 لفرضية األوىل  معطيات ااملطلب األول : عرض و حتليل 

 (  يبني نوع املسكن الذي نشأ فيه املبحوث 11 ) دول رقماجل

 ٪ ئويةاالنسبة امل )كـ( التكرار سكن املنشأ
 %50 60 شقة يف عمارة
 %26 32 مسكن ريفي
 %24 29 يف مدينةمسكن فردي أرضي 
 %100 121 اجملموع

                                                                                                                                              

% مللن املبحللوثني نشلل و يف شللقق يف عمللارة ، يف حللني  50:  أن  11لنللا مللن خللالا اجلللدوا رقلل) (يتبللني    
معظل) سلكان حلي صلناع % منه) نش وا فردي أرضي يف امليدينلة ، ف 24% نش وا يف مسكن ريفي و  26
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٪ أي ضلعف الفلتلني األخلرويتني أي 50يف شلقق سلكنية يف عملارات و هلذم الفللة ملنه) متثلل   ااملقام نشل و 
٪ ، 24٪ و فلللة الللذين نشلللوا يف مسللكن أرضللي يف املدينللة بنسللبة 26بة الللذين نشلللوا يف مسللكن ريفللي بنسلل

وهللذا التويفيلل  يشللري إىل أن  سللكان حللي صللناع املقللام قللد اكتسللبوا ثقافللة حضللرية خاصللة ابلسللكن يف العمللارة ، 
يفايراتنلللا امليدانيلللة املتكلللررة إىل هلللذا ا لللي حيلللث وجلللدان أن هنلللاىت إنسلللجام كبلللري بلللني وهلللذا ملللا  حظنلللام أثنلللاء 

العملللارات ، وهلللذا ملللا يظهلللر يف نظافلللة و ترتيلللب األجلللزاء املشلللرتكة يف العملللارة ملللن ملللرآ  ، مصلللعد ،  سلللكان
سلللاحات خضلللراء ، ...اذ ، وكلللذا اهللللدوء النسلللة يف أوقلللات الراحلللة و إافلللاض معلللد ت األبنلللاء يف أ لبيلللة 

م مللل  فضلللائه) بلللني سلللكان العملللارة  يقابلللله إنسلللجا، ولكلللن هلللذا اإلنسلللجام املالحلللظ األسلللر يف هلللذا ا لللي 
% مللن املبحلللوثني اللللذين 50، حيلللث أن  11الفيزيقللي لشلللققه) السلللكنية و هللذا ملللن نقلللرأم يف اجلللدوا رقللل) 
 قاموا بتعديالت على مستون شققه) نش وا يف شقق سكنية .

مدى تغيري املبحوث ملسكنه قبل إستقراره يف احلي اجلديد                   (  يبني  12 ) دول رقماجل
  )الرتحال(

 ٪ ئويةاالنسبة امل )كـ( التكرار مدى التغيري
 %95 115   ري

 %05 06 ل يغري 
 %100 121 اجملموع

 

% مللن املبحللوثني تعرضللوا للرتحللاا و تغيللري املسللكن ،  95:    أن12اجلللدوا رقلل) ( مللن خللالا  لنللايتبللني    
  لبية سكان حي صلناع املقلام قلد ملر وا قسلكن آخلر  لري ف % منه) ل يتعرضوا هلذا الرتحاا ،5يف حني أن 

٪ مقارنلة ابلللذين ل يغلريوا مسلكنه) منللذ نشل ج) بنسللبة 95اللذي نشل  فيلله ، وهلذا مايتوضلح جليللا يف النسلبة 
ليلة جلدا و هلذا التلدرج و اإلنتقلاا ملن مسلكن  خلر ميشلر إىل علدم اإلسلتقرار اللدائ) و ٪ وهي نسلبة ضل5

الثبات يف مسكن واحد ، وابلتلايل هنلاىت تنلوع يف ثقافلة اسلتغالا املسلكن و ثلراء يف تفاعلل السلاكن قسلكنه 
 عنصلر مهل) جلدا ، وهلذا يعتلرب  03، وهذا ما أشلار إليله املرقلي العقلاري يف مقابلتنلا معله (أنظلر امللحلق رقل) 

ينكننللا أن نسللتخلص ميشللر هللام يللدع)  12يف تكللوين اخللفيللة الذهنيللة للسللاكن ، فمللن خللالا اجلللدوا رقلل) 
فرضللللية أن للخلفيللللة الذهنيللللة للسللللاكن دور مهلللل) يف إقللللدام هللللذا األخللللري علللللى إجللللراء تعللللديالت علللللى فضللللائه 
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راء تغيلللريات عللللى فضلللائه) مبحلللوث اللللذين قلللاموا إبجللل 121الفيزيقلللي و هلللذا مايبلللدو جليلللا يف أن ملللن بلللني 
 .% منه) عاشوا حياة الرتحاا من مسكن إىل آخر95السكين اد أن 

 يبني نوع املسكن الذي مَر به املبحوث (  13)  دول رقمجل

 ٪ ئويةاالنسبة امل )كـ(  التكرار نوع املسكن 
 %73 84 شقة سكنية

 27% 31 مسكن ريفي أرضي
 %100 115 اجملموع

 

لنلا أن أ لبيلة سلكان حلي صلناع املقلام اللذين ملر وا قسلكن آخلر قبللل  يتبلني  13(ملن خلالا اجللدوا رقل)    
مسكنه) األخري يف هذا ا ي كانوا يسكنون يف شلقق سلكنية يف الوسلر ا ضلري ، وهلذا اللذي يظهلر جليلا 

ذا مللا ييكلللد ملللا ٪ ، وهللل27٪ ، أم لللا الللذين كلللانوا يسلللكنون يف مسللكن ريفلللي فهللل) ينثلللون نسلللبة 73يف نسللبة 
الللذين قللاموا بتعللديالت علللى فضللائه) الفيزيقللي علللى  فسللرانم سللابقا وهللو أن أ لبيللة سللكان حللي صللناع املقللام 

أي زلر العليش ولدوا و نشلوا يف الوسر ا ضري و هل) عالقة كبلرية و منجلذرة مل  الشلقق السلكنية شققه) 
 يف السكن العمومي .

 اختيار املبحوثني للشقة السكنية يف هذا احلي ابلضبط( يبني أسباب 14رقم )دول اجل

 ٪ ئويةاالنسبة امل )كـ( التكرار سبب اختيار احلي 
 %9 11 وجود أقار 
 %20 24 توفر املرافق

 %5 06 القر  من العمل
 %66 80 فرصة و عرض مغري لكسب مسكن

 %100 121 اجملموع
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أن السللبب األوا الللذي علللى أساسله كللان اإلقللدام علللى سللكنات   14(يتبلني لنللا مللن خللالا اجللدوا رقلل)    
٪ 66حي صناع املقام هو ابعتبارها عرض مغري و فرصة ساحنة لكسلب مسلكن ، وهلذا ملا ينثلل ملا نسلبته 

٪ ، مث اللذين كلان السلبب 20و بعدم فيت فللة اللذين اسلتقطبه) تلوفر املرافلق يف هلذم املنطقلة و ا لي بنسلبة 
٪ ، مث يف األخري اد سبب القلر  ملن مكلان العملل 9قار  هل) يف هذم املنطقة بنسبة أوراء قدومه) وجود 
٪. و هذا إن دا  على شيء فإنه يدا عللى أن للقيملة ا قتصلادية للسلكن ويفن كبلري يف 5ضليل جدا بنسبة 

ذا و هي قبل أن تكون مسلكن هلي ابلنسلبة لله رأ  ملاا و إسلتثمار اقتصلادي ، وهل هنية الساكن اجلزائري 
ملا يعكسلله و تعلرب عنلله أنلواع املهللن اللليت يتميلز هبللا سلكان هللذا ا لي و اللليت هللي مهلن حللرة و كلذا حالللة عللدم 

   ا ستقرار يف مسكن واحد من خالا انتقاهل) املستمر من مسكن  خر .

(  يبني مدى تطابق تصاميم الفضاء الفيزيقي للشقق السكنية مع ميوالت و  15)  دول رقماجل
 رغبات املبحوثني

 ٪ ئويةاالنسبة امل )كـ( التكرار مدى رضى املبحوث لفضاء شقته 
 %4 05 نع) متطابقة م  ميو ج) 

 %60 73 متطابقة م  ميو ج)  نوعا ما
 %36 43  ري متطابقة م  ميو ج)

 %100 121 اجملموع
 

ن هنلاىت نسلبة جلد عاليلة ملن سلكان حلي صلناع املقلام ليسلوا عللى أ  15 (تبني لنا من خالا اجلدوا رق)ي  
متللام الرضللى و اإلنسللجام ملل  تصللامي) الفضللاءات الفيزيقيللة لشللققه) السللكنية ، وهللذا مللا يظهللر جليللا عنللدما 

٪ ملن السلكان 36و أن ٪ منه) على أن تصامي) شققه) السكنية نوعا ما متطابقة م  ميلو ج) 60أجا  
التصلامي) ، ملا يفسلر علدم مطابقلة الفضلاء الفيزيقلي لشلققه) مل  ميلو ج) و ر بلاج)   ري راضني إطالقا هبلذم

٪ فقللر رللن يللرون عكللم  للله . وهللذا مللا يللدع) رأي عللال ا جتمللاع األمريكللي اكوليلله 4و ابملقابللل اللد 
Culick أن معضلللللة قللللاطين املللللدن العربيللللة و اإلسللللالمية يف معللللاانج) بللللني ا يللللاة  1970ا حللللني قللللاا يف

يعيشلللون علللاملني ليديلللة و بلللني ملللا أمسلللام ابلتغيلللري ا تملللي املتسلللارع للحداثلللة الغربيلللة ، فسلللكان هلللذم امللللدن التق
خمتلفني متاما ، فالعال األوا هو البيلة العمرانية التقليدية اذافظة و اليت تغري الكثري ملن معاملهلا و خصائصلها 
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الصللناعي الغلري و ابلتللايل وجللود مفارقللات واضللحة و و هللو العملران ا للداثي نتللاج التطللور و بلني العللال الثللاين 
 .  1(مباشرة يف عناصر اذير العمراين و ا جتماعي بني املاضي التقليدي و ا اضر الراهن

و هلذم املفارقللات و التناقضللات تظهللر جليلا يف واقلل  سللكان حللي صللناع املقلام يف صللدام حمتللدم بللني اخللفيللة   
 .الفيزيقي لشققه) السكنية الذهنية للسكان و تصامي) الفضاء 

 لفرضية الثانية معطيات ااملطلب الثاين : عرض و حتليل 

 ( يبني رقم طابق سكن املبحوثني16اجلدول رقم )

 ٪ ئويةاالنسبة امل )كـ(  التكرار رقم الطابق 
 %16 20 الطابق األوا 
 %18 20 الطابق الثاين 
 %18 22 الطابق الثالث
 %16 19 الطابق الراب  
 %17 21 الطابق اخلامم 
 %16 19 الطابق الساد  

 %100 121 اجملموع
 

بلني أفلراد العينلة و الطوابلق ملن  تويفيل  ابلتسلاوي و تكلاف  أن هنلاىت  16(رقل)  لنا من خالا اجلدوا تبنيي  
 أي هناىت توايفن يف تويفي  السكان حسب الطوابق . 6إىل  1

 

 

 

 
                                                           

أحياء ،( دراسة اجتماعية عمرانية لواقع  تجربة النمط العمراني المستحدث في البيئة العمرانية العربية و اإلسالميةالحقيل عبدالكريم ،  (1)
 .121( ، 2009مدينة الرياض الجديدة ، السعودية ، 
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 يبني مدى كفاية مساحة الشقة السكنية للمبحوثني 17دول رقم اجل

 ٪ ئويةاالنسبة امل )كـ( التكرار مدى كفاية املساحة
 %45 54 كافيةا 

 %29 35 كافية   نوعا ما
 %26 32  ري كافية
 %100 121 اجملموع

   

أن  البيللة سللكان حللي صللناع املقللام يللرون أبن مسللاحة شللققه)    17 (لنللا مللن خللالا اجلللدوا رقلل) بللنييت   
٪ خاصللة إ ا أضللفنا إللليه) الللذين أجللابوا بنوعللا مللا كافيللة 45السللكنية كافيللة ، وهللي كافيللة مللا عللربوا بلله بنسللبة 

مسللاحة شللققه)  للري أهنلل)   يعللربون عللن  للله بصللراحة ٪ و اعتبللاره) راضللني عللن 29حيللث متثللل مللا نسللبته 
نظرا لذهنية الفرد اجلزائلري اللذي دائملا يلتلزم التكلت) و التسلرت علن معلوملات يراهلا شخصلية و الصلراحة فيهلا 
قلللد تعلللود عليللله ابلسللللب ، وهلللذا األسلللبا  يرايلللة بطلللوا ا لللديث فيهلللا أملللا اللللذين صلللرحوا صلللراحة عللللى أن 

٪ فقلللر ، وهلللذا جلللد منطقلللي فشلللقق حلللي صلللناع املقلللام 26كافيلللة فهللل) ينثللللون مسلللاحة الشلللقة السلللكنية  لللري  
و هللذا كللايف جللدا مقارنللة بللبعي  ²م 130حسللب مالحظتنللا امليدانيللة واسللعة جللدا فمسللاحتها   تقللل عللن 

 الشقق السكنية يف أحياء أخرن .

 ( يبني مدى كفاية الغرف ابلنسبة للمبحوثني18)دول رقم اجل

 ٪ ئويةاالنسبة امل )كـ( التكرار مدى كفاية الغرف
 %45 54 كافيةالغرف  

 %28 34 كافية   نوعا ماالغرف  
 %27 33  ري كافيةالغرف 

 %100 121 اجملموع
 

٪ ملن السلكان يلرون أبن علدد 45يتضلح لنلا أن  أكلرب نسلبة و املتمثلل يف   18(من خالا اجللدوا رقل)     
٪ يلرون أبن 27٪ يرون أبن عدد الغرف نوعا ما كايف ، أملا النسلبة األقلل 28الغرف كايف ابلنسبة هل) ، أما 
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عللدد الغللرف يف سللكنات اصللناع املقللام ا  للري كافيللة و هللذا يف األخللري راجلل  إىل عللدد أفللراد األسللرة و كللذله 
 ره) للمسكن و الذي ييس م على عدة خلفيات ثقافية ، دينية ، يراية و اقتصادية .تصو 

 ( يبني الفضاءات اليت مشلها التغيري19)دول رقم اجل

 )٪( ئويةاالنسبة امل )كـ( التكرار ضاءات اليت طاهلا التعديل الف
 %36 44 املطبختغيريات على 

 %70 84 صالة الضيوفتغيريات على 
 %46 55 يفايدة أو إلغاء  رف

 %70 85 ا مامتغيريات على 
 %22 27 إضافة التدفلة املركزية

 %77 93 تدعي) النوافذ و البا  اخلارجي 
 %26 31 تركيب املطبخ اجلاهز 
 %77 93 تزيني و يفخرفة الشقة

    

الفيزيقيللللة يف الشللللقة السللللكنية اسللللتهدافا أن   أكثللللر الفضللللاءات  19(يتضللللح لنللللا مللللن خللللالا اجلللللدوا رقلللل)    
للتعديل و التغيري هي تدعي) النوافذ و البا  اخلارجي ابلشبابيه ا ديدية إضلافة إىل تلزيني امللدخل الرئيسلي 

٪ ، وكلذله التغيلريات علللى مسلتون األرضلية و البهلو و الللروا  77و النوافلذ ابلزجلاج السلاتر ، وهللذا بنسلبة 
٪ ، مث اللد التغيللريات 77ة الشللقة السللكنية للضلليوف و الغللرابء و هللذا بنسللبة مللن أجللل حتسللني و تللزيني صللور 
٪ و التعديالت على صالة الضيوف بتزيينهلا و توسليعها ، وهلذا أيضلا بنسلبة 70على مستون ا مام بنسبة 

٪ ، وكللذا 46٪ ، مث تليهلا التغيللريات عللى مسللتون تصلامي) الغللرف إبلغللاء  لرف أو إضللافة أخلرن بنسللبة 70
٪ جبعللله يواكللب تطللورات العصللر و يللوفر أكللرب قللدر ركللن مللن 62الت علللى مسللتون املطللبخ بنسللبة التعللدي

 ٪ متثل تغيريات تتمثل يف إضافة التدفلة املركزية .22الراحة لربة البيك و بنسبة ضليلة   

ىت فلللإ ا دققنلللا النظلللر يف هلللذم التعلللديالت الللليت قلللام هبلللا سلللكان هلللذا ا لللي ا صلللناع املقلللام ا نالحلللظ أن هنلللا  
أولوايت متفاوتة فيها فهناىت فضاءات و أجلزاء داخلل الشلقة السلكنية يلت) الرتكيلز عليهلا بكثلرة مقارنلة للبعي 
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و اليت تنب  ملن اخللفيلة الذهنيلة األجزاء و الفضاءات األخرن و هذا على حسب تصورات األفراد لسكناج) 
 لكل ساكن و جتربته السابقة يف هذا اجملاا .

 Les structures ا يف كتابلله ا G.Dorandامللا ملل  قللوا اجيلللرب دوران وهللذا مللا يتطللابق مت    

anthropologiques de l'imaginaire ا اقلل يل ملاهو املنلزا اللذي تتخيلله أقلل لله ملن أنلك
                                                                                                                                          .  1(ا

( يبني مدى دور منط و نوع البناء الفيزيقي للشقة السكنية يف إجراء التعديالت و 20)جدول رقم 
 التغيريات

 )٪( ئويةاالنسبة امل )كـ( التكرار رأي املبحوث 
 %98 118 داف  إلجراء التعديالتنوعية البناء 
 %2 03 عائق إلجراء التعديالتنوعية البناء 

 100% 121 اجملموع
    

يتبلللني لنلللا و بكلللل وضلللو  أن  البيلللة السلللكان يف حلللي صلللناع املقلللام أي ملللا  20(ملللن خلللالا اجللللدوا رقللل)    
أجللللابوا   انعلللل)ا إن نوعيللللة البنللللاء الفيزيقللللي للشللللقة السللللكنية قثابللللة حمفللللز و دافلللل  إلجللللراء   ٪98يقللللار  

٪ فقللر رللن أجللابوا أبن نوعيللة و زللر البنللاء الفيزيقللي عللائق و  للري حمفللز 2التعللديالت علللى هللذم الشللقة ، و 
 إلجراء هذم التعديالت على الشقة .

عند مقابلته و جوابه عللى سليالنا لله : هلل للنمر و نوعيلة و هذا ما أكد عليه املرقي العقاري يف تصر ه     
   .03( البناء و تصمي) الشقة السكنية دور حمفز يف إجراء التغيريات عليها .انظر امللحق رق)

و تلدعي) هلذم النتيجلة ملن طلرف مقابللة املرقلي العقلاري  20إ ن نستطي  من خالا فراءتنلا للجلدوا رقل)    
التسللا ا أن نثبللك صللد  الفرضللية الثانيللة اللليت تللنص علللى أن الفضللاء الفيزيقللي علللى نفللم جبوابلله ابإليللا  

        للشقة السكنية يشج  ساكنه على إجراء تعديالت عليه .

                                                                                                                           
                                                           

 .216 ، مرجع سبق ذكرهدوران جيلبر ،  (1)
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 املبحوثني للقانون أثناء إجراء التعديالت مراعاة ( يبني مدى 21)جدول رقم 

 )٪( ئويةاالنسبة امل )كـ( التكرار مدى مراعاة القانون 
 %80 74  نع)
   19 20% 

 %100 121 اجملموع
                                                                                                                                               

٪ 80يتضللح لنللا أن أ لبيللة سللكان صللناع املقللام أي مللا يقللار  نسللبة  21مللن خللالا اجلللدوا رقلل) يتبللني     
احرتمللوا القللوانني املنصللوص عليهللا يف العقللد و اخلاصللة بعللدم املسللا  ابلواجهللة ، املسللاله اهلوائيللة و املائيللة و 

ه) ديالت و التغيريات على فضلاءات شلقققنوات الصرف الصحي و بقية األجزاء املشرتكة أثناء قيامه) ابلتع
٪ مللن السللكان صللرحوا أبهنلل) ل يراعللوا هللذم القللوانني املنصللوص عليهللا يف عقللد البيلل  . 20سللكنية ، بينمللا ال

فمنطقيللا و حسللب نوعيللة سللكان حللي صللناع املقللام و ثقللافته) ا ضللرية املرتاكمللة و خللربج) يف عللاا السللكن 
قللللوانني إبحللللرتامه) ٪ يراعللللون ال80العمللللومي و قللللا  مللللله مللللن أجللللزاء مشللللرتكة فمللللن الطبيعللللي أن اللللد نسللللبة 

 للملكية املشرتكة .

 ( يبني مدى رضى املبحوثني عن شققهم بعد إجراء التعديالت22اجلدول رقم )

 )٪( ئويةاالنسبة امل )كـ( التكرار تصريح املبحوث 
 %24 22 أان على توافق و انسجام م  الشقة السكنية نع)

 %76 71 اان لسك منسج) م  الشقة السكنية   
 %100 121 اجملموع

                                                                                                                                             

ينكننلا اسللتخالص ملا يلللي : أن أ لبيلة سلكان حللي صلناع املقللام   22(مللن خلالا اجلللدوا رقل)  يتبلني لنلا    
 للري  )إبجللراء تعللديالت علللى شللققه) السللكنية ليسللوا علللى إنسللجام و توافللق ملل  شللققه) أي أهنللالللذين قللاموا 

٪ رن قاموا بتعديالت  سلون أبهنل)  24بينما ،  ٪ 76راضني على شققه) و هذا ما يظهر جليا يف نسبة 
 على رضى و توافق م  شققه) السكنية .
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 سكنية بعد إجراء التعديالتيبني أهم مشاكل عدم الرضى ابلشقة ال( 23ل رقم )دو اجل

 )٪( ئويةاالنسبة امل )كـ( التكرار مشاكل عدم الرضى تكمن يف 
 %24 17 يف الفضاء الفيزيقي للشقة  اجا
 %76 54 خارج الشقة (ا ي ، العمارة 

 %100 71 اجملموع
                                                                                                                                                 

أن أكللرب و أ لللب مشللاكل عللدم الرضللى اللليت يواجههللا سللكان   23 (لنللا مللن خللالا اجلللدوا رقلل)يتبللني      
للتعللديالت هللي علللى مسللتون ا للي و العمللارة ، أي يف الفضللاءات خللارج شللققه)  صللناع املقللام بعللد إجللرائه)

٪ ن بينمللا السللكان الللذين يللرون ان سللبب عللدم الرضللى عللن 76السللكنية و هللذا مللا يظهللر متمللثال يف نسللبة 
شققه) بعد إجراء التعديالت عليها تكمن يف الفضاء الداخلي نفسه لشلققه) فهل) ينثللون النسلبة الضلليلة و 

٪ فهللي ء   يسللتقرون علللى نوعيللة أو زللر معللني لتفاصلليل شللققه) ، بللل يغللريون كللل مللرة مللن 24ة يف املتمثللل
ا اللديكور املنلزيل للدن نلراه) سلرعان ملا La modeتفاصليل و تصلامي) شلققه) و يتميلزون هبلو  ملوادا ا 

 يشعرون بعدم الرضى عن شققه) فور إجرائه) للتغيريات فيها .

 رحيب املبحوث مببادلة شقته بعد إجراء التعديالت(يبني مدى ت24)اجلدول رقم 

 )٪( ئويةاالنسبة امل )كـ( التكرار قرار املبحوث
 %74 90 أوافق بدون تفكري
 %21 25 ركن أابدا

 %5 06   أابدا إطالقا
 100% 121 اجملموع

                                                                                                                                             

يتبلني لنلا أن أ للب سلكان حلي صلناع املقلام عنلدما تعلرض علليه)   24(رقل)  من خالا اجلدوا يتبني لنا   
فرصة مبادلة شققه) قنايفا و سلكنات أرضلية فرديلة فهل) يقبللون بلدون تلردد ، وهلذا ملا يظهلر جليلا يف نسلبة 

٪ نسلللبة السلللكان اللللذين يلللرتددون قبلللل إصلللا  اي قلللرار خبصلللوص 21٪ ملللن عملللوع السلللكان بينملللا متثلللل 74
٪ فه) الذين صرحوا مباشرة أهنل)   يقبللون أبي مبادللة ، و هلذم النسلب املعلرب هبلا علن 5املبادلة ، أما نسبة 
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قللرارات و مكنللوانت السللكان يف حللي صللناع املقللام تللدع) تفسللريان السللابق حيللث أننللا قلنللا أن أ لبيللته) ليسللوا 
شلققه)   على انسجام و توافق و  ري راضني علن شلققه) (سلواء ملا يتعللق بفضلائه) اللداخلي او اخللارجي ل

 ٪ يقبلون املبادلة بدون تفكري .74لذا اد أن أ لبيته) 

 ( يبني أسباب املبحوثني يف اختاذ قرارهم بشأن املبادلة مبسكن أرضي25ول رقم )داجل

 النسبة املئوية التكرار سبب القرار  قرار املبادلة 
 %43 52 صعوبة العيش يف العمارة اابدا بدون تردد 

 %13 16 ا قتصادية للمسكن األرضيالقيمة 
 %18 22 إمكانية يفايدة  رف ابلبناء مستقبال

اخلوف من املنطقة اجلديدة و فقدان  أابدا برتدد و خوف 
 املوافق املتوفرة حاليا 

25  21% 

الشقة أكثر أمنا و أقل تعرضا    أابدا إطالقا
 للسطو و السرقة

06 05% 

 %100 121 اجملموع
 

يتبللني لنللا ان أ لللب السللكان الللذين يقبلللون مبادلللة شللققه) قسللاكن أرضللية   25(مللن خللالا اجلللدوا رقلل)    
بدون تردد أو تفكري كان سبب إعرتافه) بصعوبة العيش يف العمارة و عدم يقلمه) م  سلكان ا لي ، وهلذا 

٪ و يليه) الذين يرون أن السبب يف مبادلة شققه) هو إمكانيلة يفايدة  لرف ابلتوسلعة 43ما يظهر يف نسبة 
٪ فهللل) يلللرون أن الشلللقة مهملللا أقمنلللا عليهلللا ملللن تعلللديل و تغيلللري تبقلللى 18لبنلللاء مسلللتقبال و ينثللللون نسلللبة و ا

فضاءا حمدود و مغلق عكم السكن ا رضي فيله إمكانيلة يفايدة طوابلق و  لرف ... اذ ، وهلذا ملا صلر  بله 
قابلللة اللليت أجريناهللا معلله ، بعللي املبحللوثني اثنللاء املقللابالت اإلسللتطالعية ، وأكللدم أيضللا املرقللي العقللاري يف امل

ترجلللل  إىل القيملللللة ٪ السللللكان الللللذين يللللرون أن سللللبب عللللدم الللللرتدد يف قبللللوا املقابلللللة 13بينمللللا متثللللل نسللللبة 
اإلقتصلللادية املاديلللة البحثلللة بغلللي النظلللر علللن املوقللل  و أشلللياء أخلللرن ، فاملسلللكن ابلنسلللبة هلللل) ينثلللل رأ  ملللاا 

ذوا قللرار مللرتدد و متخللوف اجتللام املبادلللة قسللكن فللردي اقتصللادي و اسللتثمار مهلل) ، أمللا املبحللوثني الللذين اصلل
أرضللي ، فهللي ء ارجعللوا السللبب إىل صللوفه) الكبللري مللن تغيللري املنطقللة و ا للي و ابلتللايل إمكانيللة فقللدان بعللي 

٪ و الليت متثلل السلكان 5٪ بينما النسبة األقل يف كل هذا هي 21املزااي و املرافق املتوفرة حاليا و هو ينثلون 
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 يقبلللون املبادلللة إطالقللا ، ويللربرون هللذا املوقللف بسللبب أن الشللقة السللكنية ابلنسللبة هللل) أكثللر أمنللا و الللذين  
أقللل تعرضللا للسللطور و السللرقة فهللي فضللاء مغلللق للليم كفضللاء املسللكن األرضللي الللذي هللو مفتللو  و يصللعب 

ضلا اللذين هلو كثلريي توفري األمن فيله و هلذا املوقلف يتخلذم الكبلار يف السلن و اللذين أفلراد أسلره) قليلل و أي
األسفار فمعظ) الوقك تكون سكناج) شا رة . هذا ما يعله) يفضلون الشقق السلكنية و ابلضلبر هلذا ملا 

 أكدته إحدن ا ا ت أثناء املقابالت اإلستطالعية .

 : الدراسةاملبحث الثالث : مناقشة نتائج 

  :املطلب األول : مناقشة نتائج الفرضية األوىل

صرب أ وار اخللفية الذهنية للساكنة و حماولة الكشف علن حقيقلة العالقلة ملا بينهلا و بلني إقلدام من أجل     
 السللللاكن علللللى إحللللداث تعللللديالت و تغيللللريات علللللى شللللقته ، قمنللللا إبعللللداد عموعللللة مللللن اجلللللداوا إحصللللائية

 عدة مقارانت ابستعماا النسب امللوية .ب مصحوبة

جلراء إهناىت عالقة وثيقة بني عدد افراد أسر املبحوثني و ني لنا أن يتب 09من خالا حتليلنا للجدوا رق)  -
التعلللديالت و التغيلللريات عللللى شلللققه) السلللكنية و هلللذا ملللا يبلللدو جليلللا أيضلللا ملللن خلللالا اجللللدوا فكلللل 

أفللراد قللاموا بتعللديالت و تغيللريات علللى شللققه) ، فعللدد أفللراد  7املبحللوثني الللذين فللا  عللدد أفللراد أسللرج) 
ون من كثرة األبناء أو أن أحد أو بعي األقار  يعيشون م  هلذم األسلرة مثلل بعلي ا سرة ينكن أن يك

األعمللللام ، األخللللواا ، األصللللهار ، ... اذ . و هللللذا يف كلتللللا ا للللاليتني  تللللاج إىل املزيللللد مللللن التعللللديالت  
كإضللافة بعللي الغللرف مللن أجللل حفللظ بعللي اخلصوصلليات املتعلقللة أبفللراد هللذم األسللر، فغرفللة للللذكور و 

لللل انث أو لرقلللار  و هكلللذا و هلللذم اخلصوصللليات تنبللل  ملللن  هنيلللة اجملتمللل  و ثقافيتللله و تقاليلللدم اخلللرن 
 بني األبناء يف املضاج  ... اذ .الدينية و األخالقية كا رمة ، التفريق 

توصلنا إىل أن هناىت عالقلة وثيقلة بلني علدد افلراد األسلرة و إجرائهلا للتعلديالت ، فكلملا كلان علدد أفلراد  إ ا 
 األسرة كبري كانك هناىت إمكانية تعرض الشقة السكنية للتعديالت .

أن هناىت عالقلة بلني امللداخيل ا قتصلادية املاديلة للمبحلوثني و   يتبني 10من خالا حتليلنا للجدوا رق)  -
ه للتعديالت و التغيريات عللى شلقته السلكنية ، وهلذا ملا أرام منطقلي جلدا فالسلاكن لديله تصلورات إجرائ
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حنلللو مسلللكنه و هلللو يرتقلللب أوا فرصلللة تتلللا  ملللن أجلللل بللللوق تصلللوراته و جتسللليدها عللللى الواقللل  و كفايلللة 
يو تله و املداخيل املادية متثل فرصة تتيح له التصرف يف فضائه الفيزيقلي عللى النحلو اللذي يتناسلب مل  م

ر اابتلله و تصللوراته ملسللكنه ، وهللذم التصللورات و امليللو ت تعللرب عللن خلفيللة  هنيللة متثللل عمللوع الرتسللبات 
 والرتاكمات الثقافية و التاراية و الدينية ...اذ

هنللاىت أيضلللا عالقللة كبلللرية بلللني وفللرة امللللداخيل اإلقتصللادية لرسلللرة و إجرائهلللا للتعللديالت عللللى شلللقتها ، إ ا   
داخيل اإلقتصادية يعترب متغري مساعد و مشج  إلحلداث لتعلديالت ، فلإ ا كانلك اخللفيلة الذهنيلة فمتغري امل

للساكن و تصوراته و ميو ته متثل اإلستعدادات للتعديل فإن املداخيل اإلقتصادية متثل التجسيد على الواقل  
. 

د لعالقلة بلني املسلكن القلدمي و على عكم ما كان متوقعا ، فمن خالا هذم الدراسة اكتشلفنا أن له   وجلو   
(مللا الفلله يف  هنيللة السللاكن  و إجللراء التعللديالت أي أن للليم لللنمر املسللكن القللدمي فثللري مباشللر و حمفلللز 

 على إجراء التعديالت على الشقة السكنية .

يتبني لنا ر )  البية سكان حي صناع املقام نش وا يف حملير حضلري و هلل)  15من خالا اجلدوا رق)  -
% 96عة يف عللاا العلليش داخللل زللر السللكن العمللودي إ  أننللا اللد أن ميللو ت أكثللر مللن خللربة واسلل

منه)  ري متوافقة م  التصلامي) الفيزيقيلة للشلققه) السلكنية وهلذا ماسليدف  هبل) إىل حماوللة التكيلف علن 
طريللق تفللاعله) ملل  فضللائه) الفيزيقللي و الللدخوا يف صللراع معلله مللن أجللل متكلمهلل) مللن جديللد و جعللله 

 12ق ملللل  ميللللو ج) و تصللللوراج) أي يتوافللللق ملللل  خلفيللللته) الذهنيللللة ، ومللللن خللللالا اجلللللداوا رقلللل) يتوافلللل
ينكننللا القللوا أن اخللفيللة الذهنيللة للسللاكنة  للري يبثللة عللرب الللزمن بللل متغللرية و خاضللعة جلدليللة  13/15/

  .افية و إقتصاديةق هنائية بني الساكن و مسكنه إضافة إىل عدة تطورات إجتماعية ث

أن هنللللاىت عالقلللة وطيللللدة بلللني ملللدن رضللللى السلللكان بتصللللامي)  يتبلللني   ،15وملللن خلللالا اجلللللدوا رقللل) (    
فكلملا  ، 11/12/15وهذا ملا يتوضلح يف اجللداوا شققه) اجلديدة و إقباهل) على إجراء التعديالت عليها ،

يالت كللان هنللاىت عللدم رضللى و حتفللظ علللى التصللامي) و زللر البنللاء كلمللا كللان هنللاىت إقبللاا كبللري علللى التعللد
 والتغيريات .
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  حيللللث أن جململلللوع اخلصوصلللليات و القللللي) 15( –  12(  –  11وهللللذا مللللا ييكللللد مللللا قلنللللام يف اجلللللداوا (
واملعلللايري ا جتماعيلللة للمبحلللوث و الللليت تشلللكل عنلللدم خلفيلللة  هنيلللة تتمثلللل و تتمظهلللر يف عملللوع التصلللورات 

و تفاصلليل الفضللاء الفيزيقللي لشللقته  التجريديللة للمبحللوث (السللاكن  اجتللام مسللكنه . فللإ ا ل تتطللابق تصللامي)
السلللكنية مللل  تصلللوراته التجريديلللة لللله ، يتحلللوا هلللذا التنلللاقي و الالتطلللابق مللل  ميو تللله إىل صلللراع جلللاد بلللني 
السللاكن و شللقته السللكنية يتجسللد يف أرض الواقلل  علللى شللكل تعللديالت و تغيللريات علللى عمللوع األجللزاء و 

ملللل مسلللاعدة أخلللرن مثلللل كفايلللة امللللداخيل ا قتصلللادية و الفضلللاءات الللليت   تناسلللبه ، خاصلللة إ ا تلللوفرت عوا
 سهولة إجراء التعديالت بسبب زر و نوعية مواد البناء .

فغالبيللة سللكان حللي ا صللناع املقللام ا هللل) حتفللظ كبللري حللوا مطابقللة تصللامي) و تفاصلليل الفضللاء الفيزيقللي     
٪ 96، حيللث يشللكلون أكثللر مللن لشللققه) ملل  خلفيللته) الذهنيللة و تصللوراج) العامللة حللوا مسللكنه) املثللايل 
، وهلللذا ملللا يسلللد ملللدن علللدم   15ملللن عملللوع املبحلللوثني ، وهلللذا ملللا يبلللدو جليلللا ملللن خلللالا اجللللدوا رقللل) (

الرضلللى و التوافلللق بلللني خلفيلللته) الذهنيلللة و تصلللامي) شلللققه) عنلللد اسلللتالمها ، وأكثلللر الفضلللاءات إسلللتهدافا 
و مجيلللل  مللللداخل و خمللللارج الشللللقة لشللللرفات للتعللللديل و التغيللللري هللللي : صللللالة الضلللليوف ، الللللروا  و البهللللو ، ا

ن وجله ، ملبيلة  اجاتله املختلفلة ، السكنية ، أين ينار  السلاكن حريتله بت ديلة عاداتله و سللوكاته عللى أحسل
 . 19و هذا ما يظهر يف اجلدوا رق) 

عموعلة ا الذي ينثل اإلجتام البنائي الوريفي ، فلإن املسلكن هلو مركلب مهل) يضل) Castelleفحسب ا    
من املركبات اجلزئية تشكل الفضاءات الداخلية أو اجمللا ت و الفرا لات خصصلك ألداء ورلائف حملددة مل  

 . 1(بعضها البعي اعتمادا متباد  و تشكلك تبعا خلصائص مستخدميها و تلبية  اجاج)

ذم التصللللامي) فللللإ ا أردان التعمللللق يف حماولللللة فهلللل) عللللدم الرضللللا هللللذا اللللد أنلللله يكمللللن يف عللللدم مطابقللللة هلللل    
للتصورات الذهنية للساكن حمو مسكنه املثلايل ، أي أن تصلامي) مسلكنه   تتوافلق مل  مسلكنه اللذي يتخيلله 
و يتمنلللام ، وهلللذم التصلللورات تتكلللون وفلللق عموعلللة معقلللدة و متداخللللة ملللن العواملللل التارايلللة ، اإلقتصلللادية ، 

 خللفية الذهنية للساكنة .و اليت تصطلح عليها ابالسياسية ، الدينية و الثقافية عموما 

كمللا أننللا نسللتطي  القللوا أن التعللديالت علللى املسللكن مللا هللي إ   إعللادة تنظللي) هللذا الفضللاء و شللكل مللن     
أشكاا الصراع و املقاومة و عدم تقبل الساكن هلذا الفضاء حبالته األوىل أو عدم فقلمه معه را يليدي  لله 

                                                           
(1) M.castells , la question urbaine , paris , Maspero , 1972 , p 42 .  
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اا الفيزيقي للسكن ما هو إ   نتلاج ر بلات و ثقافلة السلاكنة نفسلها اىل الدخوا يف أيفمة متله اجملاا إ ن اجمل
ا يف قولله ا إن التغيلريات يف بنيلة املسلكن تلدا عللى أيفملة ملكيلة  Bounetti، وهذا ما أكد عليه ابونييت 

 .   1(اvecuا م  الفضاء املعااب اBatiالفضاء املشيد ا

صــدا الفرضــية و هبللذا نكللون مللن خللالا حتليللل و مناقشللة البيللاانت اإلحصللائية قللد توصلللنا إىل إثبللات     
للخلفية الذهنية للساكنة عالقة ابلتعديالت اليت تطرأ على الفضـاء الفيزيقـي اليت تنص عللى أن :  األوىل

 .لشقته السكنية

 املطلب الثاين : مناقشة نتائج الفرضية الثانية  

  وجللود لعالقللة بللني عللدد  للرف الشللقة السللكنية و  هيتبللني أنلل 18خللالا قرائتنللا التحليليللة للجللدوا رقلل) مللن  
إقباا ساكنها على إحداث تعديالت و تغيريات عليها فهناىت من أقلر أبن علدد الغلرف  لري كلايف ابلنسلبة لله 

صلر  أبن عللدد الغللرف  ، إ   أنله ل يقلل) بتعلديل أو تغيللري علللى شلقته إبضللافة  لرف و عكللم  للله هنلاىت مللن 
كلللايف و مللل   لللله قلللام بتعلللديالت و تغيلللريات عللللى شلللقته ، خاصلللة إ ا أخلللذان اب سلللبان النلللوع اجلديلللد ملللن 
تصللمي) الشللقق السللكنية حسللب مللا صللر  بلله املرقللي العقللاري يف مقابلتلله معنللا ا أمللا حاليللا فهنللاىت زللر جديللد 

وف و للمعيشللة أيضللا مفتوحللة كفضللاء واسلل  يتمثللل يف إلغللاء الغللرف و حتويلهللا إىل هبللو كبللري ينثللل صللالة للضللي
 .  2(ا cuisine barيطل عليه املطبخ بواسطة اكونطوارا و يصطلح عليها   ا

و هذا ابلضبر ملا  ظنلام أثنلاء اللزايرات املتكلررة للحلي حيلث ل يصلبح لعلدد الغلرف أولويلة كبلرية أملام هلذا  
  يف اللللربامل الرتفيهيلللة و املسلسلللالت و حللل  اللللنمر ا لللديث املنتشلللر مللليخرا ، واللللذي كثلللريا ملللا يلللروج لللله حللل

اإلشللللللهارات التلفزيونيللللللة ، وهللللللذا التصللللللمي) ا للللللديث يشللللللري إىل عللللللدة تغللللللريات يف قللللللي) و معللللللايري اجملتملللللل  و 
خصوصلللياته مثلللل ا رملللة ، التقليلللل ملللن ا لللواجز بلللني الفضلللاءات الرجاليلللة والنسلللائية داخلللل الشلللقة السلللكنية 

 . و اقتحامها عاا الشغل و الفضاءات الرجالية خارج البيك سبا  عدة نذكر منها تعل) البنك 

املسلللكن   يعلللد وحلللدة نسلللكنها فحسلللب ، بلللل إنللله موضلللوع يف فضلللاء حملللدد   ينكلللن أن نتجلللرد منللله ، إ ا ف
فقيمتلله اإلقتصللادية ، العاطفيللة ، الرمزيللة يبعللة ملوضللعه و حميطلله . ألنلله املكللان الوحيللد الللذي يعتللربم اإلنسللان 

بداخلله كيلف ملا يشلاء و بكلل حريلة  ، وهنلاىت ملن علرب عنله أبنله حلامي القلي) وا ميميلة ، ملكه و يتصلرف 
                                                           

 . 60(، ص  2002وهران ،  )رسالة ماجستير ، ، جامعة المحيط و الممارسات و التمثالت ، –الساكن والسكن سوالمية نورية ،  (1)
 .( المقابلة مع المرقي العقاري .03أنظر الملحق رقم ) (2)
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فيعتلللربم سلللاكنه شللليلا حيالللله خصوصلللية و صلللفات هندسلللية تصلللم) مالملللح األلفلللة ، و يصلللف اشلللومباردولو 
P.H chanbard de lauwe املسكن ابلوجود اإلجتماعي و الثقايف البلاريف : ا تعملل اجملموعلة الليت ا

 . 1(تسكنه على توفري أحسن محاية له من العال اخلارجي فتجعله حممية ا

أي تقللوم علللى تللوفري سلسلللة معقللدة للحمايللة سللواء كانللك ماديللة أو رمزيللة تتمثللل املاديللة منهللا يف ترصلليص    
يت   تفلي األبوا  و تدعي) النوافذ ابلشلبابيه الفو  يلة و تغيلري كلل ملواد البنلاء املسلتعملة الرديللة و اهلشلة الل

ابلغرض ، أما الرمزية منها فهي كل الرملويف املسلتخدمة خاصلة  مايلة املسلكن و سلاكنيه ملن العلني و ا سلد 
و منه ما يربيف كل مسكن على أنه فضاء مزدوج ملن جهلة هلو فضلاء مغللق اثبلك دائل) و مركلزي و ملن جهلة 

 أخرن هو فضاء مفتو   ري اثبك و يفائل .

٪ ملللن سلللاكنيه أن نوعيلللة و ملللواد البنلللاء 98يلللرن  مثلللل يف حلللي ا صلللناع املقللام ا ي عتمللل  دراسلللتنا املتففلل    
املسللتعملة يف األجللزاء الفيزيقيللة الداخليللة لشللققه) السللكنية يشللج  سللاكنيها علللى إجللراء تعللديالت عليهللا ، 

  ، و هللذا مللا أكللد عليلله املرقللي العقللاري يف مقابلتلله حيللث 21وهلذا مللا يظهللر جليللا مللن خللالا اجلللدوا رقلل) (
أن تصللامي) الشللقة السللكنية و نوعيللة املللواد املسللتعملة يف بنائهللا تعمللل دور اذفللز وا : ا ... نعلل) أان أرن يقلل

   . 03الذي يدف  الساكن إىل القيام بعدة تغيريات و أل راض متباينة ...ا انظر امللحق (

إ ن الفضلللاء السلللكين ينكلللن تعريفللله أبنللله ميسسلللة حتلللوي تنظيملللا إجتماعيلللا ،   هلللو عبلللارة علللن بنيلللة و       
شللكل فقللر بللل  قللق داخللله السللاكن عموعللة مللن ا اجيللات األساسللية و ا ميميللة و ا جتماعيللة املرتبطللة 

اجللادرجي ا عللى هلذم  ابلنسق القيمي و العادات و التمثالت اإلجتماعيلة ، وملن هلذا املنطللق ركلز ا رفعلك
اجلدليللة بللني الشللكل و السلللوىت و تسللائل قللائال :ا هللل اذتللون يولللد الشللكل أم أن الشللكل هللو الللذي يولللد 

، و خلص هلذا الباحلث إىل أن الشلكل هلو التكلوين اهلندسلي اللذي يظهلر لنلا اذتلون و اللذي   2(اذتون ا
تللبر تفاصلليل املسللكن و حاجاتلله بنظللرة األفللراد يعتمللد عليلله و يكمللن فيلله ، فكللل منهللا يلليثر يف ا خللر ، فرت 

 لواقعه) ولعملية إنتمائه) اإلجتماعي و عامله) الثقايف .

و إبسقاط هذا املفهوم على عتم  حبثنا اد أن كل هذم الدواف  الذهنيلة و التصلورات للمسلكن   ينكلن    
سله يسلاعد و  فلز سلاكنيه و يسلهل هلل) جتسيدها على الواق  املادي الفيزيقي لو  أن هذا البنلاء الفيزيقلي نف

                                                           
( 1984،)بيروت : المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع  ،  2، ترجمة: غالب هلسا ، ط جمالية المكانقاسطون باشالر ،  (1)

 ،38 . 
  110،  مرجع سبق ذكرهبووشمة الهادي ،  (2)
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و حتليلهلا للبيلاانت هذا التجسيد على امليدان ، وهذا ما سبق و أن  حظنام من خالا اجللداوا اإلحصلائية 
 اخلاصة قجتم  حبثنا . 

إ ن يف األخللري ينكللن لنللا أن نثبللك صللد  الفرضللية الثانيللة و اللليت تللنص علللى أن : الفضللاء الفيزيقللي للشللقة    
 يشج  و  فز ساكنيه على إجراء تعديالت عليه .  السكنية
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 خالصة : 

و ملللللن خلللللالا دراسلللللتنا امليدانيلللللة عللللللى حلللللي ا صلللللناع املقلللللام ا توصللللللنا و بفضلللللل عملللللوع التفسلللللريات و     
التحليالت اإلحصائية للبياانت و استعماا علدة إختبلارات إحصلائية ، إضلافة اىل اإلسلتناد و الغعتملاد عللى 

 وصلنا اىل النتائل التالية :عدة مقابالت إستطالعية م  املبحوثني و مقابلة حرة معمقة م  املرقي العقاري ت

هناىت عالقة وطيدة بني اخللفية الذهنية للسلاكنة و إقدامله عللى إجلراء التعلديالت و التغيلريات عللى  -
 الفضاء الفيزيقي لشقته السكنية .

لقيام سلاكنه بتعلديالت للفضاء الفيزيقي للشقة السكنية و نوعية و زر بنائه دور كبري و حمفز هام  -
 عليه.
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 النتائج العامة للدراسة 

إنطلقنللا يف دراسللتنا هللذم مللن تسللا ا رئيسللي و هللو مللا مللدن إنسللجام و توافللق األسللرة اجلزائريللة ملل  عاهلللا     
السللكين ، حملللاولني مللن خلللالا هللذا التسلللا ا الوصللوا إىل األسلللبا  الثقافيللة ، وملللا اصللطلحنا عليللله ابخللفيلللة 

متباينة و متعددة على اجمللاا السلكين الذهنية للساكن اليت تدف  األسرة اجلزائرية إلجراء تعديالت و تغيريات 
الذي تشغله من جهة ، ومن جهة أخرن معرفة ما مدن فثري النمر السكين اجلزائري ا ايل عللى اخللفيلات 
 الثقافية لساكنه أو ابألحرن مدن مسامهة هذا النمر يف إاثرة هكذا توجهات حنو تغيري اجملاا السكين . 

 النتائل العامة لدراستنا :و ينكننا يف األخري إستعراض أه) 

 منه) إانث . %32من عتم  حبثنا  كور ، و  %68أن  : 03يتبني من اجلدوا رق)   -

سللنة ، و  50 – 30مللن عتملل  حبثنللا فلللته) العمريللة مللن  %59أن :  04يتبللني مللن اجلللدوا رقلل)  -
 سنة . 30منه) أقل من  12%سنة ، و  50منه) أكثر من   %29

% 24% أفراد عتم  حبثنلا نشل وا يف منطقلة حضلرية ، مقابلل 60أن :  05يتبني من اجلدوا رق)  -
 % منه) يف منطقة شبه حضرية .16منه) نش وا يف منطقة ريفية ، و 

% علزا  ، 14% من أفراد عتم  حبثنا متلزوجني ، يف مقابلل 73أن :  06يتبني من اجلدوا رق)  -
 % أرامل .6% منه) ، 7و 

% 35مللن  وي املهللن ا للرة ، يف مقابللل  % مللن أفللراد حبثنللا 46 أن : 07يتبللني مللن اجلللدوا رقلل)  -
 % منه) مهن أخرن .02% أساتذة ، و 08% منه) ابطلني ، و 09منه) مورفني ، و 

% 28% ملن أفلراد حبثنلا مسلتون تعلليمه) متوسلر ، مقابلل  40أن :  08يتبني من اجللدوا رقل)  -
 % مستون إبتدائي .13% مستون جامعي ، بينما 15من  وي املستون الثانوي ، 

أفلراد ،  04% من أفراد عينلة حبثنلا علدد أفلراد أسلره) أقلل ملن 44أن :  09يتبني من اجلدوا رق)  -
% 12أفلراد ، بينملا  07إىل  04% عدد أفراد أسره) يلرتاو  علدد أفلراد أسلره) ملن 44و كذله 

 أفراد . 07منه) أكثر من 

عتم  حبثنا يلرون أن ملداخيله) املاديلة نوعلا من عدد أفراد  % 51أن :  10يتبني من اجلدوا رق)  -
 منه) أن مداخيله) املادية  ري كافية .% 20منه) أهنا كافية ، و  29% ما كافية ، يف حني أن 
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مللن أفللراد عتملل  حبثنللا نشلل وا يف شللقة يف عمللارة ، مقابللل %  50أن :  11يتبللني مللن اجلللدوا رقلل)  -
 منه) نش وا يف مسكن فردي يف املدينة .%  24منه) نش وا يف مسكن ريفي ، و  % 26

  05  % من أفراد عتم  حبثنا  لريوا مسلاكنه) ، يف حلني أن  95أن :  12يتبني من اجلدوا رق)  -
 فقر منه) ل يغريوا .%

من أفراد عتم  حبثنا كانوا يسكنون  شقة سكنية ملن قبلل  % 73أن :  13يتبني من اجلدوا رق)  -
 من مسكن ريفي .منه) إنتقلوا  % 27، بينما 

مللن أفللراد عتملل  حبثنللا كللان سللبب إختيللاره) هلللذا ا للي أن  % 66أن :  14يتبللني مللن اجلللدوا رقلل)  -
يف % 09ملنه) لتلوفر املرافلق فيله ، و  % 20هذم الشقة ابلنسبة هل) عرض و فرصة مغرية ، بينما 

 وجود أقار  .

ن أن فضلاء شلققه)  لري مطلابق من أفلراد عتمل  حبثنلا يلرو  60%  أن :  15يتبني من اجلدوا رق)  -
يللرون أهنللا متطابقللة  % 04مللنه)  للري متطابقللة ملل  ميللو ج) ، بينمللا  36نوعللا مللا ملل  ميللو ج) ، و 

 م  ميو ج) .

مللن أفللراد عينللة حبثنللا أن مسللاحة شللققه) كافيللة ، % 45 أن :  17يتبللني مللن خللالا اجلللدوا رقلل)  -
مللللنه) يللللرون أن مسللللاحة %  26 أن  مللللنه) يللللرون أهنللللا نوعللللا مللللا كافيللللة ، يف حللللني % 29مقابللللل 

 شققه)  ري كافية .

مللن أفللراد عتملل  حبثنللا يللرن أن الغللرف يف شللققه)   45% أن :  18يتبللني مللن خللالا اجلللدوا رقلل)  -
ملنه) يلرون أن % 27ملنه) يلرون أن علدد الغلرف نوعلا ملا كلايف ، يف حلني أن  28كافيلة ، مقابلل 

 عدد الغرف  ري كايف .

ملللن التغيلللريات و التعللللديالت طاللللك صلللالة الضلللليوف ،  % 70أن :  19وا رقلللل) يتبلللني ملللن اجللللد -
مللن  % 36ا مللام ، تللدعي) النوافللذ و البللا  اخلللارجي و التللزيني و يفخرفللة الشللقة السللكنية ، بينمللا 

طاللللك يفايدة أو إلغلللاء الغلللرف ، يف حلللني بلغلللك أقلللل نسلللبة  46% التغيلللريات طاللللك  املطلللبخ ، و 
 التدفلة املركزية .من التغيريات طالك  إضافة %  22

مللن أفللراد عتملل  حبثنللا يللرون أن نوعيللة البنللاء دافلل  إلجللراء %  98أن :  20يتبللني مللن اجلللدوا رقلل)  -
 فقر منه) يرون نوعية البناء عائق إلجراء التعديالت .% 2التعديالت ، و 
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ت ، مللن أفللراد عينللة حبثنلا إحرتمللك القللانون أثنللاء إجللراء التعللديال 80أن : % 21يبلني اجلللدوا رقلل)  -
 منه) ل  رتموا القانون .% 20يف حني أن 

% من أفراد عتم  حبثنا يرون أهن) ليسوا عللى  توافلق و إنسلجام مل  76أن : 22يبني اجلدوا رق)  -
 % منه) على توافق و انسجام .24شققه) السكنية بعد إجراء التعديالت ، يف حني أن 

نللة حبثنلا يقبللون مبادلللة شلققه) قسللكن مللن أفلراد عي 74أن : % 24يتبلني ملن خللالا اجللدوا رقل)  -
يرجعلللون سلللبب قبلللوهل) للمبادللللة بصلللعوبة العللليش يف العملللارة حيلللث بلغلللك  أرضلللي بلللدون تفكلللري ، 

ملنه)  18منه) يلرون أن السلبب هلو القيملة للمسلكن األرضلي ، و % 13، و % 43نسبته) %
% ملللللنه)  21 يلللللرون أن السلللللبب يكملللللن يف إمكانيلللللة يفايدة  لللللرف ابلبنلللللاء مسلللللتقبال ،يف حلللللني  أن

 %   يقبلون يف املبادلة إطالقا . 5، و   مرتددين يف املبادلة
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مااز لت ااس ت اااائر ت تتحئ اا  لك اااس اااا ف اااو تلذياااز  ت بنياااسر   ت ااها ،ااازب مااز  ااا  ت ااائر       اااز   مااز  ااا      
ت رض   ت  نظااا إل تلا يااازاة   اااائر   ماااز  ااا  ت كن ااا  تلا يزا ااا    ت كن ااا  تلل هااازر   ت ااا  ،زذاااس لئل ااات ا   اااز   

تتحئ     فع ى  يزط  ت عيزر ت تتحئا إالَ أذَا  ،ازب هناز  ح س ،زب ههت تلذياز  مم دت حىت ا ى مي سى ت د ن  ت 
لنااز إل ،كااإ   إذياااز   اا  ت كن اا  ت بزاازح   ت ب ت ني اا    ت كن اا  تلا يزا اا    فك ااس  ت  اا ز  ت ن اادر ا مااا ذباا  
ت ااد ،زذااس ل ايااس حااسا ااازح   تحاادر ماااه،    ح ااس ،اازب هااهت ت بزاازا ت ب ت نيااة   اا    ااس حزاااز  ااا زذ  

  ت ك س سا     تلا يزا    طئ ني  ا ي    حب اس ال  ااعئ ت ياز،ا ف ا  ال اهت      هاهت ا ا   از  ماز  ت ئ ح  
هااة ا  اا  ت ااائر ت تتحئ اا  ت  ااس  حل مياا ن ز تكاازل مزداا  ت ياا ا ت عيااسرا   ت اااني  ت ياا ن   ت سر  اا  مااا تكنيكاا  

أذا  إذ ازم مازرا منعاتا ااا ت عنزدائ تلا يزا ا   تلا عيزر     فيا  إ ت عنيسا تب ذنظئ إىل ت بزازا ت يا ع ا اى
  ت عنس اا  ت اا  لاادمو حل ل س ناا    فز بزاازا ت ياا ع هااس  اازهئر إا يزا اا  ،  اا  لزااإل    اا  ت عنزداائ   ت ع لااز  
ت ك ئ   ما  ضع   ت  زحنز    حئ   إل تىل ممزرازهتإل ت  سم     ازرتهتإل    إهز    اهت ك نناز إا كازر ت بزازا ت ادتم ة 

ياا ا ح كاا  ت هاائتي ت  اادا  اا  ليسااا  مااا ت بزاازات  ت لنزح اا  نت بزاازا ت ئااازل  ت نياازحة  نفزاازا ت كااز        
ت طباازا   نفزاازا أهااو ت ك ااس   ت زاا س   نت بزاازا ت ئحااة   ت  بااة  صصصتا     هااهق ت هاائتاز   لااو ت لنيزفاا    

 تهتز ارب ت تما صتهلس   ت  زرخي     تدز     ائتل  ت يز،ن    حتسالهتز   لطسر 

  هاااهت ت هااائتي ت  تااازحة   اياااد حل ت ستلاااس ا اااى  ااا و ت  عاااد      ت    اااإت  ت ااا  لطااازا ت ااازا ت ب ت نياااة      
   يي اص 

 ما أاو إا عزرر ف و تلذياز  ت بنيسر    ت ائر ت تتحئ     فززح ز ت ي ع جيا  تب   اسب ميا ن ز ماا      
زا ااا  ت زااازر   حل ت نياااد    ت عئتلااا      أب ال ل اااسب لااائر ميااا        م  ني ااا  ااااز ك  إذ ااازم  نيزف  اااز   هس   اااز تلا ي

  ي ا رم و اا  نيزف  ز   هس   ز ص 
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 القرآن الكرمي 

 السنة النبوية 

 أوال : الكتب 
 .1995، رايض الريس للكتب و النشر ، لبنان ،  حوار يف بنيوية العمارةاجلادرجي رفعت ،  .1

 .2007، دمشق ،  الَلغة السيكولوجية يف العمارة / املدخل اىل علم النفس املعماريحسن احلارث ،  .2
 . 2005، دار اهلدى للطباعة و النشر ، عني مليلة ،  العمران و املدينةخلف هللا بومجعة ،  .3

اجلامعيبة للدرةباو و  ، تر: مصببا  الصب د ، السةسبة األنرتوبوجليا :رموزها أساطريها أنساقهادوران جلرب ،  .4
 2006، بريوو ،،  3النشر والتوزيع ، ط

، املسةسببة اجلامعيببة للدراةبباو و النشببر و  اجتماعيةةة للملةةاس السةةكيمقاربةةة نفسةةية رجببام مكببي ةيببار  ،  .5
 .1995التوزيع ، بريوو ، 

، تبر : خليبأ د بد خليبأ ، دار الطليعبة للطباعبة و النشبر ، ببريوو  األضاحي عند العةر شلحت يوةف ،  .6
 2013،  1 ، ط

 . 1995، اجلزائر ، ، دار النور اهلادف  أزمة السكن يف ضوء اجملاس احلضريالصادق مزهود ،    .7

 .1983، دار النهضة العربية ، بريوو ، علم االجتماع احلضريعاةف حم د غيث ،    .8
، ديببوان املطبوعبباو اجلامعيببة ، اجلزائببر ،  التلربةةة اجلئايريةةة يف التنميةةة والت  ةةي عبببد الطيببف بببن دشببنهو ،    .9

1982. 
، العبببراق ،  1، دار الشبببروق للتوزيبببع واطشبببر ، ط واقةةةل السةةةكان يف الةةةوطن العةةةريعببببد العلبببي ا  ببباف ،    .10

1998. 
، دار وائببأ للنشببر ، ع ببان ،  البحةةا العلمةةي و الةةدليل الت بيقةةي للبةةاح نعبببد ال تببا  حببافيف الصببري  ،    .11

 2002،  1األردن ، ط
، جملبة الباحبث اتجت باعي ، العبدد  اإلجتاهات النظرية حةوس مكةكلة اإلسةكانعبداحل يد دلي ي ، مقال    .12

 . 2004، جاط ي  05
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األسرة املتغرية يف اجملتمل املدينةة العربيةة راراسةة ميدانيةة يف علةم االجتمةاع احلضةري عبدالقادر القصري ،    .13
 .1999، دار النهضة العربية ، بريوو ، و األسري(

 .2005مطبعة ةرياتكويب ، قسنطينة ،  ، أجبدايت املنهلية يف كتابة الرسايل اجلامعيةعلي غريب ،    .14

ر والتوزيبع ، ببريوو ، تر:غالب هنشا ، املسةسة اجلامعيبة للدراةباو والنشب مجالية املكانغاةتون ابشالر ،    .15
 . 1984 ، 2، ط

 .1997، مركز اتةكندرية للكتاب ،  علم االجتماع احلضريفادية ع ر اجلوالين ،    .16

 ،. 1994،  1، دار احلك ة ، بريوو ، ط خت ي  املدن و القرىفاروق عباس حيدر ،    .17

، ديببببوان  سياسةةةةةالت  ي  واةنميةةةةة و ظعةةةةااة ةنظةةةةيم مسةةةةارها يف اجلئايةةةةرحم ببببد بلقاةببببو حسببببن  لببببول ،    .18
 1999،  1املطبوعاو اجلامعية ، ج

 . 2000، دار األمة ، اجلزائر ،  التحضرحم د بو خملوف ،    .19
، مسةسبببة البببوراق للنشبببر و  أسةةةس البحةةةا العلمةةةي إلعةةةداا الرسةةةايل اجلامعيةةةةمبببروان عبدا يبببد اببببراهيو ،    .20

 . 2000،  1التوزيع ، ع ان ، األردن ، ط

، تببر : ةببعيد ةبببعون و منهليةةة البحةةا العلمةةي يف العلةةوي اإلنسةةانية ةةةدريبات علميةةة مببوريس دسببرس ،    .21
 . 2004ن ، دار القصبة للنشر ، اجلزائر ، آخرو 

 . 1988،  5، جملة النت ية ، العدد  املسايل اإلجتماعية لإلسكانهنى السيد فه ي ،    .22

 كتب ابللغة الفرنسية 

1. C,F.bauchanine F.N,Habiter la ville marocaine 

l'Hamattan ,paris, 1997. 
2. Kellner Dauglas , polular culture end the constraction of 

past modernisme istentities, Blackwell publishng 

oxford,1992. 

3. Ledrut,R,la forme et le sens dans la société ,Ed librairie de 
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4.   Lefebvre ,H, la production de l'espace ,4 ed , anthrapos 

,paris,2000. 

5 . M.castells,la question urbaine ,paris,Maspero,1972. 

 اجملالت 

، درويبببة اطسببباطية ملركبببز البحبببت   األط وبولوجيبببا  ةصةةةورات املغةةةاري حلرمةةةة اار بومبببدين ةبببلي ان ،  .1
 .2007،  37العدد  افية ، وهران ،االجت اعية والثق

، مقال   جملبة آفباق عل يبة ، جامعبة مصبط ى اةبطنبو   الفضاء السكي و الرمئ اخلياسبوومشة اهلادي ،  .2
 .2018،  02، العدد  10، معسكر ، جملد 

،  بعةةا األحيةةاء ةفتقةةر للةةرتاب  االجتمةةاعي و الةةبعا افخةةر يةةئرع االلفةةة بةةن سةةاكني الطيبباخ خالببد ،  .3
 .هب 1429ذي القعد   8،  14745جريد  الرايض ، العدد 

تغيةةةريات و التعةةةديالت الد ةةةة علةةة  املسةةةكن يف اةةةل البي ةةةة العمرانيةةةة الالعببريب يوحسبببون و علبببي بوزيببد ،  .4
،  21، جملبة العلبوا اتطسباطية و اتجت اعيبة ، العببدد  اجلديةدة   اراسةة ميدانيةة "ةي ا ارايةة أ ةدا

 . 2015ديس رب 
 . 33، العدد  2005، جملة املود  ، القاهر  ، في ري  أتنيا أت يا املسكنفاتن و مصط ى ك ال ،  .5

 3، جريببد  املببدى ، ب ببداد ، احليةةاة االجتماعيةةة يف املدينةةة و جةةدوى املعاجلةةات العمرانيةةة الكنبباين سببو ،  .6
 . 2008جاط ي 

 األطروحات واملذكرات 

الصةبا    للةا الفضةاء السةكي عملية ظعااة اإلسكان من حي رأس العةن اىل حةي الطيب إبراهيو على ،   .1
 .  2006، رةالة ماجستري   علو االجت اع احلضري ، جامعة وهران ، كلية العلوا االجت اعية ،  و ممارست 

، رةبببالة ماجسبببتري   األطثروبولوجيبببا ،  السةةةاكن و السةةةكن الةةةي  و املمارسةةةات والتمةةة التةبببواملية طوريبببة ،  .2
 .2002معهد علو االجت اع ، جامعة وهران ، 

، التأ ري املتبااس بن الواقل العمراين للساكن و اهلوية ال قافيةة و االجتماعيةة للسةكان راطية حم د على ةه ،  .3
 .2010ماجستري بكلية الدراةاو العليا جامعة النجا  ، انبلس ، فلسطني ، 

رةبالة ماجسبتري   ئي بة ،  مدينة العلمةة السةكان و العمةران و ةي ةة اجملةاس احلضةريخليأ عبدهللا املطاوع ،   .4
 .237، ص  1994ا ال ، قسنطينة ، 
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اراسةةة  جتربةةة الةةنم  العمةةراين املسةةتحدت يف البي ةةة العمرانيةةة العربيةةة و اإلسةةالمية  احلقيببأ عبببد احلكببيو ،   .5
 .2009، السعودية ، ظجتماعية عمرانية لواقل أحياء مدينة الرايض اجلديدة

، مذكر  طيأ شهاد  املاجستري ختصص القباطون العقباري ،  للملكية املكرتكةالنظاي القانوين بلقاةو ابلقاضي ،  .6
 .2001جامعة البليد  ، 

 و املؤلرات امللتقيات 

، حببث مقبدا اا املبسار العباا احلبادي  البي ةة و النمةو االسةكاين املتوقةل يف مدينةة الةرايضمهاا علبى ،    .1
 .، توطس  1997املدن العربية عشر ملنظ ة 
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 : إستمارة اإلستبيان  (01امللحق رقم )

  كلية العلوم االجتماعية 

 قسم العلوم االجتماعية 

 شعبة علم االجتماع 

 ختصص علم اجتماع احلضري 

 

 موضوع البحث 

  الفيزيقي للشقة السكنيةإستغالل الفضاء 

 دراسة ميدانية مبدينة مستغامن  

 

: حنن بصدد إجناز حبث علمي حتت عنوان " استغالل الفضاء السكين " ، لذا نرجوا منكم اإلجابة عن  مالحظة   
 أسئلة هذه اإلستمارة و وضع عالمة )*( أمام ما ترونه مناسبا من إختيار . 

 تقبلوا مين فائق الشكر و االحرتام           

 

 

 إشراف                               إعداد الطالب :                                                      

 بشيعات نور الدين                                                                      األستاذ مداين مداين  -

 
 

 املوسم الدراسي 
2018  /2019  
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 احملور األول : بياانت خاصة ابملبحوثني 

 اجلنس :  ذكر             أنثى  .1

 سنة  50سنة           أكثر من  50اىل  30سنة          من  30السن : أقل من  .2

 منطقة ريفية           منطقة حضرية          منطقة شبه حضرية  مكان امليالد : .3

 أرمل          مطلق متزوج            أعزب        : احلالة املدنية  .4

 بطال           عامل حر        مهنة أخرى    املهنة : أستاذ           موظف       .5

 متوسط            اثنوي           جامعي        ابتدائي            ملستوى التعليمي : أمي ا .6

 أفراد  7أفراد          أكثر من  7اىل  4أفراد            من  4عدد األفراد الذين يعيشون داخل الشقة : أقل من  .7

  نوعا ما          غري كافية     املداخيل االقتصادية لألسرة : كافية        .8

 ة الذهنية للساكن وعالقته ابلتعديالت اليت تطرأ على الفضاء الفيزيقي للشقة السكنية احملور الثاين : اخللفي
 مسكن أرضي فردي يف املدينة            مسكن ريفي            رةشقة يف عما :  املسكن الذي نشأت فيهنوع  .9

 نعم              ال    :مبسكن آخر قبل هذا املسكن األخري مررت  هل .10

 مسكن فردي  شقة سكنية       إذا كانت اإلجابة ب" نعم " ما هو نوعه "   .11

  ما هو موقعه : ريفي           شبه حضري           حضري  .12

              د أقارب            توفر مرافق : وجو  ما هي أسباب اختيارك هلذه الشقة السكنية يف هذه اإلقامة  .13
        فرصة و عرض مغري لكسب مسكن القرب من العمل            

هل ترى أن تصاميم و تفاصيل الفضاء الفيزيقي لشقتك تتطابق و تتناسب مع ميوالتك و رغباتك ؟ : نعم         .14
  نوعا ما        ال 
 ي للشقة السكنية يشجع ساكنيه على إجراء تعديالت عليه الفضاء الفيزيقاحملور الثالث : 

  ؟تتواجد فيه شقتك السكنية رقم الطابق الذي ما هو  .15

 غري كافية          نوعا ما     ساحة شقتك كافية ابلنسبة لك : كافية      هل م .16

  غري كايف          نوعا ما            كايف هل عدد الغرف يف شقتك كايف ابلنسبة لك :      .17

      صالة الضيوف       املطبخ        هل هي على مستوى التصاميم ؟ على أي مستوى كان التغيري ؟  .18

                                                  احلمام            غريها          زايدة أو إلغاء غرف  
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 تدعيم النوافذ و الباب اخلارجي     : التدفئة املركزية        أم هي من أجل إضافة جتهيزات  -

 من أجل ترتيب و زخرفة الشقة   تركيب مطبخ جمهز                                          

 ؟: دافع إلجراء التعديالت         هل كان منط و نوعية بناء الفضاء الفيزيقي للشقة السكنية مبثابة .19

  التعديالت  عائق إلجراء                                                                     

راعيت يف هذه التعديالت القوانني املتفق عليها يف العقد )عدم املساس ابلواجهة و كذلك املسالك اهلوائية و هل  .20
 ال             قنوات الصرف الصحي و املاء ...اخل ( : نعم

 ال   هل أنت على توافق و انسجام مع شقتك بعد إجراء التغيريات و التعديالت و اإلضافات : نعم        .21

             شكلة يف رأيك : يف الفضاء الفيزيقي للشقة ذاهتا أين تكمن امل "الب "إذا كانت اإلجابة 
 العمارة (  –خارج الشقة )احلي   
 ملبادلة شقتك مبسكن فردي )أرضي( كيف تكون إجابتك : أوافق بدون تفكري إذا جاءتك فرصة  .22

 ممكن أابدل                                                                                   
  القا طال أابدل إ                                                                                  

 

يف كل حالة أذكر ملاذا ؟ )أذكر سبب واحد فقط(  .23
........................................................................................ 
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  اإلستطالعي : دليل املقابلة(02امللحق رقم )

 كلية العلوم االجتماعية  

 قسم العلوم االجتماعية 

 شعبة علم االجتماع 

 ختصص علم اجتماع احلضري 

 

 موضوع البحث 

  إستغالل الفضاء السكين

 دراسة ميدانية مبدينة مستغامن  

 

: حنن بصدد إجناز حبث علمي حتت عنوان " استغالل الفضاء السكين " ، لذا نرجوا منكم اإلجابة عن  مالحظة   
 أسئلة هذه املقابلة و نتعهد لكم أهنا تبقى سرية للغاية .

 تقبلوا مين فائق الشكر و االحرتام           

 

 

 إعداد الطالب :                                                                                    

 بشيعات نور الدين                                                                       -

 
 املوسم الدراسي 

2018  /2019  
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 دليل املقابلة اإلستطالعية 

 احملور األول : بياانت عامة حول املبحوث 

   أنثى           اجلنس : ذكر .1

 كم هو سنك ؟ .2

 يف املدينة        أين ولدت ؟    يف الريف      .3

 عازب      أرمل            مطلق          ما هي حالتك املدنية ؟ متزوج       .4

  ما هي مهنتك ؟ .5

 جامعي           اثنوي           متوسط           ما هو مستواك الدراسي ؟ إبتدائي       .6

 كم هو عدد أفراد أسرتك    ؟  .7

 احملور الثاين : اخللفية الثقافية و اإلجتماعية للمبحوث دور يف إجراء التعديالت .

 ما هو نوع املسكن الذي نشأت فيه ؟ .8

 ت فيها ، ماهي نوعها ؟إذا كانت هناك مساكن أخرى سكن .9

 ما هي أسباب إختيارك هلذا احلي السكين ؟  .10

 يف نظرك ، ماهو تصورك للسكن املثايل ؟  .11

 اثلثا : الفضاء الفيزيقي للشقة السكنية كمحفز إلجراء التعديالت .

 ما هو رقم طابق شقتك ؟  .12

 ال       نوعا ما          هل مساحة شقتك كافية ابلنسبة لك ؟ نعم          .13

 ال        نوعا ما        هل عدد غرف شقتك كاف ابلنسبة لك ؟ نعم       .14

 هل تصاميم شقتك السكنية و نوعية مواد البناء املستعملة يف بنائها مطابقة لرغباتك ؟ نعم      .15

 ال        نوعا ما    

 ال            هل قمت بتغيريات و تعديالت على شقتك ؟     نعم      .16

 ال        هل راغبت يف هذه التعديالت القوانني املنصوص عليها يف العقد ؟ نعم     .17

 غري موافق     نوعا ما          كيف ترى شقتك بعد إجراء التعديالت عليها  : متوافق معها       .18
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 املرقي العقاري مع  قابلةاملدليل :  03امللحق رقم 

 إذا كان ممكن أن تسرد علينا سريتك املهنية يف جمال الرتقية العقارية و العمران يف عجالة ؟  .1

 هل ميكن لك أن تقدم لنا بطاقة تعريفية حول إقامة : صناع املقام" ؟  .2

 حسب رأيك ، ما هي نوعية السكان الذين يتوافدون على هكذا إقامات سكنية ؟  .3

هللل هنللاو  للروا عليهللا علللى املسللتفدين ت للعي  للا حجلل  و نوعيللة التىيللريات اللل  ميارسللو ا علللى ت للامي   .4
 إستجابته  هلا ؟ أجزاء  ققه  السكنية ؟ و ما مدى

حسلللب تربتلللك الطويللللة يف جملللال العملللران ، ملللا هلللي أهللل  التىيلللريات الللل   لللد ها السلللكان عللللى  لللققه   .5
 السكنية يف املاضي واحلاضر ؟ و يف رأيك على أي أسس و خلفيات ترتكز ؟ 

ريات هلللل نسلللتطيق أن نقلللول أن للللنمي و نوعيلللة بنلللاء و ت لللمي  اليفلللقة السلللكنية دور ا فلللز يف إجلللراء التىيللل .6
 عليها ؟ 

 حسب رأيك ، ما هي اليفقة السكنية النموذجية ال  يت ورها الساكن اجلزائري ؟  .7

 اإلجاابت 

 :  اجلواب األول

عللد بسلل  ر الللرحن الللرحي  ، يسللرك أن أ للاركك  يف هللذا العلللم و الدراسللة العلميللة األكادمييللة بف للل إجللراء ب   
سللذبذل ق للارى جهللدي د للراء دراسللتك  مللن خللملل تقللدميي لكللل املعلومللات هللذا املقابلللة معكلل  و اللل  أعللدك  أك 

 ال  ختص موضوع دراستك  ، وال  إكتسعتها من امليدان و ادحتكاو املعا ر مق العمارة و ساكنيها .

ة و سنة كاملة مق الرتقية العقارية و العمران ، أجنزت فيهلا علدة إقاملات سلكني 31بعساطة خربيت عتد اىل حوايل    
مسلللتىا   زائلللر العاصلللمة ، تيلللارت ،  ليلللزان وعملللارات و عقلللارات متفرقلللة ، وهلللذا يف علللدة ملللدن جزائريلللة منهلللا : اجل

ن وكانللللب العللللداست مللللق السللللكنات الفرديللللة التابعللللة للوللللواا ، ة بعللللد أن فتلللللب الدولللللة اجلزائريللللة سللللو  ملللل خرا 
دقامللللات السللللكنية و بيللللق اليفللللق  فيهللللا علللللى االسللللت مار يف العمللللران و العقللللارات ، خت  للللب يف إنيفللللاء و إجنللللا  ا

 الت امي  وف  ر انمة العيق ابلتقسيي ، كما هو اليفذن دقامة " صناع املقام " .

 :  اجلواب ال اك
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مسلللكن ، يقلللق هلللذا احللللي يف بلديلللة مز لللران  164إقاملللة " صلللناع املقلللام " ععلللارة علللن حلللي سلللك  يتكلللون ملللن 
و ابل للعي الللاذات الطريلل  امللل دي مللن مز للران اىل حاسللي مامللا  ، ، )مسللتىا ا اليفللمال الىللري لعلديللة مسللتىا  

" ، و جنلللواب "موان"لللور" ، كملللا يرتبلللق هلللذا احللللي عللللى مسلللاحة عقاريلللة تقلللدر ب hawosing لللدا  لللراب إقاملللة " 
 للقة  164طوابلل  ، حيللم هللوي هللذا العمللارات علللى  6عمللارة ذات  13هكتللار ،  تللوي هللذا احلللي علللى  1.5

 للرفات ، إضلافة إىل تواجلد عللدد ملن ا للملت ذات الطلابق التجللاري  3+ مطللع+ + حلام +   لر  4سلكنية ذات 
 و اخلدمايت على مستوى الطاب  األرضي ، و تتوفر يف هذا احلي عدة مراف  و خدمات نذكر منها: 

 م عد كهرابئي يف كل عمارة . -

 مسجد + مدرسة قرآنية + إبتدائية . -

 ." sous solleمرآب هب األرض " -

 ساحة للعب خم  ة لألطفال + مساحة خ راء لملستجمام تتوسي العمارات . -

" فيها أبلواب ، إضلافة اىل حلار  ، و يسلتفيد résidenceفهذا احلي السك   يد على  كل إقامة مىلقة "    
 هلللذا احللللي ملللن ايلللق اليفلللعكات الرئيسلللية الللل  تعتلللرب ضلللرورية للليلللاة اليوميلللة ملللن كهلللرابء ،  لللا  ،  لللعكة ال لللر 

 ال لي،  عكة املياا اليفروب ... اخل . 

ملللن أجلللل مواصللللة و إعلللام األ لللىال النهائيلللة فيهلللا ملللن طلللر   2014و مت تو يلللق سلللكناتا عللللى املسلللتفيدين يف     
املستفيدين  و يا حسب طلعه  ملن أجلل تسلهيل إجلراء التعلديملت و التىيلريات عللى الف لاء اللداخلي ليفلققه  

 2017لقانون ، و إعطاء ال لوء األخ لر دسلكا ا و  لىلها ب لفة ر يلة يف السكنية على حسب ما يسمح با ا
 بعد ح ولنا على  هادة املوافقة و املطابقة من طر  اجلهات املعنية .

 :  اجلواب ال الم    

حسلللب خلللربيت املتواضلللعة يف هلللذا األللال ميكنللل  أن أقلللول أن نوعيلللة و ولللي ذهنيلللة السلللكان اللللذين يتوافلللدون و     
يف لللون م للل هللذا النللوع مللن السللكنات هللن أان  يعل للون عللن سللكنات أك للر أمنللا و هللدوء ، حيللم تتللوفر احلراسللة 

سلكنية ولليس سلكنات فرديلة ،  ، إالَ أ ا تعقلى  لق ساعة من طر  حار  املرأب  24على ممتلكاهت  على مدى 
إضللللافة اىل أ لللل  نوعللللا مللللا ميسللللوري احلللللايل أي مللللن الطعقللللات املتوسللللطة يسللللتطيعون تسللللديد أقسللللاا  للللن اليفللللقة يف 
مواعيللدها ، و كللذلك هللذا النوعيللة مللن السللكان يريللدون ان يعييفللوا حيللاة الرفاهيللة و لللو يف  للق  سللكنية مسللتفيدين 
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م للللعد ، سللللاحة للعللللب لألطفللللال ، مسللللاحة خ للللراء ، حللللار  ، مللللن خللللدمات هللللذا ادقامللللة السللللكنية ، مللللرأب ، 
 ...اخل.

أما فيما خيص مستواه  التعليمي فهن أان  ال أب  بتكوينه  عموما و يتميزون بوعي ح ري ) قافلة العليس يف    
املدينللةا و خاصللة السللكن امليفللرتو )العمللارةا و هللذا نسللعيا ، وفيمللا خيللص مهللنه  فهلل  علللى العمللوم إمللا مللو"ف  أو 

ساتذة و أ للعه  مهلن حلرة تلوفر هلل  دخلل اقت لادي ال أب  بلا ، و علدد أفلراد أسلره  نوعلا ملا قليلل أو متوسلي ، أ
وهذا نتيجة لوعيه  احل ري الذي هو مطلب أساسي من أجل العيش يف  قة سلكنية يف وسلي عملارة هلوي علدة 

 أجزاء ميفرتكة مق جريا   .

 :  اجلواب الرابق   

... "يسلكب لللةلة ة يطلر  يف الكلملم " ييفلتكي منلا ل ك ريا ملا أرقل  و هلو ميفلكل كعلري نع  و هذا امليفك     
جل املرقي  العقاري  ، فهناو  روا و بنود متف  عليها يف العقد ختص التعديملت و هي ععارة عن خطلوا حلراء 

املسلا  ابملسلالك جيب عدم ختطيهلا و تيفلمل خاصلة علدم املسلا  ابلواجهلة و اليفلرفات و ملداخل اليفلق  ، علدم 
اهلوائية كاملداخن ...اخل ، عدم املسا  بقنوات ال ر  ال للي ، وهلذا بعلدم تىيلري أملاكن امللراحيم و احلماملات 

و اللدعامات الرئيسلية يف العنايلة ...اخل ، و علدم  les piliesو املطلع+ ... ، علدم املسلا  ابجللدران األساسلية و 
إحللرتام هللذا اليفللروا و العنللود املتفلل  عليهللا يف العقللد يتسللعب فيمللا بعللد يف عللدم إعطللاءان  للهادة املوافقللة واملطابقللة 
بعدم إم ائها من طر  اجلهات املوت ة يف مراقعلة العملران و التعملري ، و هنلا تكملن صلعوبة التعاملل ملق السلكان 

جللرد تسلللي  املفللاتيح للمسللتفيدين حللا تعللدأ ور للات فرديللة جديللدة يف كللل اليفللق  تقريعللا ، وكللل يللرى أبن هللذا ، فعم
املسللكن ملكللا اخلللاا و لللا احللل  يف الت للر  فيللا كمللا ييفللاء ، و هكللذا ي للرب عللرض احلللائي اليفللروا القانونيللة 

 املتف  عليها يف العقد .

األللال ، فللليَن وعلللي السلللكان تطلللور ك لللريا عللللى ملللا كلللان عليلللا يف و لكلللن احلملللدخ يتكللل  خلللربيت الطويللللة يف هلللذا     
الساب  ، حيم السكان ب لفة عاملة إكتسلعوا  قافلة معتلربة يف جملال السلكن اجلملاعي امليفلرتو و كيفيلة تعلامله  ملق 

سلكان  امللكية امليفرتكة و ابلتايل ادقتناع أبَن اليفقة السلكنية هلي مسلكن فيلا الك لري ملن األجلزاء امليفلرتكة ملق ابقلي
 و ابلتايل ليس من ح  مالكها الت ر  بكل حرية . العمارة ، 

  :  اجلواب اخلامس   
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إذا تكلمنلللا علللن إجلللراء التىيلللريات و التعلللديملت عللللى مسلللتوى األجلللزاء الداخليلللة لليفلللقة السلللكنية ، فيننلللا ميكلللن     
رب حاية و أمن لليفلقة السلكنية م لل تقسيمها إىل : تىيريات عس جمال التزي  و الزخرفة ، تىيريات خاصة بتوفري أك

تللدعي  األبللواب و إضللافة اليفللعابيك احلديديلللة علللى كللل مللداخل املسللكن ، تىيلللريات ت لل  إضللاة بعللم التجهيلللزات 
احلدي ة م ل التدفئة املركزية ال  تتطلب حفر كل أرضية اليفقة السكنية و كذا تركيب املطاب+ اجلاهزة و هلدم املطلع+ 

ة اىل التىيريات ال  ع ل امليفكل األكرب و ال  تتم لل يف التعلديملت عللى مسلتوى الت لامي  العادي و تىيريا ، إضاف
األساسية لليفقة السكنية بتىيري مواقق الىر  ، املطع+ ، احلمام أو إلىاء الىلر  و فتلهلا عللى  لكل  لو كعلري ، و 

 املياا اخلاصة ابلعمارة ككل.  هذا ما ي  ر على منةومة املسالك اهلوائية و قنوات ال ر  ال لي و قنوات

ففي املاضلي كانلب معةل  تىيلريات الت لامي  تتم لل يف إضلافة  لر  للألوالد ن فالعلائملت كانلب أبحجلام كعلرية     
 نسعيا من حيم عدد األفراد حا  واج األوالد كان يت  يف هذا اليفق  السكنية .

يلهللا اىل  للو كعللري ، مي للل صللالة كعللرية مفتوحللة كف للاء أمللا حاليللا فهنللاو وللي جديللد يتم للل يف إلىللاء الىللر  و هو    
" ، أمللا فيمللا خيللص األسللس و  Cuisine Barيةللل عليللا املطللع+ بواسللطة "كونطللوار" و ي للطلح عليهللا ب "

اخللفيات ال  ترتكز عليها هذا التعديملت و التىيريات فذ"ن أ ا أسلس اقت لادية يسلعى السلاكن ملن خملهللا عللى 
اسللتىملل املسللكن )اليفللقة السللكنيةا أحسللن اسللتىملل مللن خللملل ربللح املسللاحات قللدر ادمكللان ، وهنللاو أسللس و 

  ملن خملهللا املكانلة ادجتماعيلة ، وهلذا أك لر ملا يتم لل يف ال لالة خلفيات اجتماعية ملن حيلم إعطلاء إنطعلاع يعل
(le salon ا و العهلو و اللروا  و ملدخل اليفلقة السلكنية ، فذ للب السلكان ينفقلون بسلواء عللى هلذا املنلاط  و

 األجزاء من اليفقة السكنية .

ت لامي  الرئيسلية للمسلكن ملن و كما سلف و أن ذكرت هناو خلفيلات  قافيلة عللى أساسلها يكلون التىيلري يف ال   
خملل توسيق ال الة أو املطع+ ، إلىاء بعم الىر  أو إضلافة أخلرى ، سلد بعلم النوافلذ و فلتح أخلرى ...اخل ، ، 
وهذا اخللفية على حسب خربيت تتكون تدرجييا يف ذهنيلة السلاكن منلذ صلىرا و تلدخل فيهلا املعلايري الدينيلة و القلي  

 عية م ل احلرمة ، الكرم و ال يافة ...اخل .و التقاليد و العادات ادجتما

  :   اجلواب الساد      

نعلللل  اان أرى أن ت للللامي  اليفللللقة السللللكنية و نوعيللللة املللللواد املسللللتعملة يف بناءهللللا تعمللللل دور ا فللللز الللللذي يللللدفق      
علري يف إعلداد الساكن اىل القيام بعلدة تىيلريات و أل لراض متعاينلة كملا سلع  و أن ذكلرت و ملق أنل  مسلاه  بلدور ك



99 

 

و تقرير هذا الت امي  ، إالَ أن  أعرت  أ ا ال تتطاب  ب ورة كعرية مق ذهنية الساكن اجلزائري و عقليتا الل  ترتكلز 
على خلفية إجتماعية تتكون على أسا  دي  و عريف من خملل العادات والتقاليد و لكن هنلاو علدة "لرو  هلت  

نوعيللة العنللاء خاصللة مللا يتعللل  ابجلللدران تسللق األلال هنللا لللذكرها . و كللذلك علينللا إعللداد م للل هللذا الت للامي  و ال ي
الداخليللة حيللم تتميللز ابهليفا للة ، مللا يسللهل مللن تىيريهللا و هللدمها و إعللادة بنائهللا ب للورة سللهلة جللدا ، و كللذلك 

 نوعية النوافذ و األبواب ...اخل . 

ات  للللقتا السللللكنية و تىيللللري املللللواد الرديئللللة إذن فمللللن الطعيعللللي و املنطقللللي أن يقللللدم السللللاكن علللللى هسلللل  تهيللللز    
 املستعملة يف بنائها ، وكذا تىيري ت امي  اليفقة يتيم ت عح مناسعة و مطابقة خللفيتا الذهنية . 

 :  اجلواب السابق   

يف حقيقللة األملللر فكلللرة اليفلللقة السلللكنية يف عملللارة متعلللددة الطوابللل   لللري مرحلللب  لللا يف ذهنيلللة السلللاكن اجلزائلللري     
عمومللا ، وإذا كللان هنللاو تقللعمل فسللععا الةللرو  ادقت للادية اللل  هللت  عليللا السللكن فيهللا و بعللم األحيللان ألسللعاب 

نية النموذجيللة ابلنسللعة للسللاكن اجلزائللري حسللب أمنيللة فاليفللقة يف بعللم األحيللان تكللون أك للر أمنهللا ، واليفللقة السللك
خللربيت يف جمللال العمللران و الرتقيللة العقاريللة الطويلللة فهللي  للقة سللكنية تكللون يف حللي راقللي علللى  للكل إقامللة سللكنية 
مىلقلللة تتللللوفر علللللى خللللدمات متعللللددة و تكللللون يف عمللللارة قليلللللة الطوابلللل  ، و )ي لللللكا و ابلطعللللق يف للللل الطللللاب  

ملسللاحة ، تتللوفر علللى قسللي كعللري مللن التهويللة و التيفللميس ، املطللع+ واسللق ، و كللذلك األرضللي و األول ، واسللعة ا
صللالة ال لليو  ، ولكللن يف األخللري إذا تللوفرت إمكانيللة ادنتقللال اىل املسللكن األرضللي الفللردي فىالعللا ال يللرتدد أبللدا ، 

 ال اىل سكن أرضي .  وما الحةتا من خملل ترب  فين اليفقة السكنية تعترب حمطة إنتقالية يف إنتةار ادنتق

    

 

 

 



æææ ææ ææ* ffiæææææ
Soeiété üe Pr*m+ti*c"t i î-rr!-''ie bi iière

7_= rr!-: ir-rr t i - larg 5r=f ;1:I; tiÊÿTl4.4fÉrrrUçi - 11.:-- Ç

. !l"t-, :rS'*r-.i"- 
' , 4 Fl é;J)

CæffiËræË æ*æ§ u§s§ËEæm

ffi'§,Ë§? §-æ ffi ËYëæ ËEË Præffi?æË§ærB rræ

Contrat eitire :

Ia S&Rt SGFrlAÂ EL MÂK&M 'titili*ts'e ,*1a-i rir"*jei d* à§3 loger--te;--ts ;::"*n:*iic*neis

située à Mezegrar'l * Mostager-rer'i; eT r'eg;rrisentée p*r s,;r: gÉr'elrt i'.4r Bsuaehemæ

§*id denonrmée par ie prÉsent ec.ttrat t< Ee pr*rmæteur ri

-/'"

;a'-t

ÇqæwEæmæeæ€ eË,s'erygægæsgE gqer eq *uE suËË

,Qrll

padê I ct tr 1f



Le i'nuniant rie LËssiü:'i d,* i*.5*r*eirï *si ii>;*.i: 5,eËÈ rç'tEirÊ*ns d*+r;q ";*r:Ë mqEi* Destærs

Afgér"iens i7 3Sû 'i#$,SS DAi

&r$qEs_&fu

Le *r*r*'-;teur rec*nr-:*ii ælr,;:is' ieç* §* r**r:t*r:i rir E ##* *##,#* BÂ r*pr*sentænt
ia l-u" traneh* ireçu rie ver:ernent- n" i-33i44 .,iu 12 rl07 rilii

êrËiÇ-âÊ ü-a I

L'aeGuÉreui- est i"e,ie,,'.rhie ar,uiès #* g:r*rri-,.t*'*r 5C,riÊÀ ËL ti4êF'..efu1, de l* sü#]ffie
Ce 5 2SS SG$,S**.&

ReprÉsentar:t l* reste cJu prlx d* e*ssi*n à ';e.-s*i en eiil$ iüS} Tr*i':ches s*icr-i ies

mt:dalites gi;ivantes :

L'acq*Ér*ilr ile per";i préierid;-e i*rs d* ;:*!ei:'i**i eles einç tr*i":ei':*:-r à la déiivrarlce
d'ar:CUg't d,--Cument r!* ia Êari rtsr n*.*:.:"tçte*r p*Ut- bér':*fieier d,un pfêt bAneaire.
Ârt;ele û5 :

Le déiai {§e r.'ersen:efiî d..Ê rncrtta*t gË*bai iii-t §*gcrcteg'iî est ce 1? nt*is à pertir cie ia

eiate de ia sier-r*îiir* d* 'préser:t **r:tr*t.

îRÂFiCi{E I\rtLii§ [ Hi§ ! i-J- i- B--f{i *ÂiE Dr v[RsËMEAir
4Âdôr1ÂnAââ.1
l_ ++u xJUUruu LJ.,*1 3ü Sept*r:ri:re 2û1i

J iiiiitiiitH;àttttI4i - --.--_1- a4 rr: - - ^-i- -- a.a-;Ji UËLtiriüiU Luir-
* 1t8û ûû*,t* D.A 4 ! I IlJt_\ ?8 Fêvrrer"2t12

5ôâ ft*n Æô h -qilUU UU1J.r"i'.-l L-r. tq a ^^ -:- Jll ?larfrl ,lii iü.J i=rvi ti l-.dji,i=

TI Clfii- I*rf.u-1 ,.1'.r f-r ,tfrÉr:8 tÊrt:! attÀ r, k
vervÿ L'r. r / ! ! â[ ta\ ?ft crrin ?frX-i

Pape ? ciir d
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Le pronroteur s'ei-igage à dési.gne; ur; i,lijreau C'étr*r.,-ie agr*e ilêr i,érat L:üi;;.ie .qujr;;
tes travau\.

&t9çl=* ê3;

Le promoteu:' coit rriser les p!ans se génie civri pa§' l'oi^ga*isnie oe ccntr^ôie
technique cies consti"uctlon: {c.T.c} et iaire contrôier ies travai-rx de structuie câi
ce dernier

Article 14:

Le promoteur s'engage à réaliser les travaux dans ie cadre promotiCInnel
notamment la qualité des revêtemenÈs ei de la rnenuise*e"
Le revêtenrent du carrerage sera réarisé en daHe de sor.
Le revêtement des nrurs de la cuisine en fal'ence s'effectuera s{Jr une hauteur de
deux mètres.

Des portes pleines seront prérrues pour l,ensembie de l,appariement.

Artâele lfu
Le présent contrat cie venie reste ferme et définitifs dés
contractuelles qui s'accordeni au st.ict respect de ses

:1 
r,#n,lrrre par tes parties

ffi*sB
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