
 



 

 

 

 

بسمميحرلا نمحرلا هللا   

 منكم والذين أوتوا العلم درجات وهللا ايرفع هللا الذين امنو" 
 "مبا تعلمون خبري 

  (سورة اجملادلة من 11 اآلية)

 

 

 

 

 



  

 

 

 أ ىدي مثرة ىذا اجليد املتواضع

ىل   ا 

 وادلي تغمده هللا برمحتو 

ىل   وا 

 وادليت متؼيا هللا ابمطحة وامؼافية 

ىل   وا 

خويت وابل خص امكتكوتة حلمية   أ يخ وا 

ىل   وا 

 زمياليت 

ىل لك من ػلمين حرف   وا 

 

 

  غـائشة



 

من اجهتد وأ ضاب فهل  ": وامتسلميكال رسوميا امكرمي ػليو أ زىك امطلوات      

ضدق رسول هللا ." أ جران ومن مل يطب فهل أ جر واحد

جناز ىذا  وشكر هللا س بحاهو وتؼاىل اذلي وفلنا يف ا 

امبحث وأ هؼم ػلييا بيؼمة امؼلل وامفيم 

وامطرب واميور، تمت ال غامل وال يبلى 

ال الاػرتاف بفضل امرجال فتحية خامطة  ا 

ىل ال س تاذ امفاضل  جالل ا  لكيا امتيان وا 

    " ابشا حاج دمحم"      

 حبق ال ساتذة املدركني امؼارفينيحنييو حتية 

بلدر امياحصني واملرشدين، ىمتىن 

أ ن حيظى معليا ىذا ابملبول وامرضا وأ ن يكون 

يف املس توى املطلوب 

كام ل س تاذان منا خامص امشكر وامثياء وهدغوا هللا أ ن جيازيو غيا اجلزاء ال وىف كام 

متام ىذا امؼمل    .وشكر لك من سامه من كريب أ و بؼيد يف ا 

   
         ائشةـع
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 : المقدمة 

تعتبرعالقةالجٌرةمنأبسطالركائزالتًتستندعلٌهاروابطاإلتحادوالمشاركةبٌن

األفرادوالجٌرةفًالمدٌنةلهامحدداتهاالخاصة،خاصةفًظلنظامٌجعلمنمحل

اإلقامةكأساسالمشاركةوالتفاعلاإلجتماعً،وهوماٌجعلعالقاتالجٌرةتتحدد

بموجهاتسٌاسٌةتعملعلىتقلٌصمفهومهافًسٌاقاتضٌقة،علىشكلوحدات

جوارٌةوهذاالتحدٌدلهماٌبررهفًظلتعقدالحٌاةالحضرٌةالتًتستلزموجودالجٌرة

.علىشكلأصغروحدةإقلٌمٌةمحكومةبأبعادمكانٌة

وٌعتبرالسكنالعموديمنأهمالنماذجالسكنٌةالتًجاءتكنتٌجةلتعقدالحٌاةالحضرٌة

والزٌادةالسكانٌةفًالمدنحتىٌجعلهذاالنمطمنالعمرانكوسٌلةلحلهذهاألزمة

السكنٌةمنخاللاالستغاللاألمثللألرضوالمجال،لكنهذاالنوعمنالسكنفً

الغالبٌطرحإشكالٌاتتتعلقبالجوانبالثقافٌةخاصةمنناحٌةالعالقاتالجوارٌةكبعد

.ثقافًإجتماعً

وعلىهذااألساستهدفالدراسةالحالٌةعالقةالجٌرةفًالسكناتالحضرٌةالجدٌدةإلى

الكشفعنطبٌعةعالقةالجٌرةكعالقةإجتماعٌةمنجهةقوتهاأوتالشٌهاوضعفها

.بالعمارةالحدٌثة

شملاإلشكالٌةوأسباباختٌارالموضوعوأهداف اإلطارالمفاهٌمًوالنظريللدراسة

الدراسةوصٌاغةالفرضٌاتمعاستعراضألهمالدراساتالسابقةالتًتناولتالموضوع

.،وتحدٌدالمفاهٌماألساسٌةللدراسة،والمقاربةالمنهجٌة

وهوفصلخاصبالجماعةوالمدٌنةولقدوفٌهتناولنامفهومالمدٌنة:الفصلاألول

.ومفهومالجماعةوخصائصالمجتمعفًالمدٌنةووظائفالمدٌنة

هوفصلخاصبالعالقاتاإلجتماعٌةوعالقةالجٌرةوفٌهتطرقناالى:الفصلالثانً

مفهومالعالقاتاإلجتماعٌةوأنماطالعالقاتاإلجتماعٌةوعالقةالجٌرةبٌنالمنظور

.السوسٌولوجًوالمنظوراإلسالمًلتحدٌدالجٌرةبٌنالمنظورٌن
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وهوفصلخاصبالمقارباتوالدراساتالسوسٌولوجٌةفقدتضمنبعض:الفصلالثالث

مقارباتإبنخلدونودوركاٌمولوٌسوٌرتوبعضالدراساتالنظرٌةعندشومبارددلو

.وفٌشرللجوار

وهوفصلخاصبمجالالدراسةالمٌدانٌةتضمنتقدٌمالمدٌنةوالتعرٌف:الفصلالرابع

.بمٌدانالدراسةوقراءةوتحلٌلالجداولواعتمادعلىنتائجالعامةومقارنتهابالفرضٌات



 
 ج

 : ملخص الدراسة
الترفاس"تهدفدراستنامنخاللموضوع ًّ عالقةالجٌرةفًالسكناتالحضرٌةلح

إلىالتعرفعلىطبٌعةوقوةأوتالشًعالقةالجٌرةفًظلالعمارةالحدٌثة"بوقٌرات"

ونخّصبالذكرحًالترفاسالّذيهوحدٌثالنشأة،وقداعتمدنافًدراستناعلىالمنهج

بٌنسّكانحً-عالقةالجٌرة–الوصفً،حٌثساعدناعلىالوصفالدقٌقلهذهالظاهرة

الترفاس،وقداتّكأناأٌضاعلىتقنٌةاالستمارةكوسٌلةهامةلجمعالمعلوماتالتًتحصلت

أّنعالقةالجٌرةتتمٌّز:علٌهامنخاللتوزٌعها،لنتوّصلإلىعدّةنتائجمنأبرزها

بالمحبة،وخالٌةمنالمشاكلمعنموالعمارةالحدٌثةأدتإلىتمتٌنالروابطفنشأتعالقة

.التضامنوالصداقة
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 اإلطار المفاهيمي والنظري للدراسة 

 :اإلشكالية 

ركز على اإلجتماع الحضري على دراسة المدٌنة بإعتبارها وحدة إجتماعٌة متمٌزة فً ذاتها من حٌث 

نشأتها وتطورها والعوامل المؤثرة فٌها والعاللات اإلجتماعٌة  داخلها ، فالمدٌنة هً كٌان فٌزٌمً ذو 

 وإلتصادٌة واجتماعٌة فً حٌن أن المجتمع هو نظام من العاللات اإلجتماعٌة ٌؤثر عمرانٌةأبعاد 

 .وٌتأثر بهذا الكٌان الفٌزٌمً 

ولمد عرفت المدٌنة فً عصر الحدٌث نمو متزاٌد نتٌجة للهجرة الرٌفٌة ، وكذلن الزٌادة الطبٌعٌة 

للسكان مما أدى إلى تحوالت سرٌعة فً جمٌع المستوٌات اإللتصادٌة  واإلجتماعٌة والثمافٌة 

والعمرانٌة نتٌجة للتحول الذي حدث فً النمو الحضري ، ظهرت أنماط سكنٌة متعددة فمنها الشعبٌة 

واألحٌاء الفوضوٌة المنتشرة هنا وهنان فً الضواحً األطراف بدون أي تخطٌط وٌالحظ أن هذا 

النمو غٌر المتوازن وغٌر المنطمً إنعكس بشكل واضح على نوع العاللات بٌن السكان ومن المالحظ 

 .أن سكان األحٌاء المبنٌة على تجمعات سكنٌة وفك لٌم ثمافٌة واجتماعٌة تربطها عاللة الجٌرة 

فالحدٌث عن عاللة الجٌرة داخل المدن الجزائرٌة هو حدٌث ال ٌمكن فهمه حك الفهم إال من خالل 

ربطه بسٌاله التارٌخً واإلجتماعً بإعتبار أن الثورة الجزائرٌة كمتغٌر تارٌخً حملت فً طٌاتها 

تحوال حاسما وبعٌد المدى فً النظام اإللتصادي واإلجتماعً ، وفً العاللات اإلجتماعٌة بحٌث 

وجدت الجزائر نفسها بعد إعالن إستمالل أمام تركه ثمٌلة ، بسبب اإلستعمار الذي جعل أجهزة الدولة 

 ..." اإلدارٌة ، اإللتصادٌة ، التجارٌة ، الزراعٌة ، التعلٌم ، " منهارة على جمٌع المستوٌات 

ولهذا بعد سنوات للٌلة ركزت الدولة جهودها للفرٌع من حالة التخلف وذلن بوضع مخططات التنمٌة 

اإلجتماعٌة كان فً ممدمها التصنٌع ، من خالل حالة التغلك وذلن وضع مخططات التنمٌة اإلجتماعٌة 

كان فً ممدمها التصنٌع ، موجهة نحو المدن الكبرى والمتوسطة فً ممابل إهمال الرٌف
 1

 مما تسبب 

نحو المراكز " النزوح الرٌفً " فً تعمٌك الهوة بٌن األرٌاف والمدن والتعمك بالتالً من ظاهرة 

الحضرٌة بحٌث عرفت الجزائر اختالال فً توزٌع سكانها بٌن المدن واالرٌاف وعرف اإلختالل 

                                                             
 67دمحم السوٌدي ، ممدمة فً دراسة المجتمع الجزائري ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، بن عكنون الجزائر ، ص  -  1

. 
 



 

 اإلطار المفاهيمي والنظري للدراسة 
 

 
2 

بدوره تطورا ملحوظا خاصة فً بداٌة التسعٌنٌات ، وذلن لتحسن الظروف المعٌشٌة فً المدن وتوفر 

 .فرص العمل والمرافك الضرورٌة للعٌش وهذا أدى إلى خلك طلب متزاٌد على السكنات فً المدن 

I.   تحديد المشكلة - أ : 

مامدى إرتباط لوة العاللات اإلجتماعٌة ومن بٌنها عاللة الجٌرة أو تالشٌها وضعفها 

 بالعمارة

  الحدٌثة ؟ 

 :الفرضيات -  ب  - أ

 .ترتبط العاللات اإلجتماعٌة ومن بٌنها عاللة الجٌرة عكسٌا مع نمو العمارة الحدٌثة  -

 نالحظ تراجع فً العاللات اإلجتماعٌة ومن بٌنها  عاللة الجٌرة فً األحٌاء السكنٌة  -

 .ذات المعمار الوظٌفً 

ماتزال العاللات اإلجتماعٌة متٌنة فً ظل العمارة الحدٌثة وما ٌتبعها تواجد األسواق  -

 .والمحالت التجارٌة ....... والمساجد 

I.  أهداف الدراسة –ج  : 

لكل داراسة أهداف تجعلها ذات لٌمة علمٌة ، بحٌث ٌشٌر الهدف كمصطلح إلى غاٌة 

معٌنة تترتب على سلون أو مجموعة أنماط سلوكٌة ، وفً علم اإلجتماع ٌشٌر إلى تبنً 

 .الخطوات علمٌة محددة للوصول إلى نتائج معٌنة 

  :والدراسة الراهنة تسعى إلى التعرف على 

 .طبٌعة العاللات بٌن سكان الحً  -

 هل نمط السكن ٌغٌر فً عاللة المرابة والصدالة ؟  -

 ماهً المعاٌٌر التً أدت إلى بناء عاللة الجٌرة فً السكنات الحضرٌة ؟  -

I.  أسباب إختيار الموضوع  – د:  

 : ٌمكن حصر األسباب التً أدت إلى إختٌار الموضوع البحث فً النماط األساسٌة التالٌة 
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 :  أسباب ذاتية –أ 

 .لرب موضوع الدراسة من محل السكن  -

 .المٌول الشخصً لدراسة موضوع عاللة الجٌرة  -

  : أسباب موضوعية-  ب 

حً الترفاس نظرا لكونه منطمة سكنٌة حدٌثة النشأة ، مما ٌفتح أفاق التطلع على أحد  -

 .مستجداتها ومختلف مشكالتها 

التعرف على الوالع المعاش وانطاللا من مختلف المالحظات المباشرة التً تمت على  -

مستوى الجوالت اإلستطالعٌة للمنطمة السكنٌة وكذا المالحظات غٌر المباشرة التً 

تمت على مستوى المراءات المختلفة والدراسات السابمة ، التً كان لها األثرالكبٌر فً 

 .إختٌار الموضوع والبحث وتحدٌد معالمه وسٌاله 

 : المقاربة المنهجية -  4

المنهج هو عبارة عن مجموعة العملٌات والخطوات التً ٌتبعها الباحث ، حٌث أن الوصف والتفسٌر 

من األهداف األساسٌة لعلم اإلجتماع واللذان ٌستندان علٌهما فً تحمٌك المفهوم العلمً للظواهر من 

خالل اإلشكالٌة المراد معالجتها فً هذه الدراسة والتً تتمثل فً مامدى اإلرتباط الموجود بٌن  لوة 

 .وضعف تماسن وتالشً العاللات اإلجتماعٌة ومن بٌنها عاللة الجٌرة بالعمارة الحدٌثة 

ومن الضروري اإلعتماد على المنهج الوصفً الذي من خالله تتطلع إلى الوصف الدلٌك لهذه 

الظاهرة كما أن منهج الوصف ٌدرس الروابط اإلجتماعٌة كما هً موجودة فً الوالع ومن أسباب 

إعتمادي على المنهج الوصفً هو معرفة طبٌعة عاللة الجٌرة فً السكان الحضرٌة ، ومع اإلعتماد 

على المماربة الكمٌة من خالل الجدوال اإلحصائٌة بسٌطة لمحاولة الكشف من خالل جداول إحصائٌة 

 .مركبة عن العاللات اإلرتباطٌة بٌن مؤشرات ومتغٌرات الظاهرة المدروسة 

كنتٌجة لهذه المنهجٌة اعتمدت تمنٌة اإلستمارة التً تتماشى مع طبٌعة الموضوع ومع امكانٌات 

 .الحصول على البٌانات والمعطٌات التً تحدد أهداف الدراسة والوصول إلى نتائج الموجودة 

المالحظة تعتبر وسٌلة لجمع البٌانات التً ٌمكن الحصول علٌها عن طرٌك الدراسة النظرٌة واعتمدت 

 .على المالحظة للتعرف على عاللة الجٌرة فً السكنات 
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البحوث العلمٌة السوسٌولوجٌة التً  إن اختبار العٌنة خطوة من خطوات البحث للعٌنة أهمٌة فً

 .ٌتوصل إلٌها تمثٌلها على مجتمع البحث األصلً 

 أسرة لحً 40فلمد ركزت على إختبار العٌنة العشوائٌة على األسر فً العمارات وهً ممدرة ب 

 .الترفاس ببولٌرات 

 : الدراسات السابقة   -

فاطمة بوضٌاف ، تراجع العاللات التملٌدٌة للجٌرة ، رسالة ماجٌستٌر ، لسم علم  -

  .2004 – 2003اإلجتماع والدٌمغرافٌا ، جامعة لسنطٌنة ، الجزائر ، 

سعاد بن سعٌد ، عاللات الجٌرة فً السكنات الحضرٌة الجدٌدة ، رسالة ماجٌستٌر  -

  .2007 – 2006لسم علم اإلجتماع والدٌمغرافٌا ، جامعة لسنطٌنة ، الجزائر ، 

 :  تحديد المفاهيم – 3

 :  عالقة الجيرة – 1

أو مجاورة وهً المجاورة فً " جوار"أو " جٌران"لغة هو جمع " الجار" إن مفهوم : لغة

 .مسكنه أو نحوه 

 أما مفهوم الجٌرة اصطالحا فهو منطمة أو وحدة اللٌمٌة صغٌرة تمثل جزءا :اصطالحا 

فرعٌا من مجتمع محلً أكبر منه وٌسوده بالوحدة والكٌان المحلً إلى جانب ما تتمٌز به 

 .عاللات اجتماعٌة مباشرة وأولٌة وثٌمة ومستمرة نسبٌا 

وتموم عاللات الجٌرة على تفاعل األفراد فً محٌط ٌتصف بعاللات التشابه حٌث تموم هذه العرلٌات 

على التعاون المستمر الدائم  أو على الصراع وٌكون التعاون فً العادة هو السمة السائدة وسلون 

 .الفرد ٌرسمه العمل الجمعً وٌنتمل ذلن من جٌل إلى جٌل 

 وهو مصطلح فً العادة ٌمثل منطمة Neighboudأما مفهوم الجٌرة فً اللغة األجنبٌة 

أو وحدة إللٌمٌة صغٌرة تمثل جزءا فرعٌا من مجتمع محلً أكبر منه وٌسوده اإلحساس 

بالوحدة والكٌان المحلً إلى جانب ماتتمٌز به عاللات اجتماعٌة مباشرة وأولٌة وثٌمة 
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ومستمرة نسبٌا وتموم عاللات الجٌرة على تفاعل األفراد فً محٌط ٌتصف بعاللات 

 .التشابه حٌث تموم هذه العاللات على التعاون المستمر الدائم 

 :  مفهوم المدينة – 2

إن كلمة المدٌنة تعنً مستمر كبٌر أي مجتمع بٌوت ٌزٌد عددها على بٌوت المرٌة 
1
 

  .2وتشك اللفظة من مدن بالمكان أي ألام به وجمعها مدائن ومدن 

أما أصل كلمة مدٌنة فٌعود إلى األرامٌة حٌث تطلك على المكان الذي ٌسوده العدل ألن 

إنما ٌدل على العدل وإن كلمة الدٌان فهً من أسماء هللا عزوجل وتعنً " دٌن " الممطع 

حكم الماضً ومن هنا نجد أن المدٌنة هً المكان الذي ٌتأمن فٌه األمن والعدل ألنها 

 .مركز للسلطة الحاكمة

المدٌنة من الناحٌة السوسٌولوجٌة الفنٌة البحتة عبارة عن فكرة مجردة ولكن العناصر 

الخ عبارة عن ....التً تتكون منها مثل اإللامة والبناءات الداخلٌة ووسائل المواصالت 

موجودات مشخصة لها طبائع مختلفة ـ ولذلن فإن ماٌجعل المدٌنة شٌئا محددا هو ذلن 

التكامل الوظٌفً لعناصر المختلفة على هٌئة وحدة كلٌة ، ومع ذلن ال ٌكون للمدٌنة 

وظٌفة واحدة بل أن البحث لد أثبت أن لها عدة وظائف ولٌس معنى هذا أن كل الوظائف 

المدٌنة توجد فً كل المدن بال استثناء 
2. . 
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 :  العالقات اإلجتماعية – 3

فردٌن أوجماعتٌن " تعرف العاللات اإلجتماعٌة على أنها نسك معٌن ثابت ٌشمل طرفٌن 

تربطهم مادة معٌنة أو مصلحة أو إهتمام معٌن أو لٌمة أو وظٌفة ممننة للطرفٌن بحٌث " 

ٌكون كل طرف ملزم بأدائها نحو الطرف األخر
2

.  

وٌعرفها مصطفى الخشاب هً الروابط واألثار المتبادلة التً تنشأ استجابة لنشاط أو 

سلون ممابل واإلستجابة ، شرط أساسً لتكوٌن تلن العاللات 
3

.  

 :  مفهوم الحراك الحضري – 4

نحن نمٌل إلى اإلعتماد بأن الظروف اإللتصادٌة وإن كانت لها مدخلٌة لكن لٌست هً الوحٌدة المتسببة 

فً حركة تبدٌل المساكن أو فً الحران الحضري ، فالساكن ٌتحركن نحو البحث عن فضاء ملٌىء 

، فالمسكن كفضاء هو دعامة كل ثمافة التً بدورها ترنو كالنبتة فً  "  Socialite"لتفعٌل المجتمعٌة 

بٌئتها الطبٌعٌة وتعتمد أٌضا اإلستمرارٌة النفسٌة لإلنسان ،كما ذهبت إلى ذلن فرنسوان شوي 

"F.Chouy  " شمس ، حمام ، ماء ، نظافة : لٌس ألة للسكن فحسب
1

نعتبره كممارسة  ، فهذا الحران

 .ألنه ٌدفع دائما بالمستأجر للعودة إلى محتوى معٌن للمجتمعٌة من خالل البحث عن مسكن جدٌد 

ٌجب أن نؤكد فً هذا الممام بأن الحران الحضري كان مبدأه بعد اإلستمالل شروط الحٌاة التً تمدمها 

العمل ، الصحة ، السكن ، التعلٌم ، النمل ، وغٌرها من المرافك : المدٌنة على الرٌف وهً 

 .اإلجتماعٌة

                                                             
1
  -F.Choug , « L’urbanisme » edition du seuil , 1965 ,p 34 . 

2 – D.Duvigneau – « nouveaux modes d’occupation de l’espace , noweaux modes d’habiter sur les hauts, 

plateaus – algeriens » . « habtat , était , societe au maghaeb » edidion CNRS , p 392 . 
3 – Bouatta , a , « les effets des investissements industriels sur l’emploi et le developpement des zones 
rurales » , art urbanisation et agriculture en medeteranne , travail collectif sous la direction de benali , a 
siguliaeu , m , lasram 11 lavergne , p 53 . 

  .20- 19 ، العدد الثانً ، أكتوبر ص 27حسن فتحً ، اشكالٌة العمارة والتنظٌم البنٌوي ، مجلة عالم الفكر ، المجلد  - 4
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إن النتٌجة الطبٌعٌة لهذا التمركز النسبً "  بموله  Guy Duvigneauوٌشٌر فً هذا اإلتجاه 

لإلستثمارات فً مجال الصناعة والتشغٌل فً المدن الرئٌسٌة وبخاصة فً المدن الساحلٌة الثالث 

  .2تتمثل فً مواصلة النزوح الرٌفً " وهران ، الجزائر ، عنابة "

جاء الحران أٌضا كنتٌجة ألزمة السكن التً انعكست سلبا على البنً اإلجتماعٌة وٌذكر فً هذا الصدد 

بما أن اإلهتمامات فً ذلن الولت لم تلتفت إلى مسألة السكن خصوصا وأن : أحمد بوعطة ماٌلً 

الحضٌرة السكنٌة كانت مهملة ، واعتبرت كافٌة لولت طوٌل ، ثم أدركت الدولة فٌما بعد أنها كانت 

  .3تحمل فكرة خٌالٌة هً فكرة األوالد الشاغرة األمر الذي كان لٌشكل عائما أمام تنمٌة لطاع البناء 

  :مفهوم اإلتجاه الوظيفي  – 5

ٌعتبر التطور الفكرة المحورٌة لهذا التٌار فالثمافة ترتكز على التطور التكنولوجً فالحاجات المادٌة 

تختفً بالنسبة له أمام الحاجات المعنوٌة وهو ٌسعى للحفاظ على الطبٌعة التً ال لٌمة للعمارة من 

دونها ، زٌادة على ذلن فهو ٌدعو إلى أن تكون أبعاد المدٌنة معتدلة ومستوحاة من مدن المرون 

الوسطى 
4

.  

وٌستند إلى التٌار الوظٌفً الذي ظهر فً علم اإلناسة واإلجتماع فً رؤٌة الفلسفٌة إلى فن العمارة من 

خالل مبدأ الوظٌفة والحاجة عند كل من مالٌنوفسكً ، مٌرطون وهمربرت سبنسر ومن رواد هذا 

 .التٌار لارٌنً ولوكو ربوزٌه 

استمدت صورة اإلنسان النموذج عند هذا التٌار من دستور أثٌنا الذي جمع حاجات اإلنسان فً أربعة 

التنمل ، العمل ، السكون وأخٌرا تنمٌة حاجات الجسد والروح : وظائف وهً 
1

.  

ذهب هذا التٌار إلى ضرورة التملٌص من عدد الطرق إذ ٌرى أنه كلما لل عددها حك التنمل وكلما 

 متر أو 20 متر كل 50تضاعفت الطرق زاد ذلن فً صعوبة التنمل ، فإذا كانت الطرق تتماطع كل 

 . أمتار فإن ذلن ٌعنً االزدحام وعرللة السٌر 10كل 

                                                             
 ، مركز الدراسات 2001، المشعل العربً ، جانفً " النمطٌة بٌن تارٌخ العمارة ومنهجٌة اإلبداع "  سعاد ساسً بودماغ دزغالش حمزة –1 

  .30 إلى 128الوحدة العربٌة ، ص 

 العدد الثانً ، المجلس الوطنً للثمافة 27 ظاهرة عربٌة فً العمارة العالمٌة ، مجلة عالم الفكر المحلٌة – زهاء حدٌد – دمحم عارف – 2

  .116 ،  ص 1998والفنون واألدب 
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ٌفصل هذا التٌار بدلة دعاٌة مناطك العمل عن مناطك السكن وهذه األخٌرة عن مناطك الترفٌه وكل 

منطمة من هذه المناطك تمسم هً األخرى إلى مناطك صغٌرة مصنفة ومركبة فكل نشاط ، تجاري ، 

  .2ٌأخذ حٌزا خاص به وهو ما ٌسمى بالتنطٌك ...... صناعً ، إداري 
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  الجماعة والمدينة:  الفصل األول

 :تمهيد 

ٌعتبر النمو الحضري مجموعة العوامل التً تساهم فً تعمٌد الحٌاة فً المجتمع 

الحضري وإلى تطور المؤسسات اإلجتماعٌة والتربوٌة وغٌرها من النواحً الكمٌة 

والنوعٌة كما ٌشٌر النمو الحضري إلى معدالت الزٌادة فً السكان ، سواء كانت 

 .ناجمة عن ارتفاع نسبة الخصوبة أو الهجرة الداخلٌة والهجرة الخارجٌة  

 :  مفهوم المدينة – 1

إن كلمة المدٌنة تعنً مستمر كبٌر أي مجتمع بٌوت ٌزٌد عددها على بٌوت المرٌة 
1
 

  .2وتشك اللفظة من مدن بالمكان أي ألام به وجمعها مدائن ومدن 

أما أصل كلمة مدٌنة فٌعود إلى األرامٌة حٌث تطلك على المكان الذي ٌسوده العدل 

إنما ٌدل على العدل وإن كلمة الدٌان فهً من أسماء هللا " دٌن " ألن الممطع 

عزوجل وتعنً حكم الماضً ومن هنا نجد أن المدٌنة هً المكان الذي ٌتأمن فٌه 

  .3األمن والعدل ألنها مركز للسلطة الحاكمة 

وعند العرب ٌرى إبن خلدون أن المدن واألمصار ذات هٌاكل وأجرام عظٌمة وبناء 

كبٌر وهً موضوعة للعموم ال للخصوص فتحتاج إلى إجتماع األٌدي وكثرة 

 . 4التعاون فالبد فً تمحور واختطاط المدن من الدولة 

 : وهنان تعارٌف أخرى للمدٌنة وهً كما ٌلً 
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 ، بٌروت ، 2 عرب دعكور ، تارٌخ المجتمع الرٌفً والمدنً ، دار المواسم للطباعة والنشر والتوزٌع ، ط – 3

  .204 – 47لبنان ، ص 

 خلف هللا بوجمعة ، العمران والمدٌنة ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزٌع ، عٌن ملٌلة ، الجزائر ، – 4

  .67 ، ص 2005
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 وٌعتمد هذا األساس على إثنٌن من المتغٌرات : األساس اإلحصائي للسكان – 1

السكانٌة ، ٌرتبط أحدهما بالحجم وٌرتبط ثانٌهما بالكثافة ، أما فٌما ٌتعلك بالحجم فهو 

ٌختلف من لطر ألخر ، أي أن هذا العدد ٌختلف من دولة ألخرى ، فبٌنما نجد 

 أالف نسمة 10 نسمة نجدها فً مصر 250المدٌنة فً دولة الدنمارن نحو 
1

.  

 االف  نسمة 510 أن كثافة M.jeffersonأما الكثافة لام األستاذ مارن جفرسون 

فً المٌل المربع الواحد ، تؤهل المكان ألن بعد مدٌنة ولكن لٌس هنان اتفاق على 

لٌمة الكثافة كمؤشر مدنً على مستوى دولً ومن الصعب استخدامها لتعمٌدها ، 

 نسمة 1000ولو أن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تستخدمها األن بجانب الحجم فكافة 

 .2فً المٌل المربع تؤكد تحدٌد نوع المركز العمرانً بعد بحت حجمها 

 وتعتمد على لرار حكومً رسمً ٌحدد المحالت العمرانٌة  :ي األساس اإلدار– 2

التً تعتبر مدنا وتلن تعتبر لرى رٌفٌة ، حٌث ٌعٌن المركز العمرانً أنه أصبح 

مدٌنة بمرسوم إداري وٌفرض علٌها واجبات معٌنة تمٌزها عن الرٌف كإلامة 

األسواق والحصون واألسوار أو المالع ، وفً هذا النظام ٌكون لكل مدٌنة إدارة 

حكومٌة ،وتعنً بشؤونها الداخلٌة مثل الضرائب ، الصحة واألمن والتعلٌم والدفاع 

  .3المدنً 

ودورها فً التارٌخ ، ولكننا نجد أن  ٌرتبط بنشأة المدٌنة:  األساس التاريخي – 3

كثٌرا من المدن التارٌخٌة أصبحت الٌوم أطالأل وكل ماتبمى منها أجزاء مهدمة من 

لالعها وأسوارها ولعل كثٌرا منها لد أصبحت الٌوم محالت عمرانٌة متواضعة للٌلة 

والتغٌر فً وسائط النمل أالسكان ، وذلن إما نتٌجة لتغٌر العاللات المكانٌة 

                                                             
علً سالم الشوادرة ، التخطٌط فً العمران الرٌفً والحضري ، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع والطباعة ، ط  -  1

 .65 ، عمان ، ص 1

  .66المرجع السابك ص  -   2

  .66  المرجع السابك ص – 3

  .66  المرجع السابك ص – 4
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الزالزل ، البراكٌن ، التً لد  والمواصالت أو نتٌجة لعوامل طبٌعٌة مثل الجفاف ،

  . 3تؤدي بحٌاة وإزدهار تلن المدن 

 :كما سرد عدد كبٌر من الباحثٌن تعرٌفات عدة للمدٌنة 

 فعرف المدٌنة بموله إنها المركز العمرانً فً الذي J.Bunmesاألستاذ رومارت 

ٌشغل معظم سكانه أغلب أولاتهم داخل المركز بٌنما المرٌة هً المركز العمرانً 

 .فً الذي ٌمضً غالبٌته سكانه معظم أولاتهم خارج المركز

بأنها المركز الذي ٌستغل : أما الدكتور مصطفى الخشاب الذي عرف المدٌنة بموله 

  .1 من سكانه بالصناعة والتجارة والشؤون الحالٌة والخدمات والمهن % 80نحو 

 :  مفهوم الجماعة – 2

 بأنها مجموعة من األفراد تجمعهم عاللات فٌما » « Garting Zanderعرفها 

 .بٌنهم ، اعتماد متبادل لدرجة معٌنة 

 بأنها وحدة إجتماعٌة تتكون من عدد من األفراد 1958 سنة » « sherifوٌعرفها 

لهم مكانة وأدوار فً المجموعة ولها مجموعة من المٌم والمعاٌٌرتنظم بواسطتها 

  .2سلون األعضاء حول شًء المشترن 

الجماعة اإلجتماعٌة هً مجموعة من األفراد ٌربطها رباط عام ثابت من العاللات 

اإلجتماعٌة وٌمتازون عن غٌرهم من الجماعات بطراز سلوكً جمعً خاص بهم 

بوجود درجة من التكامل اإلجتماعً واإلتصال المباشر واأللفة ودرجة من الشعور 

  .3بالمصالح على ضرورة الروابط اإلجتماعٌة بٌن أفراد الجماعة 

 

                                                             
  .68علً سالم الشوادرة ، المرجع السابك ص .د -  1

  .115 ، ص 1996 جابرعوض سٌد ، التكنولوجٌا والعاللات اإلجتماعٌة ، دار الكوفة  الجامعٌة ، – 2

  .112 ، ص 1985 د ، ابراهٌم منكور ، معجم العلوم اإلجتماعٌة ، – 3
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 :  خصائص المجتمع في المدينة – 3

لام علماء اإلجتماع بتحدٌد خصائص مجتمع المدٌنة عن طرٌك ممارنته بالمجتمع 

الرٌفً من أمثال سوركٌن وكارل زٌمرمان ولوٌس وبرن وغٌرهم أجمعت وغٌرهم 

 : أجمعت على تأكٌد الخصائص التالٌة 

 : الزيادة السكانية – 1

 ٌتمٌز مجتمع المدٌنة بكبر حجمه النسبً عن المجتمع الرٌفً وبالتالً فإن هنان 

عاللة طردٌة بٌن الحضرٌة وإزدٌاد عدد السكان وعلى هذا ترتفع معدالت الكثافة 

السكانٌة فً مجتمع المدٌنة لتصبح سمة ممٌزة على عكس المجتمع الذي ٌتحدد 

 .بوجه عام بعاللة عكسٌة مع الكثافة 

 :  تأثير البيئة اإلجتماعية والبشرية – 2

إن سٌطرة العمل الزراعً على المجتمع الرٌفً تجعله أكثر ارتباطا أو خضوعا 

للبٌئة الطبٌعٌة ومن لً تبدو عاللته بها وثٌمة ومباشرة وبهذا تكون علبة البٌئة 

الطبٌعٌة وسٌطرتها على البٌئة اإلجتماعٌة هً أهم ماٌتمٌز المجتمع الرٌفً ، وعلى 

العكس من ذلن ٌعٌش مجتمع المدٌنة فً عزلة نسبٌة عن البٌئة الطبٌعٌة األمر الذي 

ٌجعل للبٌئة اإلجتماعٌة والبشرٌة غلبة وسٌطرة واضحة 
1
. 

 : الفردية  - 3 

إن الحٌاة اإلجتماعٌة فً المدٌنة تجبر الفرد على أن ٌتخذ لراره بنفسه وعلى أن 

ٌخطط لحٌاته بطرٌمة فردٌة مستملة ، فالمدٌنة تضع األفراد دائما بعضهم ضد بعض 

 .وذلن من خالل ماتتركه بٌنهم من فروق 

                                                             
  .65عرب دعكور ، المرجع السابك ، ص  -  1
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ما أن وعً الفرد بإختالفه عن األخرٌن وتمٌزهم عنه ٌمكنه من أن ٌرى 

بموضوعٌة أكبر ، وأن ٌفصل ذاته عن الجماعات التً تحٌط به ، وهكذا نجد أن 

جٌاة المدٌنة تتسم باإلستمالل إلى حد ال ٌمصر على تأكٌد روح الفردٌة وحدها وإنما 

  .2ٌمتد إلى مسؤولٌته وتحملها 

 : الحركة  - 4

تمتاز الحٌاة الحضرٌة عن الرٌفٌة بأنها مرنة غٌر جامدة فٌها التغٌٌر السرٌع ، وفٌها 

الحركٌة ال ٌحدهما جمود الرٌف وعاللات الناس تتسم بالمرونة والمابلٌة للتغٌٌر 

والتكثٌف للموالف المختلفة ٌعكس المجتمع الرٌفً أٌن نجد الحركٌة بأشكالها 

المكانٌة والمهنٌة واإلجتماعٌة للٌلة إلى حد ما ، وعلى هذا نجد أن الحضرٌة تعوض 

دعائم البناء الطبٌعً وتجعل من المدٌنة مكانا حركٌا ٌتسارع فٌه األفراد طمعا فً 

الكسب واإلرتماء 
1
. 

 : وظائف المدينة  - 4

 :  الوظيفة الحربية – 1

تعتبر هذه الوظٌفة من وظائف المدن الرئٌسٌة بل ألدمها على اإلطالق وكانت المدن 

العربٌة ترتكز بصفة أساسٌة على خصائص المولع من حٌث سهولة الحركة والدفاع 

، بما ان أنشئت عند مداخل الممرات الجبلٌة المهمة لتسد الطرٌك أمام المغٌرٌن أو 

على الجزر وسط البحٌرات واألنهار والبحار ولكن أكثر الموالع العسكرٌة لوة 

وصناعة بصفة عامة هً المالع الحصٌنة التً كانت تموم فوق أسالن وتتسم مدٌنة 

   .2 كملعة مٌنة أتٌنا وللعة الترن باألردن AGopolsالتل 

فً الماضً البعٌد كان المعسكر ٌتشكل من الصور الدائري أو المالع والحصون 

لتكون مالذ للضفاف من السكان والحٌوانات عند ولوع الخطر على المدٌنة ، ولهذا 

                                                             
  .55 ، ص 1981علً أحمد فؤاد ، علم اإلجتماع الرٌفً ، دار النهضة العربٌة ، بٌروت ، لبنان ،  -  1

        .252 علً سالم الشوادرة ، المرجع السابك ، ص – 2
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كانت ألدم المدن هً المدن العسكرٌة ولكن أصبحت هذه الوظٌفة فً عصرنا الحالً 

عدٌمة الجدوى بعد تطور وسائل الحرب المختلفة وظهور المدافع البعٌدة المدى 

والطائرات والصوارٌخ بما أفمدها المدن الحربٌة أهمٌتها تماما بل طرق تعانً من 

ضٌك المكان وصعوبة اإلتصال بالعالم الخارجً ، بعد ظهور رسائل الموصالت 

 .الحدٌثة 

 :  الوظيفة التجارية – 2

تجاري تموم به خارج حدودها ، هً إذن  من الصعب أن نجد مدٌنة من غٌر نشاط

وظٌفة أساسٌة فً المدٌنة ال ٌمكن تجاهلها حتى عند تعرٌف المدٌنة ، ظهرت لدٌما 

المدٌنة على ما جمعه أهلها من أموال اختارت بنفسها الموضع الدفاعٌة المنٌعة 

وأحاطت نفسها باألسوار لمد نمت المدن فً العصور الوسطى نتٌجة توفرفائض من 

اإلنتاج فً منطمة ما ووجود حاجة لهذا الفائض فً منطمة أخرى مما أدى إلى 

التبادل التجاري وكانت وسٌلة وصول هذه السلع بٌن أماكن اإلنتاج وأماكن 

 .اإلستهالن هً النمل 

وضع تطور وسائل النمل وطرق الموصالت ، فمد أدت إلى تنشٌط حركة التبادل 

التجاري محلٌا وإللٌمٌا بل عالمٌا ، ولهذا فالمدٌنة هً مركز التبادل بالضرورة ، 

   .1ولد تطور هذا النوع من التبادل التجاري فً إتجاهٌن زمانً ومكانً 

 :  الوظيفة اإلدارية والسياسية – 3

تختار هذه الوظٌفة على التمٌض من بمٌة الوظائف الحضرٌة األخرى ، ولمد 

امتزجت هذه الوظٌفة منذ ألدم العصور بالنواحً الروحٌة بدرجات متفاوتة ، فعند 

اإلغرٌك اختلطت فكرة المدٌنة إختالطا كامال بفكرة الدولة السٌاسٌة وذلن فً عصر 

دول المدن الذي ٌمثل فً مدٌنتٌن أتٌنا واسبارطة ،وكانت روما حاضرة 

األمبراطورٌة الرومانٌة ، واستمرت المسطنطٌنٌة بعدها ، وبعد ظهور الدولة 
                                                             

  .253علً سالم الشوادرة ، المرجع السابك ، ص  -  1

  .263 علً سالم الشوادرة ، المرجع السابك ، ص – 2
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العربٌة اإلسالمٌة كانت المرعة الدٌنٌة تسٌطر على مراكز الحكم واإلدارة فً مكة 

والمدٌنة ودمشك والماهرة ولٌروان ، وال توجد مدٌنة بلغت نهاٌة مراحل التطور 

تموم باإلدارة وتحرن السٌاسة فحسب فهاتان الوظٌفتان أو الوظٌفة تمارسان عادة 

إلى جانب وظائف أخرى وتوكل الوظٌفة اإلدارٌة والسٌاسٌة إلى المدٌنة األولى فً 

 .اإلللٌم  

 :  الوظيفة الصناعية – 4

هً إحدى وظائف المدٌنة الهامة ، التً تمٌز المدٌنة الحدٌثة فالمدن التً تمت نموا 

سرٌعا فً المرحلة الحدٌثة ، هً بدون شن التً لامت بها الصناعة ، وكما تؤدي 

 .الصناعة إلى لٌام المدن ، فإن نفسها توجد الصناعات 

ولد كانت الصناعة فً مراحلها األولى لروٌة فً الغائب وظلت على ذلن حتى 

  ، ثم أصبحت ألصك بالمدٌنة فً عصر الفحم والحدٌد ، وأدن إلى تضخم 18المرن 

المدن فً عصر الكهرباء وألة اإلحتراق الداخلً والمعادن الخفٌفة وٌعزى ذلن إلى 

 .صناعة األالت وغٌرها من مطالب الحٌاة الٌومٌة 

وٌمكننا المول بأن الصناعة لامت على التجارة فً العصور المدٌمة والوسطى ، أما 

فً العصر الحدٌث فمد نمت الصناعات الحضرٌة واتسع سولها لٌتعدى حدود 

المدٌنة وهكذا تختلف المدن الصناعٌة عن المدن التجارٌة 
1
. 

 :خالصة 

المدٌنة تشكل وحدة أساسٌة لدى سكانها ، وهو إطار إجتماعً فعال فً تشكٌل 

العاللات اإلجتماعٌة الحضرٌة وإن األسس اإللتصادٌة واإلجتماعٌة والثمافٌة التً 

لامت علٌها البٌئة التركٌبٌة للسكان والتغٌرات اإلجتماعٌة واإللتصادٌة هامة فً 

 .التغٌر للمجتمعات البشرٌة 

                                                             
  .263علً سالم الشوادرة ، المرجع السابك ، ص  -  1
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 العالقات اإلجتماعية وعالقة الجيرة : الفصل الثاني 

 :تمهيد 

عرف المجتمع الجزائري تحوالت هامة فً العدٌد من المجاالت اإللتصادٌة 

والثمافٌة واإلجتماعٌة ، واإلنسان عنصر فً الحٌاة وتفاعله مع األخرٌن مع 

 .األخرٌن ناتج عن وجود عاللات اجتماعٌة ووجود عاللة جٌرة 

 :  مفهوم العالقات اإلجتماعية – 1

الفرد " تعرف العاللات اإلجتماعٌة على أنها نسك معٌن ثابت ٌشمل طرفٌن 

تربطهما مادة معٌنة أو مصلحة أو إهتمام معٌن أو لٌمة أو وظٌفة ممننة " والجماعة 

للطرفٌن بحٌث ٌكون كل طرف ملزم بأدائها نحو الطرف األخر
1
. 

وبصفة عامة هً شكل من أشكال التفاعل اإلجتماعً تستلزم ثالث عوامل ٌجب 

 :اعتبارها فً العاللات اإلجتماعٌة هً 

إن الفرد بصورة عامة ٌعٌش حٌاته كلها فً ثمافة معٌنة وجماعات تتكون منها - أ 

هذه الثمافة والمعانً والخبرات التً تكونها هذه الوحدة اإلجتماعٌة تحلف فً الفرد 

أنماط معٌنة من طرف الحٌاة تساعده على تفسٌر بٌئته واإلستجابة لها ومن ثم فإن 

الذات الفردٌة أو الشخصٌة وكذلن سلوكه انما هً كلها تتابع الحٌاة اإلجتماعٌة التً 

هو جزء منها 
2

.  

 إن السلون اإلجتماعً لألفراد ٌتم وجها لوجه من األفراد األخرٌن لإلعتبار –ب 

حاجاتهم وأفعالهم كٌف ٌتصرف ولٌست صفاته الشخصٌة هً التً تحدد ذلن 

السلون 
3

.  

                                                             
1
  .07 ، ص 1985إحسان زكً وأخرون ، األسرة والطفولة ، مكتبة غرٌب ، مصر، الماهرة ، -  

  .08  المرجع السابك ، ص – 2

  .10 المرجع السابك ، ص –  3
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 ٌمضً الناس أجزاء كبٌرة من حٌاتهم داخل الجماعات من ذلن فإن مراكزهم –ج 

داخل الجماعة وحاجاتهم ، وكذلن بنٌته الجماعة نفسها تمارس تأثٌرا لوٌا على 

سلون الفرد  
1
. 

وٌعرفها أٌضا مصطفى الخشاب هً الروابط واألثار المتبادلة التً تنشأ استجابة 

لنشاط أو سلون ممابل واإلستجابة شرط أساسً لتكوٌن تلن العاللات 
2

.  

وٌعرفها ماكس فٌبر بأنها مصطلح ٌستخدم غالبا لكً ٌشٌر إلى المولف الذي من 

خالله ٌنحل شخصان أو أكثر فً سلون معٌن وأٌضا كل منها فً اعتباره سلون 

واخر بحٌث ٌوجه سلوكهم على هذا األساس 
3

.  

 :  Ferdunand Toemmesفردينار تونيز 

على افتراض أساسً مؤداه أن العاللات اإلجتماعٌة " فردٌناد تونٌز"ترتكز نظرٌة 

أمر ٌرتبط باإلرادة  اإلنسانٌة بمعنى انها توجد فمط بفضل إرادة األفراد ان توجد 

ومع ذلن تختلف دوافع أو أسباب اإلرتباط باألخرٌن اختالفا كبٌرا من فرد لفرد 

ومن مولف ألخر 
3

.   

 :  أنماط العالقات اإلجتماعية – 2

 : إن العاللات اإلجتماعٌة التً تنشأ بٌن االفراد تكون 

 :  عالقات إجتماعية وقتية –أ 

هذه العاللات لها ولت معٌن بحٌث تبنً ولتها مع الحدٌث الذي ٌحمك هذه العاللات 

 :ومن أمثلة ذلن 

                                                             
جنات الطاهر وأخرون ، المدخل فً علم اإلجتماع ، دار الشروق للنشر والتوزٌع ، عمان ، األردن ،  -  1

  .158 ، ص 2006

  .403 ، ص 1982 أحمد زكً بدوي ، معجم المصطلحات والعلوم اإلجتماعٌة ، مكتبة لبنان ، بٌروت ، – 2

 ، 2005 ـ دار المعرفة الجامعٌة اإلسكندرٌة ، مصر ، 2 دمحم عاطف غٌت ، علم اإلجتماع الحضري ، ج – 3

  .30ص 
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 . النتٌجة العابرة فً الطرٌك  -

 .العاللات بٌن البائع والمشتري  -

 : عالقات اجتماعية طويلة األجل -ب  

هً نموذج التفاعل المتبادل الذي ٌستمر فترة معٌنة من زمن وٌؤدي إلى ظهور 

 :مجموعة تولعات اجتماعٌة ثانٌة مثل 

 عاللة الزوج والزوجة  -

 عاللة األب واإلبن  -

 :  عالقات اجتماعية محدودة –ج 

نموذج التفاعل اإلجتماعً بٌن شخصٌن أو أكثر وٌمثل هذا النموذج البسٌط وحدة 

من وحدات التحلٌل السوسٌولوجً ، كما أنه ٌنطوي على اإلتصال الهادف والمعرفة 

 .المسبمة 

 :  عالقة مباشرة وغير مباشرة –د 

لد تكون العاللات اإلجتماعٌة غٌر مباشرة وذلن مثل ماهو الحال فً المؤسسات 

التنظٌمٌة العامة والتً تشمل المجتمع ككل حٌث الواجبات المتبادلة ثم بدون اللجوء 

إلى اإلحساس الذاتً بالواجب نحو الطرف األخر والهدف ال ٌكون هو الحفاظ على 

استمرار هذه العاللات كافة تكون العاللة اإلجتماعٌة بٌن الناس متعددة على 

المواجهة المباشرة كما توجد هنان عاللات داخلٌة تتمثل فً عاللات األعضاء داخل 

الجماعة والعواطف التً بٌنهم وأخرى خارجٌة تتمثل فً عاللات الجماعة وأفرادها 

مع البٌئة الخارجٌة المحٌطة بها 
1
. 

 

 

                                                             
  .153 ، ص 1996جابر عوض السٌد  ، التكنولوجٌا والعاللات اإلجتماعٌة ، دار المعرفة الجامعٌة ،  -  1
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 :  عالقات ايجابية وأخرى سلبية –ه 

العاللات اإلٌجابٌة هً تلن العاللات المجمعة التً تؤدي إلى اإلتفاق   فً تماسن 

ووحدة وتكامل المجتمع ومن أمثلة ذلن العاللات اإلجتماعٌة والتعاونٌة أي مثل 

 .عاللات الصدالة المبنٌة على اإلخالص

أما العاللات السلبٌة التً تؤدي إلى عدم اإلتفاق وتساهم فً تماسن وفكن المجتمع 

كما أنها تتسم بالعاللات التنافسٌة 
 1

.  

 : عالقة الجيرة – 3

 :  مفهوم عالقة الجيرة – 1 – 3

جٌرة أو جوار مجاورة وهً " جٌران "هو جمع  " الجار "إن مفهوم   : لغة

المجاورة فً مسكنه أو نحوه 
2

.  

ٌشٌر مصطلح الجٌرة والمجاورة فً العادة إلى جماعة أولٌة غٌر  : اصطالحا

رسمٌة توجد داخل منطمة أو وحدة إللٌمٌة صغٌرة تمثل جزءا فرعٌا من المجتمع 

المحلً أكبر منه وٌسوده اإلحساس بالوحدة والكٌان المحلً إلى جانب ماتتمٌز به 

من عاللات اجتماعٌة مباشرة وأولٌة ودلٌمة ومستمرة نسبٌا 
3

.  

إن الجٌران ٌتمٌزون بعاللات الوجه للوجه هذه العاللات تجعل كل الجٌران ٌشكلون 

جماعة أولٌة ومن المؤكد أنه ال  ٌوجد مصطلح استعمل بكثرة وبمضمون لٌمً 

كمصطلح الجوار وٌتضمن التصور الشائع عن المجاورات أو جماعات الجٌرة فكرة 

مؤداها أن النوعٌة الخاصة والمتمٌزة لعاللات الجوار هً تلن العاللات التً تجعل 

                                                             
 ، 1982 ، 2عبد الباسط دمحم حسن ، علم اإلجتماع ، الكتاب األول ، المدخل مكتبة عدٌر ، الماهرة ، ط  -  1

  .229ص 

  .649 ، ص 1978 جٌران مسعود ، رائد الطالب ، دار المالٌٌن ، بٌروت ، لبنان ، – 2

  .332 ، ص 1984 السٌد عبد العاضً السٌد ، علم اإلجتماع الحضري ، دار المعارف ، اإلسكندرٌة ، – 3
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الجٌران ٌشكلون جماعة أولٌة لد تغٌرت بدرجة ملحوظة بفعل عوامل التحضر ، 

هذه العوامل جعلت من المجتمع الحضري مجرد تكدس لمساكن متجاورة ألفراد لد 

أن " أحد مؤسسً مدرسة شٌكاغو  Parkال ٌعرف الواحد إسم األخر ٌرى بارن 

جماعات الجوار فمدن فً البٌئة الحضرٌة ما كان لها من مغزى فً األشكال 

البسٌطة والتملٌدٌة للمجتمع 
1
. 

 وهو مصطلح فً العادة ٌمثل منطمة Neighboudمفهوم الجٌرة فً اللغة األجنبٌة 

أو وحدة إللٌمٌة صغٌرة ٌمثل جزءا فرعٌا من مجتمع أصلً محلً أكبر منه وٌسوده 

اإلحساس بالوحدة والكٌان المحلً إلى جانب ماتتمٌز به عاللات اجتماعٌة مباشرة 

وأولٌة وثٌمة ومستمرة نسبٌا وتموم عاللات الجٌرة على تفاعل األفراد فً محٌط 

ٌتصف بعاللات التشابه حٌث تموم هذه العاللات على التعاون المستمر الدائم 
2

.  

  :  الجيرة في اإلسالم – 2 – 3

 :  مفهوم الجيرة في اإلسالم – 1 – 2

ٌمول إبن منظور فً تعرٌفه للجوار، الجوار، المجاورة والجار الذي ٌجاورن 

وجاور الرجل مجاورة وجوارا والكسر أفصح ساكنة وأنه لحسن الجٌرة من الجوار 

وضرب منه 
3

.  

والجوار من الناحٌة اإلصطالحٌة فً اإلسالم ، هو من جاورن جوار شرعٌا سواء 

كان مسلما أو كافرا أو فاجرا ، صدٌما أو عذرا ، محسنا أو سٌئا ، ضارا أو نافعا ، 

لرٌبا أو أجنبٌا 
4

 ، وله مراتب بعضها على بعض ، تزٌد وتنمص بحسب لربه 

                                                             
  .332 ، ص 1984عبد العاطً السٌد ، علم اإلجتماع الحضري ، دار المعارف ، اإلسكندرٌة ،  -  1

 2006 دمحم عاطف غٌت وأخرون ، لاموس علم اإلجتماع ، دار المعرفة الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، مصر ، – 2

  .302، ص 

  .153 إبن منظور ، لسان العرب ، المجلد الرابع ، دار صادر ، بٌروت ، لبنان ، ص – 3

 23/12/1996 ( www.Toislan.net)، " التعصٌر فً حموق الجار "  دمحم إبن ابراهٌم العمد الزلٌفً ، – 4

. 

  .38 سعاد بن سعٌد ، نفس المرجع السابك ، ص – 5

  .18 ، ص 1929 صحٌح مسلم ، شرح النووي ، الجزء الثانً ، المطبعة المصرٌة باألزهر ، الماهرة ، – 6
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ولرابته ودٌنه وتمواه ونحو ذلن فٌعطى بحسب حاله وماٌستحك 
5

وهنان من ٌظن  .

أن الجار هو من جاورن فً السكن ، هذه من أعظم صور الجار على السواء ، 

ولكن هذا ال ٌنفً وجود صورا أخرى من الجوار وهً الجار فً العمل والسوق 

والمزرعة وكذلن الجار فً ممعد الدراسة وغٌر ذلن 
6

.  

 : لوله رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

من كان ٌؤمن باهلل والٌوم األخر ، فلٌمل خٌرا أو ٌصمت ومن كان ٌؤمن باهلل "

والٌوم األخر فلٌكرم جاره ومن كان ٌؤمن باهلل والٌوم األخر فلٌكرم ضٌفه 
1

."  

" ال ٌدخل الجنة من ال ٌأمن جاره بوائمه " ولوله 
2

.  

" لٌس المؤمن الذي ٌشبع وجاره جائع إلى جنبه " ولوله كذلن 
3

.  

 : أنواع الجيرة في اإلسالم  - 2 – 2

الجٌرة ثالث أنواع جار له حك واحد وهو أوفى الجٌران حما ، وجار له حمان ، 

وجار له ثالثة حموق وهو أفضل الجٌران حما ، فأما الجار له حك واحد جار 

مشترن ال رحم له وله حك الجوار ، أما الجار الذي له حمان دار مسلم له حك 

اإلسالم وحك الجوار أما الذي له ثالث حموق جار مسلم ورحم له حك الجوار وحك 

اإلسالم وحك الرحم 
4

.  

وحموق الجار تتعاون كذلن بٌن الجار األلرب واألدنى واألبعد 
5

.  

 

                                                             
علً حسٌن علً عبد الحمٌد ، حموق الجار فً صحٌح السنة واألثار ، الطبعة الثانٌة ، دار إبن حزم للنشر  - 1

  .21 ، ص 1994والتوزٌع ، بٌروت ، لبنان ، 

  .22  نفس المرجع ص – 2

  .28  نفس المرجع ص – 3

  .14 – 13  نفس المرجع ، ص – 4

  .22 سعاد بن سعٌد ، نفس المرجع ، ص – 5

  .1230 ، ص 1957 دمحم جمال الدٌن الماسمً ، محاسن التأوٌل ، إخراج وتصحٌح  ، دمحم فؤاد عبد البالً – 6
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 :  حدود الجيرة في اإلسالم – 3 – 2

هو أمر فٌه اختالف بٌن الناس وال ٌزال محل نظر فهنان من ٌرى أن حدود الجار 

تتحدد بأربعون دار من كل ناحٌة ، ومنهم من ٌرى أن الساكن فً المحلة أو المدٌنة 

ٌعتبر من الجٌران ، وهنان من ٌرى أن حدود الجار تتعدى السكن والمحلة إلى 

الرفٌك فً السفر مثال 
6

 .  

 :حق الجار في اإلسالم  -  4 – 2

: " أوجب اإلسالم للجار حموق حددها النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً الحدٌث الشرٌف فً لوله 

أتدرون ما حك الجار ؟ إذا استعان بن أعنته وإن استنصرن ، نصرته وإن 

إستمرضن ، ألرضته  وإن مرض عدته ، وإن مات شٌعت جنازته وإن أصابه خٌرا 

هنأته وإن أصبته مصٌبة عزٌته ، وال تستطٌل بالنباء فتحجب عنه الرٌح إال بإذنه 

وال تؤذه ، وإن إشترٌت فاكهة فأهد له منها ، وإن لم تفعل فأدخلها سرا وال ٌخرج 

...."بها ولدن لٌغٌظ ولده 
1
 

 : خالصة 

من خالل ما تمدم ٌتضح لنا أن هنان إختالف واضح لمفهوم الجٌرة وأن موضوع 

العاللات اإلجتماعٌة مكانة هامة فً علم اإلجتماع وهً أساس علم اإلجتماع وأما 

على المنظور اإلسالمً فمد حدد لنا عاللات الجٌرة كما ٌجب أن ٌكون فً ظل 

 .النصوص المرأنٌة واألحادٌث النبوٌة 

 

 

 

                                                             
اإلمام الذهبً ، شرح كتاب حموق الجار ، تحمٌك ، الشٌخ أحمد عبد الغال الطٌطاوي ، دار الكتب العلمٌة ،  -  1

  .54 ، ص2005بٌروت ، لبنان ، 
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 المقاربات والدراسات السوسيولوجية لعالقة الجيرة : الفصل الثالث 

 : تمهيد 

تعتبر عاللة الجٌرة من أهم المواضٌع التً تحتاج إلى دراسة لما لها  من أهمٌة فً 

النسٌج اإلجتماعً والدراسة النظرٌة للجٌرة هً بمثابة الخٌوط الهادئة من خالل 

استعراض لمختلف النظرٌات والمماربات وعلى هذا األساس لسم الفصل إلى جزئٌن 

أساسٌٌن األولى خاصة بالمماربة السوسٌولوجٌة والثانٌة خاصة بالدراسة النظرٌة 

 .لعاللة الجٌرة 

 :المقاربات السوسيولوجية  – 1

  " 1406 – 1332"مقاربة إبن خلدون  – 1 – 1

 ربما نتسائل ماعاللة إبن خلدون بموضوع الجٌرة ؟ 

اوال ولبل كل شًء ال : سؤال موضوعً ٌمكن أن نجٌب عنه على النحو التالً 

ٌنبغً الحكم على فكر إبن خلدون فً ظل المماٌٌس الحالٌة ، او مستوى الفكر 

العلمً الذي نعاٌشه حالٌا ، بل ٌنبغً الحكم علٌه موضوعٌا فً ظل إطار عصره 

وفً ظل اإلمكانٌات واأللٌات المتاحة فً ذلن العصر وهو الشًء الذي ٌمكننا من 

فهم فكره حك الفهم ، كما ٌمكننا من طرح مماربة نظرٌة فً سٌاق موضوع البحث 

لمد انطلك إبن خلدون من فكرة أساسٌة تعد من المسلمات مفادها أن اإلنسان مدنً 

وإجتماعً بطبعه ، ومن ثم اعتمد على جدلٌة العاللة بٌن البدو والحضر التً تموم 

علٌها نظرته العمران بأسرها أو ما تسمٌه الٌوم العاللة بٌم الرٌف والحضر وفً 

العاللة التً تظهر فً نظر إبن خلدون كعاللة جدرٌة لما تحتوٌه المدن من مغرٌات 

ومراكز جذب بحٌث تجعل من البدوي بحاجة إلى المدٌنة نظرا لتطورها وكثرة 

المهن واختالفها 
1
. 

                                                             
عبد العزٌز ، رأس المال ، كٌف ٌتحرن المجتمع ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، ابن عكنون ، الجزائر ،  -  1

  .22 – 21 ، ص 1993
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وعلى هذا األساس تتحدد الفروق بٌن المدٌنة والبدو حسب ابن خلدون على أساس 

المهن والمصادر واإلنتاج ولد نوه أكثر من مرة أن المدٌنة تأتً بالضرورة كنتٌجة 

ومن ...البدو أجمل المدن والحضر وسابك علٌها " للبدو إذ ٌمول فً هذا السٌاق 

حصل البدوي على الرٌاش الذي ٌحصل لدٌه أحوال الترف وعوائده عاج إلى لٌادة 

وهكذا شأن المبائل المتبدٌة كلهم 
1

.  

ومن خالل هذه الجدلٌة المائمة بٌن البدو والحضر استخلص ابن خلدون لانون سٌر 

المجتمعات ٌتلخص فً اربع مراحل لتطور مرحلة البداوة ، مرحلة الملن ، مرحلة 

الهرم ، وتعد هذه المراحل بمثابة عمر الدولة ، التً تخضع لمبٌلة غازٌة لوٌة نتٌجة 

 تطور  العصبٌة ثم تصل إلى الضعف والهرم وهكذا دوالٌن وبهذا ٌضل المجتمع فً

دائري حتمً تبادلً 
2

                                                                                                                                             .   

ففً المرحلة األولى حٌاة البدو تعٌش الناس على شكل لبائل وتكون العاللات 

اإلجتماعٌة مبنٌة على أساس العصبٌة ومن خالل الترابط الذي ٌأخذ شكل الترابط 

األلً داخل المبٌلة وتأكده العصبٌة تموى الرئاسة وٌؤدي ذلن إلى الفرد إلى الامة 

الملن وتتجسد على شكل دولة ، لكن مع مرور الزمن تضعف العاللات اإلجتماعٌة 

، وٌفمدون بذلن .... شٌئا فشٌئا لٌدخل المجتمع فً مرحلة الحضارة ، حٌث الترف 

طبائع البداوة من التضامن والتعاون وٌدخلون فً مرحلة جدٌدة حٌث ٌؤدي ذلن إلى 

افساد المجتمع والحٌاة 
 3 

. 

وعلى هذا األساس نجد أن ابن خلدون كان من السبالٌن إلى دراسة العاللات 

اإلجتماعٌة ، داخل المجال الحضري ، وهذا الذي ٌمكن أن نلمسه فً افكاره التً 

وكتب فً هذا الموضوع بنوع من التفصٌل فً الباب " الممدمة" طرحها فً تشابه 

 فً البلدان واألمصار وسائر العمران وما ٌعرض فً ذلن من" الرابع تحت عنوان 

                                                             
عبد الغنً مغربً ، الفكر اإلجتماعً عند إبن خلدون ، ترجمة دمحم الشرٌف بن دالً حسٌن ، دٌوان  -  1

  .120-119 ، ص 1988المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ، 

  .71 ، ص 2010 داود مصر ، مدخل إلى علم اإلجتماع ، منشورات دار الطلٌعة الجزائر ، – 2

 http//Iodal ,subject line . com // 12089 إكرام هارونً ، مجتمع المدٌنة والعاللات اإلجتماعٌة – 3
tomic 11/06/2010 . 
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األحوال وفٌه سوابك ولواحك ، عن اختالف أحوال الناس وطرائمهم فً الحٌاة والكسب 

ولد لارن كذلن إبن خلدون بٌن الكمالً والضروري بحٌث ٌمثل الضروري حٌاة .

الحرمان والشظف والذي ٌتعدى إطار المحافظة على الحٌاة والكمالً هو ما ٌزٌد على ذلن 

من الرٌش والنعٌم  وحٌاة الترف  وبالتالً فالكمالً حراكا بالنسبة ألهل البدو ، وٌشكل 

تجمعا حضرٌا ٌتمن فً األعمال خاصة فً المجال الصناعً والمٌدان العلمً ، وعلٌه 

تأخذ العاللات اإلجتماعٌة سٌاق أخر خارج عن المألوف تظهر على شكل عاللات معمدة 

 .وتصبح حٌاة الفرد فً المدٌنة أكثر تعمٌدا  

وعاللة الجٌرة داخل البٌئة الحضرٌة لها مداوالتها التً تختلف كل اإلختالف عن 

مداوالتها ومعانٌها التملٌدٌة المتأصلة فً المرابة الدموٌة والعرلٌة ، أصبحت فً ظل 

التحوالت والتطورات الصناعٌة تتحدد أبعاد المكان ال الزمان وهذا ماتفسره المطٌعة 

 .المائمة بٌنها وبٌن البعد التملٌدي 

  : المقاربة البنائية الوظيفية 1/

 مقاربة دور كايم ( 1858 . 1917 / Emle durkein )   : 

ٌعد العالم السوسٌولوجً دور كاٌم أحد أعضاء النظرٌة الكالسٌكٌة ومن أوائل الفرنسٌٌن 

فً علم اإلجتماع الذٌن سارو  فً طرٌك فً طرٌك العمل األكادٌمً أثر تطلعه هذا فً 

نشاطه وافكاره لدر له أن ٌواجه ظروفا مرتبطة بالعمل األكادٌمً الجامعً عكس سابمٌه 

من امثال ابن خلدون وماركس وأوجٌست كونت الذٌن كانو رجال الفكر
1

.   

ولد شاهد التحوالت والتغٌرات الحضرٌة التً حدثت فً المرن التاسع عشر وعلى هذا 

األساس لدم لنا نموذج مثالٌا للحٌاة اإلجتماعٌة 
2

"  فً كتابه  التمسٌم اإلجتماعً للعمل سنة 

وهو دراسة كالسٌكٌة للتضامن اإلجتماعً بحٌث لد ال حظ دور كاٌم منها لارن  " 1893

                                                             
عبد الباسط عبد المعطً ، إتجاهات نظرٌة فً علم اإلجتماع ، سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطنً للثمافة  -  1

  .78 ، ص 1981واألدب ، الكوٌت ، 

 السٌد عبد العاطً السٌد ، علم اإلجتماع الحضري بٌن النظرٌة والتطبٌك ، الحزء الثانً ، دار المعرفة الجامعٌة ، – 2

 . 38 ، ص 1998مصر ، 
  .173نٌموال تٌماشٌف ، نظرٌة علم اإلجتماع ، نفس المرجع ، ص -  2
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بٌن المجتمعات التملٌدٌة والمجتمعات األكثر تطورا أن األولى تتمٌز بالتضامن األلً ، فً 

حٌن أن الثانٌة تتمٌز بالتضامن العضوي والتضامن األلً تعتمد على التماثل بٌن أعضاء 

المجتمع ، بٌنما التضامن العضوي ٌستمد إسمه من التباٌن والال تجانس 
2

.  

وهذه الثنائٌة المائمة بٌن التضامن العضوي واأللً هً بمثابة األساس الذي ٌموم علٌه 

الفكر الدوركاٌمً لكن علٌنا أن نتطرق إلى مفهوم التضامن العضوي كمفهوم ٌسمح بطرح 

مماربة سوسٌولوجٌة لمفهوم الجٌرة وعلى هذا األساس ، ٌتوجب علٌنا تحلٌل المجتمع 

 .العضوي من أجل طرح هذه المماربة 

المجتمع العضوي فً نظر دور كاٌم ٌرتبط إرتباطا وثٌما بتمسٌم العمل بحٌث أن نمو تمسٌم 

العمل ٌترتب علٌه تباٌن بٌن األفراد ، وهذا التباٌن ٌخلك نوع من التساند بٌن أفراد 

المجتمع ، لكن تساند عضوي تتحكم فٌه ألٌات تمسٌم العمل وٌنعكس هذا التساند على 

العملٌة اإلنسانٌة وأخاللٌات العمل وهذا هو التضامن العضوي وكلما زاد هذا النوع من 

التضامن كلما للت أهمٌة الضمٌر الجمعً وعلٌه ٌستبدل المانون المبنً على أساس العرف 

اإلجتماعً التملٌدي بمانون مدنً اداري ٌهدف إلى حماٌة حموق االفراد بدال من العموبة 

 وهكذا تستبدل المٌكانٌزمات التملٌدٌة بمٌكانٌزمات حدٌثة 1التً تحددها المٌم واألعراف 

 .تمتضٌها نوعٌة الحٌاة الحضرٌة وتعمدها 

وإذ أسمطنا تحلٌل دور كاٌم على الجٌرة كمفهوم ذو داللة حضرٌة ، نجدها تتحدد على 

شكل عاللة تتمٌز بنوع من التضامن العضوي وتتأطر وفما إلختٌارات لتمسٌم اإلجتماعً 

للعمل ، وهً بذلن عاللات مبنٌة على أساس المصلحة وعاللات ٌسودها التوتر وعدم 

الثمة ، مما ٌملل من فرص اإلنتماد بٌن الجٌران وتراجع فً المٌم والمبادىء التملٌدٌة لهذه 

 .العاللة 

 

                                                             

  
 السٌد عبد العاطً السٌد ، علم اإلجتماع الحضري بٌن النظرٌة والتطبٌك ، الحزء الثانً ، دار المعرفة الجامعٌة ، – 2

 . 38 ، ص 1998مصر ، 

 



 الفصل الثالث                        المقاربات والدراسات السوسيولوجية لعالقة الجيرة 

 

 
30 

 : المقاربة اإليكولوجية  - 1 -3

  : Leouis wirt  ( 1897- 1952 ) – مقاربة لويس ويرت

بحٌث " مدرسة شٌكاغو " لوٌس وٌرت هو أحد السوسٌولوجٌٌن األمركٌٌن وأحد أعضاء 

إعتبر أن حجم المدٌنة والكثافة والالتجانس هو ماٌحدد التنظٌم اإلجتماعً داخل الوسط 

الحضري فزٌادة حجم المدٌنة ٌساهم فً خلك طرق اإلتصال غٌر المباشرة ، كما أن 

ارتفاع الكثافة السكانٌة ٌؤدي إلى التمسٌم اإلجتماعً للعمل ، وهو الشًء الذي ٌجعل أفراد 

المجتمع ٌتعاملون فمط وفك لمجموعة من التبادالت اإلجتماعٌة كما ٌحمل النوع 

اإلجتماعً على تحرٌر األفراد من ألٌات الضبط اإلجتماعً التملٌدي ،ومن خالل هذا 

الطرح ٌمكن أن نستخلص رؤٌة وٌرت لعاللات الجٌرة كمفهوم فً نظره من المفاهٌم 

الصعبة كما ٌحمله  من معانً مختلفة فالجوار حسبه التمارب الفٌزٌمً مع الشًء المعلوم 

 .1وأسرٌة العاللات بٌن األفراد الذٌن ٌعٌشون متماربٌن مع بعضهم 

" فٌزٌمً"بعد مكانً : ونالحظ من خالل هذه الرؤٌة أن الجٌرة عند وٌرث تأخذ بعدٌن 

ٌتحدد فً المدٌنة ، وبعد تملٌدي ٌتأمل فً العاللات األسرٌة التً تعد المرابة الدموٌة 

عصبها وأساسها وهذا ما ٌمكن مالحظته داخل المجتمعات التملٌدٌة المنطمة على نفسه 

،وٌؤكد وٌرث أنه كلما اتجها نحو المدن كلها نمصت العاللات التملٌدٌة للجٌرة بل ٌكاد 

مفهوم الجٌرة ٌحمل معنى واحد داخل الوسط الحضري ، وهو التمارب المكانً أو 

الفٌزٌمً وهذا ٌعود فً نظر وٌرث إلى طبٌعة العاللات الحضرٌة التً تكتسب صبغة غٌر 

   .2شخصٌة إلى جانب خصوصٌة الحٌاة الحضرٌة التً تفرض هذا النوع من العاللات

و ٌضٌف  وٌرت  ان التعدد  والتنوع  فً األنماط العمرانٌة  داخل المدن له ،  عاللة 

ارتباط  وثٌك بالتنوع الثمافً للسكان ،  لما لها من تأثٌرات  على اللغة  والعرق ، ومنه 

عاللات الجٌرة  باعتبارها  بعد ثمافً أساس للمجتمع  ككل ، كما لد بٌن و ٌرث  حالة  

                                                             
سعاد بن سعٌد ، عاللات الجٌرة فً السكنات الحضرٌة الجدٌدة نمال عن عاطف غٌت ، رسالة ماجٌستٌر ، لسم علم  -  1

  .35 ، ص 2007 ، 2006اإلجتماع والدٌمغرافٌا ، جامعة لسنطٌنة ، الجزائر ، 

  .36 نفس المرجع السابك ، ص – 2
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وطبٌعة عاللة الجٌرة  بٌن الرٌف  والحضر  بحٌث ٌؤكد أن الفرد  فً المجتمع الرٌف 

ٌذوب داخل الجماعة  وٌخضع  بشكل الً  للجماعة  التً ٌنتمً    إلٌها   على حساب  

خصوصٌة ، بحٌث تظهر عاللة الجماعة  على شكل تضامن  جواري  تملٌدي  مبنً على 

أساس المرابة الدموٌة أما الفرد فً البٌئة الحضرٌة ال ٌتمٌد بمٌكانٌزمات الجماعة أو 

بمحددات للعرف اإلجتماعً التملٌدي بل نجده أكثر تحررا ، وهذا ماٌجعل عاللاته مع 

جٌرانه تأخذ شكل لرابة جغرافٌة أي لرابة تتحكم فٌها مٌكانٌزمات المكان تتحدد بألٌات 

" العرف التملٌدي " كبدٌل أللٌات الضبط اإلجتماعً " المانون الوضعً " الضبط الرسمً 

 .وتترجم على شكل عاللات سطحٌة 

  : بعض الدراسات النظرية التي تناولت عالقات الجيرة – 2

  : "شومبارد دولو "  األحياء السكنية القديمة والجوار عند – 1 – 2

جزءا مهما "  Des hommes et des villes"فً كتابه " شومبارد دولو " لمد خصص 

لطبٌعة عاللات الجٌرة وهذا إثر دراسة لام بها فً إحدى المدن الفرنسٌة ، هذه المدٌنة 

التً تمسم إلى مجموعة من األحٌاء السكنٌة الصغٌرة ، فحاول من خالل معرفة أهم 

مختلف النشاطات اإلجتماعٌة واإللتصادٌة والثمافٌة الٌومٌة لساكنً هذه األحٌاء من أجل 

على دراسة األوساط " شومبارد دلو " رصد بنٌة وتركٌبة السكان ولٌتحمك ذلن إعتمد 

السكنٌة المدٌمة أن تظهر صورة حٌاة الطبمة العمالٌة البرولٌتارٌة وهذا لمعرفة اإلختالفات 

الموجودة بٌن األحٌاء الشعبٌة واألحٌاء الرالٌة ، مما ٌسمح بتفسٌر أنماط السلون المتبع فً 

كلتا المنطمتٌن 
1

.  

بٌن األحٌاء السكنٌة المدٌمة " شومبارد دولو " ومن خالل عملٌات الممارنة التً أجراها 

والرالٌة ، تبٌن له أن الحٌاة داخل األحٌاء الشعبٌة ، هً حٌاة تتحدد على شكل وحدة 

إلتصادٌة إستهالكٌة صغٌرة ، عاللات الجٌرة داخلها هً عاللات مثبتة عكس األحٌاء 

الرالٌة ، فحول المحالت الرالٌة واألسواق تتموضع العاللات اإلجتماعٌة للعمال 

                                                             
فاطمة بوضٌاف ، تراجع العاللات التملٌدٌة للجٌرة نمال عن دمحم عاطف غٌت ، رسالة مجٌستٌر ، لسم علم اإلجتماع  -  1

  .27 ، ص 2004 ـ 2003والدٌمغرافٌا ، جامعة لسنطٌنة ، الجزائر ، 
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والمراهمٌن وتصبح كروتٌن ٌومً بالنسبة لبعض السكان ولد ال تلعب أي دور بالنسبة 

للبعض األخر 
1

.  

إلى جانب ذلن فمد استخدم شامبو  دولو األسالٌب  لمنهجٌته  الوصفٌة لوصف معالم 

عاللات  جٌرة داخل  المبانً العمالٌة  ، بحٌث ٌرى  ان الشمك البرجوازٌة  الناس فٌها 

تتجاهل حتى اسلم المستأجر ،فً الباب الممابل  على  نعم الدرج ، بٌنما فً الشمك العلمانٌة 

ال ٌستطٌع   احد تجاهل  جٌرانه   و نادرا ما تجد  اسر تعٌش  فً عزله نامت ،
2

   فً 

عدم وجود  تبادالت  فً الخدمات بٌن " حٌن نجد فً الجهة   الممابلة ا الشمك البرجوازٌة 

 .الجٌران  او  محادثات  تجري بٌنهم 

كما لد  أعطى  شامبرد دولو  أهمٌته  كبٌرة  للتجهٌزات  الجماعٌة العامة داخل األحٌاء 

السكٌنة فً اإلدرار االجتماعٌة التً تمارسها فً تعزٌز  وتوطٌد العاللات بٌن السكان ، 

الذي ٌحتل " صالون الفمراء :" ومن بٌن  هذه الفضاء العامة نجد الممهى   أو ما ٌسمٌه ب 

  امكان فً سلم االجتماعٌة  الٌومٌة إلى جانب  الفضاءات  الثمافٌة  الترفٌهٌة كالسٌنم

ولاعات الرٌاضة  والتً  هً األخرى  تلعب دورا هاما    ومحلها   فً تعزٌز الروابط 

 .االجتماعٌة والتمارب بٌن الجٌران

 " :فيشر"شروط  الجوار عند    -2

مجموعة من  الشروط التً تجعل الجٌرة  تأخذ  شكال من األشكال " فٌشر "لمد أعطى 

 :الجماعات األولٌة  وتتمثل هذه الشروط  كما ٌلً 

 الضرورة الوظٌفٌة  -

  نوعٌة العاللات   السابمة  على عاللات الجٌرة  -

 . االفتمار إلى الجماعات أخرى بدٌلة   -

  :الضرورة الوظيفية/  1

                                                             
فاطمة بوضٌاف ، تراجع العاللات التملٌدٌة للجٌرة نمال عن دمحم عاطف غٌث ، رسالة الماجٌستٌر ، لسم علم  -  1

  .27  ، ص 2004 -2003اإلجتماع والدٌمغرافٌا ، جامعة لسنطٌنة ، الجزائر ، 
 .28نفس المرجع ، ص-  2
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الضرورة الوظٌفٌة  فً نظر فٌشر   تصنعها  مشاكل الحٌاة  و الحاجات المحلٌة     

المشتركة التً تستلزم ضرورة المشاركة االجتماعٌة  بٌن السكان الحً لمواجهتها ، مما 

إال أن التفاعل  لٌكون ÷ ٌعزز  وٌموي روابط الجوار االعتماد الوظٌفً المتبادل ،

 لتطوٌر العاللات  مبالضرورة  شخص أولً  لكن مع ذلن  ٌمكن أن ٌوفر نماذج الالز

والتفاعالت بٌن السكان 
1
. 

 :نوعية العالقات السابقة على الجيرة/  2

 ومعنى ذلن  فً نظر فٌشر أن العاللات الجوار تأثر  بوجود  أو عدم وجود عاللات 

 أخرى  كالزمالة  فً العمل أو المرابة أو االشتران فً نفس الجماعة

 :االفتقار إلى الجماعات  أخرى بديلة/  3

هذا الشرط  ٌمس الحاالت التً تكون فٌها التبادالت االجتماعٌة بعٌدة عن العاللات  +

  بٌن ةالجٌرة  وعلى األفراد فً ظل الشرط  أن ٌختاروا بٌن تعزٌز عاللاتها لذا لشخصً

جرأنه  أو االنصراف   تماما عن هذه العاللات للبحث فً العاللات أخرى بدٌلة لهذه 

 العاللات 

 وهذه الشروط التً حدده فٌشر  من  اجل العوامل  التً ترٌد من تعزٌز  وتوطٌد العاللة 

بٌن الجٌران   وكذلن إمكانٌة تطوٌر عاللات شخصٌة بٌن السكان ، لكن ٌفترض فٌشر انه 

كلما زاد حجم المجتمع  وتحضره  كلما كان من غٌر  المتولع أن تتوفر فٌه هذه الشروط 

الثالث ، وبالتالً من غٌر المتولع ان تضعف عاللات الحوارٌن األفراد داخل  المجال 

 .الحضري 

 

 :خالصة  

 من خالل ما تمدم  ٌتضح لنا على مستوى المماربات النظرٌة  والدراسات  نجد بأنها بنٌت 

لنا عاللات الجٌرة على أنها  إال عملٌات اجتماعٌة دٌنامٌكٌة  تتحدد بإبعاد الزمان والمكان 

. 

 
                                                             

 .28 فاطمة بوضٌاف ، نفس المرجع ،ص– 1  
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 :  تعريف بمجال الدراسة – 1

 :  تقديم المدينة –أ 

 كلم من ممر 27مدٌنة بولٌرات تمع فً جنوب شرق والٌة مستغانم على مساحة تمدر ب 

 كلم ، حٌث تحتل مكانا استراتٌجٌا بٌن 8الوالٌة تبعد عن الطرٌك السٌار شرق غرب عن نحو 

بولٌرات " والٌتٌن شرلا والٌة غلٌزان جنوبا والٌة معسكر أصبحت تحتوي على أربع بلدٌات  

 38.394 دورا وعدد سكانها ٌمدر ب 74وتتشكل من " ، الصفصاف ، السوافلٌة ، سٌرات 

  .2008نسمة حسب إحصائٌات سنة 

 : التعريف بميدان الدراسة –ب 

ٌمع حً الترفاس بالجهة الشمالٌة الشرلٌة لبلدٌة بولٌرات وهو عبارة عن حً حدٌث النشأة 

مع بداٌة تسعٌنات المرى الماضً ، ٌحده من الجنوب كل من دوار الترفاس المدٌم وغابة 

"  مسكن 420الترفاس الصغٌرة ومن الغرب مركز التكوٌن المهنً ومن الشمال حً 

 مسكن باإلضافة إلى أراضً فالحٌة ، وهو مكون 120ومن الناحٌة الشرلٌة حً " السورٌٌن 

 147من عدة عمارات تابعة لدٌوان الترلٌة والتسٌٌر العماري ، ومن مساكن فردٌة مبنٌة على 

 مسكن أجر ، وٌعتبر هذا الحً من أكبر األحٌاء ببلدٌة بولٌرات حٌث ٌتربع على 76لطعة و 

مساحة خمس هكتارات وبه مدرستٌن ابتدائٌتٌن فً الخدمة وواحدة لٌد اإلنجاز ، متوسطة ، 

ثانوٌة ، ومسجد كما أن الحً محاذي لدوار الترفاس المدٌم الذي انجز من طرف اإلستعمار 

الفرنسً ، وٌتوفر الحً على جمٌع مستلزمات الحٌاة المعاصرة كمختلف الشبكات للطرق 

واإلتصاالت والكهرباء ، والمٌاه باإلضافة إلى اإلنارة العمومٌة ، وٌتوفر الحً على ثالث 

 .فضاءات للعب عبارة عن مالعب صغٌرة 

 :  المجال الزماني للدراسة –ج 

 2019لمد استغرلت الدراسة المٌدانٌة لحً الترفاس ببولٌرات من تارٌخ بداٌة شهر أفرٌل 

 حٌث لمنا بجولة استطالعٌة للمٌدان تعرفنا من خاللها على 2019إلى غاٌة بداٌة شهر ماي 
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تركٌبة السكان من أجل المساعدة فً علمٌة توزٌع العمارات على عٌنة البحث ، أخذنا بعض 

 .الصور الفوتوغرافٌة ثم إتصلنا بمكتب اإلحصاء لبلدٌة المتعلمة بالحً 

وبعد هذا اإلجراء لمنا بتوزٌع اإلستمارات فً فترة لدرت بأسبوع ثم تم تفرٌغها فً جداول 

 .إحصائٌة لتحلٌل وتفسٌر النتائج المتحصلة علٌها 

 قراءة وتحليل الجداول : أوال 

 المتغير الخاص بالسن  : 01الجدول رقم 

 النسبة التكرار السن

 35 14  29 – 18من 

 75 15  45 – 30من 

 25 13  45أكثر من 

 100 40 المجموع 

 

ومن خالل الجدول ٌمكن أن نمٌز ثالث فئات عمرٌة وهً كالتالً نالحظ أن أغلب أفراد 

 والتً لدرت ب 45 إلى 30العٌنة فً مجتمع الدراسة ٌنحصرون فً الفئات العمرٌة من 

 التً تضم % 35 من النسبة الكلٌة وهً الفئة الفعالة فً المجتمع وتأتً بعدها نسبة % 37.5

 وهً الفئة أكثر % 32.5 سنة ولها مكانتها فً هذه المنطمة وبعدها نسبة 29عٌنات ألل من 

 . سنة 45من 

 المتغير باألصل الجغرافي : 02الجدول رقم 

 النسبة المئوٌة التكرار األصل الجغرافً

 50 20 المدٌنة 

 50 20 الرٌف 

 100 40 المجموع 
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إن التطرق فً االصل الجغرافً للمبحوثٌن ٌسمح بمعرفة الجوانب الثمافٌة لمجتمع البحث 

ومن خالل معطٌات الجدول الذي ٌبٌن توزٌع عٌنة البحث حسب االصل الجغرافً ٌتبٌن أن 

النسبة لفئة المبحوثٌن ذوي األصلٌن الجغرافٌٌن الحضري والرٌفً والحضرٌة التً لدرت 

 . مما ٌبرر ال ٌوجد فروق الوالعة بٌن الرٌف والمدٌنة % 50النسبة ب 

 المتغير الخاص بالحالة المدنية  : 03الجدول رقم 

 النسبة التكرار الحالة المدنٌة

 17.5 7 أعزب 

 47.5 19 متزوج 

 10 4 مطلك 

 25 10 أرمل 

 100 40 المجموع 

 

 هً أعلى نسبة لفئة المتزوجٌن ألن ال تتكون % 47.5نالحظ من خالل الجدول أن نسبة 

 وهذا ماٌؤكده أن المجتمع % 10األسر إال بالزواج أما نسبة المطلمٌن من المبحوثٌن بلغت 

الجزائري برفض الطالق إال بالضرورة ، وأما النسب المبٌنة فً الجدول هً النسب  المتولعة 

 .فً الحً 

 المتغير الخاص بالمستوى المهني  : 04الجدول رقم 

 النسبة التكرار المستوى المهني

 12.5 5  موظف

 10 4 إطار 

 30 12 تاجر 

 20 8 مهنة حرة 

 15 6 متقاعد

 12.5 5 عاطل 

 100 40 المجموع 
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إن التطرق إلى الوضعٌة المهنٌة ألفراد عٌنة البحث ٌفتح لنا المجال لمعرفة المستوى 

 .اإللتصادي لكل أسرة كما ٌفتح لنا المجال لمعرفة دٌنامٌكٌة البناء األسري 

 الذي ٌبٌن توزٌع أفراد عٌنة البحث حسب متغٌر المستوى 04ومن خالل الجدول رلن 

المهنً ٌبٌن أن هنان تنوع فً المهن وبالتالً تنوع فً الفئات اإلجتماعٌة داخل عٌنة البحث ، 

 أما بالً الفئات فهً تتوزع مابٌن المهن % 30بحٌث لد سجلت فئة التجارة أعلى نسبة ب 

 .% 10 وفئة إطار ب %12.5 ومهنة موظف ومتماعد وعاطل بنسبة % 2مهنة حرة نسبة 

 .مما توحً بأن مجتمع البحث مجتمع ٌتكون من فئات عاملة 

 خاص بعدد األفراد  : 05الجدول رقم 

 أنثى ذكر عدد األفراد

 النسبة التكرار النسبة التكرار

(1 . 3 ) 19 47.5 25 62.5 

(3 . 5)  17 42.5 14 35 

(5. 7)  4 10 1 25 

 100 40 100 40 المجموع 

 

إن التطرق إلى عدد أفراد األسرة حسب متغٌر الجنس ٌمكننا نعرفة التركٌبة البشرٌة لمجتمع 

 البحث وهل نحن أمام مجتمع ذكوري أم أنثوي ؟ 

ومن خالل المعطٌات الواردة فً الجدول الخاص بعدد افراد عٌنة البحث تبٌن أن الفئة التً 

 عند % 62.5 عند الذكور و % 47.5هً اكبر فئة بحٌث لدرت نسبة  ( 3.1)تتراوح مابٌن 

اإلناث وهذه اإلحصائٌات تحدد حجم األسرة الصغٌرة لمجتمع البحث الذي ال ٌتعدى فً غالب 

 .األحٌان أربع أفراد لألسرة الواحدة كمتوسط حسابً 

 بالنسبة % 35 بالنسبة للذكور و% 42.5لدرت نسبة  ( 5.3 )أما بالً الفئات األخرى فئة  

  بالنسبة للذكور% 10هً الفئة األلل نسبة حٌث لدرت ب  (7.5 )لإلناث ، أما فئة 
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بالنسبة لإلناث ، أما من حٌث التركٌبة البشرٌة لمجتمع البحث نجد أن فئة الذكور %  25 و

 .هً الفئة الغالبة لدى أفراد العٌنة 

 المتغير الخاص كيف تحصلت على مسكن ؟ : 06الجدول رقم 

 النسبة التكرار كٌف تحصلت على مسكن 

 70 28 تمدٌم طلب

 30 12 الشراء

 100 40 المجموع

 

 من % 70ٌبٌن الجدول كٌفٌة الحصول على المسكن ومن خالل الجدول المدون أعاله إن 

 % 30النسبة الكلٌة وهً نسبة مرتفعة نسبٌا ، تؤكد أن المبحوثٌن ال ٌمتلكون مساكنهم وهنان 

 تؤكد أن المسكن ملن لها تحصلت علٌه عن طرٌك الشراء ، وهذا ماٌؤكد أن الحً ٌحتوي 

 .على مساكن للبٌع 

 المتغير الخاص بالسكن في الحي    : 07الجدول رقم 

 النسبة التكرار السكن فً الحً

 45 18  سنوات5الل من 

 55 22  سنوات10 سنوات إلى 5

 100 40 المجموع

 

 من عٌنة البحث هم لٌسو حدٌثً العهد بالحً وأما % 55من خالل الجدول نالحظ أن نسبة 

 . تمثل عٌنة البحث حدٌثً العهد بالحً % 45نسبة 
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 يبين توزيع أفراد العينة حسب عدد الغرف  : 08الجدول رقم 

 النسبة التكرار نوع السكن

F2 12 30 

F3 13 32.5 

F4 7 17.5 

F5 8 20 

 100 40 المجموع

 

 وأعلى نسبة هذا ماٌؤكد أن جل % 32.5 هً F3نالحظ فً الجدول التالً أن نوع السكن 

العائالت لد تحصلت على سكنات من هذا النوع وهً أكثر األنواع المناسبة لهذه العائالت أما 

 فمد F5 و F4 وهً نسب جٌدة أما السكنات من نوع % 30 الذي نسبته F2نوع السكن 

 .لاموا األسر بشرائها 

 يبين الرضا بالسكن في العمارة  : 09الجدول رقم 

 النسبة التكرار الرضا بالسكن

 82.5 33 نعم

 17.5 7 ال

 100 40 المجموع

 

 مما ٌؤكد بان المبحوثٌن راضون بسكنهم وذلن بسبب % 82.5ٌبٌن الجدول أن أعلى نسبة 

توفر مرافك الخدمات والغاز والكهرباء والماء وتوفر المتاجر واألسواق وٌوجد اإلحترام 

 % 17.5والتمدٌر بٌن جٌرانهم وتعاونهم وتمدٌم ٌد المساعدة مع بعضهم البعض وأما نسبته 

هً الفئة العاطلة والسبب ٌرجع عدم رضاها إلى ارتفاع فً نسبة اإلٌجار تمدر نسبته اإلٌجار 

 .فً الشهر إلى ملٌون ونصف دج 
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 يبين توفير المرافق التالية للمسكن  : 10الجدول رقم 

 النسبة   التكرار  المرافك

 ال نعم ال نعم

 / 100 / 40 الغاز

 / 100 / 40 الماء 

 / 100 / 40 الكهرباء 

 / 100 / 40 المجموع 

 

من خالل الجدول ٌبٌن توزٌع أفراد عٌنة البحث حسب المرافك الضرورٌة المتوفرة فً السكن 

الغاز ، الماء ، " ، ٌتضح أن كل أفراد العٌنة بدون استثناء أجابوا بتوفرالمرافك الضرورٌة 

 .ولٌس هنان أي إشكال بالنسبة إلى هذه المرافك فً نظرهم % 100نسبة كاملة " الكهرباء 

 يبين استعمال كل المجال في وظائفه المخصصة : 11الجدول رقم 

 غرفة الدراسة  غرفة األكل  غرفة النوم  غرفة اإلستمبال  المطبخ  لمطبخا

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة  التكرار اإلحتمال 

 25 10 45 18 100 40 50 20 100 40 مخصصة 

غٌر 

 مخصصة

/ / 20 50 / / 22 55 30 75 

 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 المجموع 

 

من خالل الجدول ٌبٌن لنا أن السكن ٌتكون من مجموعة من الغرف وتتمثل فً غرفة المطبخ 

وغرفة اإلستمبال وغرفة النوم وغرفة األكل وغرفة الدراسة فإن غرفة الطبخ تتمثل بنسبة 

 50 أي تستعمل للطبخ ولٌس ألغراض أخرى وأما غرفة اإلستمبال تتمثل نسبتها ب % 100

أي تستعمل % 100 وتستخدم ألغراض أخرى حسب تصرٌحات عٌنة البحث وغرفة النوم %
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 وتستعمل ألغراض أخرى كالدراسة  %45للنوم ولٌس ألغراض أخرى وغرفة األكل نسبتة 

 . مما ٌؤكد أنها تستعمل ألغراض اخرى %  25والتجمع وبالنسبة لغرفة الدراسة تمدر النسبة 

وهذا التعاون فً النسب ٌؤكد أن كل أسرة لها طرٌمة فً استخدام الغرف وذلن حسب الثمافة 

 .التً ٌمتلكونها 

 يبين تعديالت داخل المنزل  : 12الجدول رقم 

 النسبة التكرار تعدٌالت داخل المنزل

 20 8 نعم

 80 32 ال

 100 40 المجموع

 

 من % 80ٌبٌن الجدول الخاص بتوزٌع العٌنة حسب التغٌرات التً أجرٌت داخل المسكن أن 

 فهً نسبة % 20النسبة الكلٌة لم ٌموموا بأي تغٌرات فأغلبهم داخل سكناتهم أما النسبة البالٌة 

تمثل المبحوثٌن أحدثوا تغٌرات ، أفادوا أن السكن الجدٌد ٌحتاج إلى تغٌر، لاموا بتغٌٌرات 

سطحٌة تمثلت فً األساس فً تغٌٌر البالط وإعادة طالء جدران المسكن وتغٌٌر أنابٌب صرف 

 .المٌاه وتوسٌع الرواق وتغٌٌر مواضع الحمام والمرحاض 

 يبين العالقة القرابية والجوارية  : 13الجدول رقم 

 النسبة التكرار العاللة المرابٌة

 72.5 29 جٌدة

 27.5 11 سٌئة

 100 40 المجموع

 

من خالل الجدول الذي ٌبٌن توزٌع أفراد عٌنة البحث حسب وصفهم لعاللاتهم مع جٌرانهم 

 وتتخذ شكل % 72.5ٌتبٌن أن عاللة الجٌران جٌدة وهذا ما أكد علٌه أغلب المبحوثٌن بنسبة 
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العاللة المرب المكانً والتشارن فً بعض المجاالت مثل األفراح واألحزان واألعٌاد وتمدٌم 

الهداٌا فً المناسبات وتبادل المأكوالت كل هذا له دور فً تعزٌز وتوطٌد عاللاتهم مع 

جٌرانهم ، وفً الممابل نجد أن هنان المبحوثٌن من أفادوا بأن العاللة بٌنهم وبٌن جٌرانهم سٌئة 

  .% 27.5بنسبة 

 يبين الشجار في الحي  : 14الجدول رقم 

 النسبة التكرار الشجار فً الحً

 17.5 7 نعم

 82.5 33 ال

 100 40 المجموع

 

 من أفراد العٌنة  تؤكد أن ال ٌوجد شجارات بٌن % 82.5من خالل الجدول نالحظ أن 

 تؤكد %17.5الجٌران وأن العاللة بٌنهم وبٌن جٌرانهم ٌسودها الطمأنٌمة والهدوء وأما نسبة 

عٌنة البحث أنه ٌوجد شجارات بٌنهم وغٌر متفاهمٌن مع بعضهم البعض ماٌحدث الشجار بٌن 

 .األوالد والنساء 

 يبين التعاون مع الجيران  : 15الجدول رقم 

 النسبة التكرار التعاون مع الجٌران

 55 22 نعم

 45 18 ال

 100 40 المجموع

 

 والتعاون فً تنظٌف % 55نالحظ من خالل الجدول أن هنان تعاون بٌن الجٌران بنسبة 

العمارة واصالح اإلنارة وتصلٌح األبواب والنوافذ وتنظٌف الحً وغرس األشجار أما النسبة 

 . تؤكد أن ال ٌوجد تعاون فٌما بٌنهم ومنعدم تماما راجع إلى الشجارات والنزاعات %  45
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 يبين تبادل الزيارات مع جيرانك  : 16الجدول رقم 

 النسبة التكرار الزٌارات

 70 28 نعم

 30 12 ال

 100 40 المجموع

 

 من عٌنة البحث تكون الزٌارات من أجل % 70ٌبٌن الجدول تبادل الزٌارات أن نسبة 

المساعدة وأن الزٌارات لٌست مصلحٌة والسؤال عنهم عند المرض وبالتالً تفوق العاللة بٌنهم 

 من عٌنة البحث أجابوا بعدم الزٌارة وهً فئة للٌلة مما ٌؤكد وجود الشجارات % 30نسبة  

 .بٌنهم مما أدى إلى عدم زٌارة بعضهم بعض 

 يبين تشارك الجيران أفراحهم وأقراحهم  : 17الجدول رقم 

 النسبة التكرار تشارن الجٌران

 100 40 نعم

 / / ال

 100 40 المجموع

 

 هنان تشارن مع % 100ٌبٌن الجدول تشارن الجٌران أفراحهم وألراحهم بالنسبة لردت ب 

بعضهم البعض ومساندة بعضهم البعض فً الفرح والمرح والتعاون فٌما بٌنهم مما ٌؤدي إلى 

 .تمتٌن الروابط فٌما بٌنهم 
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 يبين تحاور بين الجيران : 18الجدول رقم 

 النسبة التكرار التحاور مع الجٌران

 67.5 27 نعم

 32.5 13 ال

 100 40 المجموع

 

 تبٌن أنهم ٌتحاورون فٌما بٌنهم وٌتشاركون مع % 67.5ٌبٌن الجدول أن عٌنة من البحث  

 أنهم ال ٌتحاورون بل ٌكتفون بإلغاء % 32.5بعضهم البعض وٌحصل فٌما بٌنهم ونسبة 

التحٌة والسالم والمصافحة باألٌدي دون التطرق إلى الحوار وكذلن المستوى المادي له دور 

 .أي العائالت ذات مستوى مادي عالً ال تعطً أهمٌته للعائلة ذات دخل متواضع ونسبً 

 يبين تبادل الهدايا في المناسبات  : 19الجدول رقم 

 النسبة التكرار تبادل الهداٌا

 100 20 نعم

 100 20 ال

 100 40 المجموع

 

من عٌنة البحث ٌتبادلون الهداٌا فً المناسبات ٌعتبر من %  20من خالل الجدول نالحظ 

من عٌنة البحث ال ٌتبادلون الهداٌا ، وإن تبادل الهداٌا بٌن الجٌران %  20تمالٌد السكان و 

 .ٌؤدي إلى تمتٌن وتوطٌد الروابط فٌما بٌنهم 
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 يبين تعاون الجيران في عملية تنظيف الحي  :  20الجدول رقم 

 النسبة التكرار تعاون الجٌران

 27.5 11 نعم

 72.5 29 ال

 100 40 المجموع

 

     72.5ٌبٌن الجدول الخاص بتوزٌع عٌنة البحث حسب نوع التعاون بٌن الجٌران أجابوا ب 

 أجابوا تعاون تنظٌف الحً وهً % 27.5 ال ٌوجد تعاون فً تنظٌف الحً بدون إستثناء  %

 .نسبة للٌلة وهو التعاون لٌس ظاهر بالموة بٌن الجٌران 

 يبين تعاون مع الجيران لحل مشاكلهم الخاصة  : 21الجدول رقم 

 النسبة التكرار تعاون الجٌران

 12.5 5 نعم

 22.5 9 ال

 37.5 15 أحٌانا 

 27.5 11 نادرا 

 100 40 المجموع 

 

 من %37.5ٌبٌن الجدول توزٌع التعاون مع الجٌران لحل مشاكلهم الخاصة أن أعلى نسبة 

عٌنة البحث أجابوا بوجود التعاون أحٌانا فمط ثم تلٌه نسبة المبحوثٌن الذٌن أجابوا بعدم وجود 

 أي ال ٌوجد تعاون فً حل المشاكل اإلجتماعٌة %22.5 ثم تلٌها نسبة % 27.5تعاون بنسبة 

وهذه اإلجابات تدل على عدم وجود العاللات اإلجتماعٌة بٌن الجٌران بما تدل على وجود 

 .عاللات سطحٌة تحكمها الحٌطة والحذر وعدم الثمة بٌن الجٌران 
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 تبادل المأكوالت مع الجيران  : 22الجدول رقم 

 النسبة التكرار تبادل المأكوالت

 10 4 دائما

 27.5 11 فً المناسبات

 30 12 نادرا

 32.5 13 ال تبادل

 100 40 المجموع

 

ٌبٌن الجدول طبٌعة التبادل بٌن الجٌران كمؤشر ٌمكن من خالله معرفة أو بشكل نسبً طبٌعة 

ال %  32.5العاللة المائمة بٌن الجٌران فمد سجلت اإلحصائٌات أن أغلب المبحوثٌن بنسبة 

ٌتبادلون المأكوالت بٌن جٌرانهم بصفة نهائٌة ، ثم تلٌها نسبة المبحوثٌن الذي أفادوا بمدرتها 

ثم تلٌها نسبة المبحوثٌن الذٌن أفادوا بوجودها لكن فً المناسبات فمط بنسبة %  30ولدرت ب 

 . الذٌن أجابوا بصفة دائمة %10وأخٌرا تأتً نسبة المبحوثٌن %  27.5

وهذه النسب فً حمٌمة تترجم مدى تراجع هذه الممارسات التملٌدٌة داخل مجتمع البحث التً 

تعد من المؤشرات المهمة على وجود عاللات صرٌحة بٌن الجٌران ، كما تشٌر كذلن إلى 

مدى تكاثف الجٌران فٌما بٌنهم وهو مالم نجده فً إجابات المبحوثٌن بإستثناء الفئة التً أجابت 

وهً نسبة ضعٌفة ال % 10بوجود تبادالت صرٌحة بشكل ٌومً لمختلف أطباق المأكوالت 

 .ٌمكن الحكم من خاللها 

 :  النتائج العامة ومقارنتها بالفرضيات – 3

إن الهدف من بحثنا هو الكشف عن طبٌعة عاللات الجٌرة بٌن السكان فً السكن العمودي 

 .والعوامل فً ارتباط لوة العاللات اإلجتماعٌة أو تالشٌها 

ولمنا بوضع فرضٌات للتحمك من صحتها وذلن من خالل النتائج المتحصل علٌها من خالل 

 .بحثنا 
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  :  النتائج المتعلقة بالمبحوثين– 1

 هً فئة 45-30تتمٌز عٌنة البحث بمستوى مهنً جٌد والفئة العمرٌة التً تتراوح مابٌن  

واعٌة وناضجة وتسمح بإلامة عاللات إجتماعٌة مع جٌرانهم وأغلبٌة السكان تحصلو على 

مساكنهم عن طرٌك تمدٌم طلب ، وإن األسر ال تخلو من الزٌارات بعضهم بعض هذا ما ٌزٌد 

من الود والمحبة وخلك عاللات جٌدة بٌنهم وتنفً عٌنة البحث أن ال وجود ألي شجار داخل 

 .الحً وأن العاللة جد حسنة 

 :  مقارنة النتائج بالفرضيات – 2

 :  الفرضية األولى –أ 

تتمٌز عاللة الجٌرة فً حً الترفاس بالمحبة والتعاون وخالٌة من المشاكل مع نمو  -

العمارة الحدٌثة مما أدت تمتٌن الروابط وتموٌتها ما نشأت من ورائها عاللة التضامن 

 .والصدالة 

 .الصدالة والصلة التً تربط معظم الجٌران ببعضهم بعض  -

 :  الفرضية الثانية –ب 

الحظنا عدم تراجع عاللة اإلجتماعٌة ومن بٌنها عاللة الجٌران مع بعضهم البعض فً  -

 .األحٌاء 

التعدٌالت التً لام بها بعض أفراد العٌنة لم تأثر على عاللاتهم فً خلك النزاعات  -

 .والمشاكل بٌنهم 

 .فالتصمٌم المعماري الوظٌفً ٌساهم فً تموٌة عاللة الجٌرة  -

 .تصمٌم المعماري للسكان ٌزٌد من راحتهم وٌموي عاللات الجٌرة بٌنهم  -

 :  الفرضية الثالثة –ج 

العاللات اإلجتماعٌة مثبتة فً ظل العمارة الحدٌثة من تواجد المجال واألسواق  -

 .والمساجد 
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تمتد العاللات اإلجتماعٌة بتوفر المواد اإلستهالكٌة وحاجٌات السكان لكسب التمارب  -

 .وعاللات جدٌدة ولٌست سطحٌة 

 :  مطابقة النتائج ألهداف البحث – 2

 .طبٌعة عاللة بٌن سكان الحً متبٌنة ولوٌة وال توجد فرولات فً طبٌعة العاللة بٌنهما  -

نمط السكن لم ٌتغٌر فً عاللة المرابة والصدالة بٌن الجٌران مما أدى المستوى  -

اإلجتماعً للسكان فً تموٌة العاللة بٌنهما مما ٌنحدرون فً منطمة واحدة مما لعبت 

دورا بارزا فً تمٌتن وتوطٌد عاللة الجٌرة من خالل التدخل فً حل النزاعات 

والشجارات والتعاون والتضامن واإلعارة واإلسعاف من أجل الحفاظ على اإلستمرار 

 .داخل الحً 

من األمور التً أدت إلى بناء عاللة الجٌرة فً السكنات الحضرٌة الزٌارات المتبادلة  -

بٌنهم ، التعاون والتضامن الشاركة فً األفراح واأللراح وتمدٌم ٌد المساعدة لبعضهم 

البعض ، حسن الخلك والطٌبة دور فً بناء عاللة الجٌرة ، التدخل فً حل المشاكل 

 .الشخصٌة من أجل توفٌر الراحة النفسٌة والجسدٌة للجٌران 
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 :الخاتمة 

إن إختٌارنا لحً الترفاس ببوقٌرات لكشف عن طبٌعة العالقة ، داخل الوسط 

 .الحضري الجدٌد حٌث أنها منطقة حدٌثة النشأة 

ومن خالل ماتوصلنا إلٌه ٌغلب على األسر فً حً الترفاس التعاون والحب 

 والمشاركة اإلجتماعٌة وخلق روح التعاون مع بعضهم البعض فً األفراح واألقراح 

وإن ضٌاع العالقات الحمٌمٌة فً السكن الجماعً ٌعنً ضٌاع الحٌاة اإلجتماعٌة 

داخل السكنات وعلٌه األخذ بمبدأ الجٌرة فً التصمٌمات السكنٌة من خالل فضاءات 

داخل الوحدات السكنٌة المحلٌة ، تسمح وتتبع من فرص اإللتقاء بٌن الجٌران 

واإلهتمام بمتطلبات األسر وحاجاتها خاصة منها اإلجتماعٌة ، وإن توفٌر 

التجهٌزات اإلجتماعٌة داخل المناطق الحضرٌة الجدٌدة كوسٌلة إلعادة اإلنتاج 

لمختلف التفاعالت داخل المجتمع المحلً والسٌطرة على األوضاع وحتى السلوك له 

دور على المعٌشة لكسب نوع من التحضر، وفً األخٌر لتحقٌق عالقة الجٌرة داخل 

الوسط الحضري سواء كانت جٌدة أو حسنة ٌجب أن ٌكون مرتبط بمستوى معٌشتهم 

 .وعاداتهم وتقالٌدهم وضرورة مالئمة المشارٌع 
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 :قائمة المراجع 

 :  باللغة العربية – 1

دمحم السوٌدي ، ممدمة فً دراسة المجتمع الجزائري ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، 

 .بن عكنون ، الجزائر 

عرب دعكور ، تارٌخ المجتمع الرٌفً والمدنً ، دار الموسم للطباعة والنشر 

  .2004 ، بٌروت ، لبنان ، 2والتوزٌع ، ط 

دار المعرفة " مدخل نظري " دمحم عاطف غٌث ، علم اإلجتماع الحضري ،  

  . 1995الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، مصر ، 

 .1985إحسان زكً وآخرون ،األسرة والطفولة ، مكتبة غرٌب ، الماهرة ، مصر ، 

خلف هللا بوجمعة ، العمران والمدٌنة ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزٌع ، عٌن 

  .2005ملٌلة ، الجزائر ، 

علً سالم الشواورة ، التخطٌط العمرانً الرٌفً والحضري ، دار المسٌرة . د 

 .، عمان 1للنشر والتوزٌع والطباعة ، ط 

جابر عوض سٌد ، التكنولوجٌا والعاللات اإلجتماعٌة ، دار المعرفة الجامعٌة ، 

1996.  

علً أحمد فؤاد ، علم اإلجتماع الرٌفً ، دار النهضة العربٌة ، بٌروت ، لبنان ، 

1981.  

حنان الطاهر واخرون ، مدخل فً علم اإلجتماع ، دار الشروق للنشر والتوزٌع ، 

  . 2006عمان األردن ، 

 ، دار المعرفة الجامعٌة ، 2دمحم عاطف غٌث، علم االجتماع الحضري ، ج 

  .2005اإلسكندرٌة ، مصر ، 

عبد الباسط دمحم حسن ، علم اإلجتماع ، الكتاب األول المدخل ، مكتبة عدٌب الماهرة 

  .1982 ، 2، ط 

 ، دار 1عبد العاطً السٌد ، علم اإلجتماع الحضري ، مدخل نظري ، الجزء . د 

  .1997النشر اإلسكندرٌة ، 
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عبد العاطً السٌد ، علم اإلجتماع الحضري ، دار المعارف اإلسكندرٌة ، . د 

1984.  

                                " التمصٌر فً حموق الجار " دمحم إبن ابراهٌم العمد الزلفً 

www.toislan.net »  «   23/12/1996.  

صحٌح مسلم ، شرح النووي ، الجزء الثانً ، المطبعة المصرٌة باألزهر ، الماهرة 

 ،1929.  

 ، دار 2علً حسٌن علً عبد الحمٌد ، حموق الجار فً صحٌح السنة واألثار ، ط 

  .1994ابن حزم للنشر والتوزٌع ، بٌروت ، لبنان 

دمحم جمال الدٌن الماسمً ، محاسن التأوٌل ، إخراج وتصحٌح ، دمحم فؤاد عبد البالً 

1957  

اإلمام الذهبً ، شرح كتاب حموق الجار ، تحمٌك الشٌخ علً أحمد عبد الخال 

  .2005الطٌطاوي ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، لبنان ، 

عبد العزٌز رأس المال ، كٌف ٌتحرن المجتمع ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، بن 

  .1993عكنون ، الجزائر ، 

عبد الغنً مغربً ، الفكر اإلجتماعً عند ابن خلدون ، ترجمة دمحم الشرٌف بن دالً 

  .1988حسٌن ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر ، 

  .2010داود مصر ، مدخل إلى علم اإلجتماع ، منشورات  دارالطلٌعة ، الجزائر ، 

 httn/ Idal /Subject   11/06/2010اإلجتماعٌةإكرام هارونً ، مجتمع المدٌنة والعاللات 

                              .    line.com//12089 topic     

عبد الباسط عبد المعطً ، اتجاهات نظرٌة فً علم اإلجتماع سلسلة عالم المعرفة ، 

  .1981المجلس الوطنً للثمافة واألدب ، الكوٌت 

 ، دار المعرفة 2السٌد عبد العاطً السٌد ، علم اإلجتماع بٌن النظرٌة والتطبٌك ، د 

  .1998الجامعٌة ، مصر ، 

نٌموال تٌماشٌنف ، نظرٌة علم اإلجتماع ، ترجمة محمود عودة وأخرون ، الطبعة 

  .1980السادسة ، دار المعارف  ، الماهرة ، 

 



 قائمة المراجع 
 

 
55 

 : المقاالت – 2

 ، 27حسن فتحً ، إشكالٌة العمارة والتنظٌر البنٌوي ، مجلة عالم الفكر ، المجلد 

 .العدد الثانً ، أكتوبر

دمحم عارف زهاء حدٌد ، ظاهرة عربٌة ، العمارة العالمٌة ، مجلة عالم الفكر ، 

  .1998 ، العدد الثانً ،المجلس الوطنً للثمافة والفنون واألدب ، 27المجلة 

سعاد ساسً ، بودماغ وزغالش حمزة ، النمطٌة بٌن التارٌخ والعمارة ومنهجٌة 

 . ، مركز الدراسات ، الوحدة العربٌة 2001اإلبداع ، المستمبل العربً ، جانفً  

 : المعاجم والقواميس – 3

  ، 1978جبران مسعود ، رائد الطالب دار المالٌٌن ، بٌروت ، لبنان ، 

دمحم عاطف غٌث وأخرون ، لاموس علم اإلجتماع ، دار المعرفة الجامعٌة  ، 

  .2006اإلسكندرٌة ، مصر ، 

األب لوٌس معلوف ، المنجد فً اللغة واألدب والعلوم ، المطبعة الكاثولٌكٌة ، 

  .1957بٌروت ـ لبنان ، 

  .1956إبن منظور لسان العرب ، دار الصادر بٌروت ، لبنان ، 

أحمد زكً بدوي ، معجم المصطلحات العلوم اإلجتماعٌة ، مكتبة لبنان بٌروت ، 

1982.  

  .1985 أبراهٌم منكور ، معجم العلوم اإلجتماعٌة ، –د 

 :أطروحات ورسائل  - 4

سعاد بن سعٌد ، عاللات الجٌرة فً السكنات الحضرٌة الجدٌدة ، رسالة ماجٌستٌر 

  .2007- 2006لسم علم اإلجتماع والدٌمغرافٌا ، جامعة لسنطٌنة ، الجزائر ، 

فاطمة بوضٌاف ، تراجع العاللات التملٌدٌة للجٌرة ، رسالة ماجٌستٌر ، لسم علم 

  .2004 – 2003اإلجتماع والدٌمغرافٌا ، جامعة لسنطٌنة ، الجزائر ، 

 :  باللغة الفرنسية – 5

1 – F.chouy «  L’urbanisme » edition du seuil 1965. 
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2 – D.Duvigneau « nouveaux modes d’occupation de l’espace , 

modes d’habitor sur les hauts , plateaux algeriens », 

« habitat,etat,societe au maghreb » edition CNRS. 

3 – Bouatta,a, « les effets des investissements industriels sur 

l’emploi et le developpement des zones rurales » art 

urbanisation et agriculture en medeteranne, travail collectif 

sous la direction de benali,a siguliau,m,lasram,m lavergne . 
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 :استمارة بيانات 

I.  بيانات شخصية: 

  45               أمثر ٍِ 45 إىً 30                  ٍِ 29 إىً 18اىسِ ٍِ - 1

 اىريف                     اىَذيْخ : األصو اىجغرافي - 2

 أػسة            ٍزسوج            ٍطيق                أرٍو: اىحبىخ اىَذّيخ - 3

ٍىظف          إطبر            ربجر              ٍهْخ حرح                                                               : اىَسزىي اىَهْي - 4

 ٍزقبػذ            ػبطو          

 إّبس           رمىر          : ػذد أفراد اىؼبئيخ  اىَجَىع - 5

II.   بيانات خاصة بالمسكن وإستعماالته: 

 ميف رحصيذ ػيً ٍسنْل ؟1_

 ّؼٌ                  ال            :  ػِ طريق رقذيٌ طيت                                  - 

 ّؼٌ                   ال                           :  ػِ طريــق اىشـــراء                                  - 

 ٍِ ٍزً و أّذ رسنِ يبىحي ؟ - 2

  سْىاد 10 و 5 سْىاد                    ثيِ 5                       أقو ٍِ 

 F2               F3                  F4                       F5ػذد اىغرف        - 3

                         ال  ّؼٌ :                أّذ راض ثبىسنِ في اىؼَبرح  هو- 4

 :هو يزىفر ىيَسنِ ػبي اىَرافق اىزبىيخ - 5

               غــــــبز       ّؼٌ                  ال 

               اىَـــــبء       ّؼٌ                  ال

              اىنهرثبء       ّؼٌ                   ال
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 هو يسزؼَو مو اىَجبه في وظبئفه اىَخصصخ ىه ؟- 6

 ىيطجخ               ىألمو             ىيْىً              ىزجَغ :     اىَطجخ  . أ

 إلسزقجبه اىضيىف                   وظبئف آخري :    غرفخ اإلسزقجبه  . ب

 ىألمو                     ىيذراسخ                     رجَغ  :   غرفخ األمو . ج

 ىيْىً                     ىيذراسخ                     رجَغ  :     غرفخ اىْــىً .د

 هو أجريذ رؼذيالد داخو اىَْسه ؟            ّؼٌ                         ال - 7

III.  بيانات خاصة بالعالقة القرابية و الجوارية : 

 ٍبطجيؼخ ػالقزل ثجيراّل ؟                   جيـــذح                  سيـــئخ  - 1

 هو يحذس شجبراد في حينٌ ؟                  ّؼٌ                        ال- 2

 ىَبرا ؟" ّؼٌ " إرا مبّذ اإلجبثخ ثـ  -

 ىَبرا ؟"  ال " إرا مبّذ اإلجبثخ ثـ   -

 هو رزؼبوُ ٍغ جيراّل ؟                          ّؼٌ                         ال - 3

 هو رجبده اىسيبراد ٍغ جيراّل ؟                ّؼٌ                         ال     - 4

  ال هو رشبرك جيراّل أفراحهٌ وأقراحهٌ؟         ّؼٌ-5

 هو رزحبور ٍغ جيراّل ؟                         ّؼٌ                          ال - 6

 هو رجبده اىهذايب في اىَْبسجبد ؟                 ّؼٌ                         ال  - 7

 هو رزؼبوُ ٍغ جيراّل في ػَييخ رْظيف اىحي ؟  ّؼٌ                    ال - 8

 هو رزؼبوُ ٍغ جيراّل ىحو ٍشبميهٌ خبصخ ؟     ّؼٌ                    ال - 9

                                                                 أحيبّب                   ّبدرا 

 هو رجبدىىُ اىَأمىالد ٍغ جيراّنٌ ؟         دائَب                 في اىَْبسجبد- 10

                                                             ّبدرا                      الرجبده
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