


 

 

  شكر 

  .اهللا الذي وفقنا يف إجناز هذا العمل املتواضع والصالة والسالم على رسول اهللا نشكر 

يل شــــرف أن أتقــــدم بالشــــكر اخلــــاص إىل األســــتاذ الفاضــــل الطيــــب إبــــراهيم علــــي الــــذي قــــام بإشــــراف علــــى هــــذا 

  .العمل البسيط 

اموا مبــــد يـــد العــــون إىل عـــائليت أخـــص بــــذكر أمـــي كانـــت نعــــم الســـند إىل ســـكان حــــي الشـــهيد هـــين العيــــد الـــذين قـــ

م يل    .وفتح أبواب بيو

  .إىل أساتذة علم االجتماع احلضري 
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  .إىل أيب الغايل الذي رباين وأحاطين برعايته وحبه يل 
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  .يتغمد روح والدي الطاهرة جنة الفردوس األعلى 

  .إىل من كان سندي ودعمي أخي خالد 

  .إخويت محزة وفريال  إىل

  .إىل أصدقائي، زمياليت يف هذا املشوار أمضيت رفقتهم أحلى الذكريات 
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  .وإىل كل أساتذة كلية العلوم االجتماعية خصوصا قسم علم االجتماع احلضري 

  .ىل كل من يعرف زوبيدة من قريب أو بعيد وإ
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  مقدمة 

ـــــاء  ـــــة األساســـــية لبن ـــــب ضـــــروري وحـــــق أساســـــي تعتـــــرب األســـــرة هـــــي اخللي وتكـــــون جمتمـــــع، كمـــــا يعـــــد املســـــكن مطل

ــــــه تقــــــوم األســــــرة بوظائفهــــــا وأدوارهــــــا وبوجــــــوده تكــــــون يف أمــــــان  ــــــاة، حتــــــت ظل لألســــــرة وهــــــو أحــــــد مقومــــــات احلي

ولضـــــمان حاجـــــات األســـــرة البـــــد مـــــن امـــــتالك مســـــكن مـــــالءم، كمـــــا أن هـــــذا األخـــــري ضـــــرورة تقتضـــــيها احلاجـــــة 

إليـــــه ليقيـــــه مـــــن بـــــرد الشـــــتاء وحـــــر الصـــــيف جيمـــــع يف أحضـــــانه أفـــــراد فاإلنســـــان أصـــــبح يبحـــــث عـــــن مـــــأوى يلجـــــأ 

أســـــرته ويشـــــعر فيـــــه باحلريـــــة العتبـــــار ملكـــــه اخلـــــاص، فـــــالنمو الســـــكاين املتزايـــــد واالكتظـــــاظ عامـــــل هجـــــرة الســـــكان 

ــــة إىل  ــــا جلــــأت الدول ــــب الســــكنات وحاجــــة إحلــــاح عليهــــا هن ــــادة يف طل ــــف كــــل هــــذه العوامــــل أدت إىل الزي مــــن الري

ــــــاول إنتــــــاج املســــــاك ــــــا باعتبــــــاره يف متن ــــــة األخــــــرية وأكثــــــر طلب ــــــة الــــــيت أصــــــبحت النــــــوع الســــــائد يف اآلون ن االجتماعي

ـــذه الســــــكنات للعديــــــد مــــــن األســـــر يف مســــــاحة صــــــغرية اعتــــــربت مركــــــز  أبســـــط األســــــر باإلضــــــافة إىل اســــــتيعاب هــ

ــــا ثق ــــوع مــــن املســــكن فهــــي حتمــــل يف طيا ــــد انتقاهلــــا إىل هــــذا الن ــــراد األســــرة عن ــــني أف ــــة ومنــــط للعالقــــات ب ــــة معين اف

ــــيم خاصــــة بكــــل أســــرة، فاملســــكن االجتمــــاعي يكــــون حمــــل قبــــول ســــاكنه مــــن  معيشــــي وجمموعــــة مــــن العــــادات والق

ـــــه جمموعـــــة مـــــن التعـــــديالت اذ كـــــان خيـــــالف  ـــــف مـــــع الـــــنمط الســـــكين اجلديـــــد أو تـــــدخل علي خـــــالل ســـــرعة التكي

ــــــدها فاملســــــكن جيــــــب أن يراعــــــي اخلصوصــــــيات االجتماعيــــــ ــــــا وتقالي ــا وعادا ــــــة لألفــــــراد بالدرجــــــة طبيعتهــــ ة والثقافي

  .األوىل 
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  اإلشكالية  / 1

ـزال مــــــن أولويــــــات للقضــــــاء علــــــى األزمــــــة الســــــكنية، أيــــــن أولتــــــه  لقــــــد كــــــان املســــــكن االجتمــــــاعي يف اجلزائــــــر وال يـــــ

  .الدولة اهتماما كبريا 

هــــذا الــــنمط الســــكين ســــيطر طــــويال كجــــزء مهــــم مــــن السياســــة االجتماعيــــة املتبعــــة منــــذ االســــتقالل، وقــــد خصــــص 

ــــــة املعــــــو  ــــــات االجتماعي ــــــك ســــــكنا أو تقطــــــن يف ســــــكنات غــــــري الئقــــــة، هــــــذا األخــــــري للفئ ــــــيت ال متل زة واحملرومــــــة ال

  .وبالتايل أصبح احلصول على املسكن االجتماعي حلم ومطلب هلذه الفئات 

ا عـــــدة أجيــــــال، بالنســـــبة يل بوتفنوشـــــت  ـــــا ممتـــــدة تعــــــيش يف أحضـــــا الــــــدار "لطاملـــــا متيـــــزت األســـــرة اجلزائريــــــة بكو

ــــــة ، وهــــــي إشــــــارة إىل الوحــــــدة ا1" الكبــــــرية ــــــيت تشــــــكلها العائلــــــة مهمــــــا اختلفــــــت ظــــــروف اإلقامــــــة والبيئ لســــــكنية ال

  .احمليطة 

لكــــن تبعــــات التغــــري االجتمــــاعي جعلــــت األســــرة اجلزائريــــة متفتحــــة علــــى واقــــع متغــــري، لــــذلك تباينــــت أشــــكاهلا بــــني 

ـــــك األشـــــكال حيـــــث حتـــــول إىل رهـــــان  نوويـــــة وممتـــــدة، وحـــــاالت وســـــيطة بينهمـــــا، وكـــــان للمســـــكن دور يف تبـــــين تل

دفع لتكـــــون أســـــرة نوويـــــة أو يســـــمح باحلفـــــاظ علـــــى األســـــرة املمتـــــدة، كمـــــا عـــــرب عـــــن إكـــــراه حنـــــو توســـــع األســـــرة يـــــ

  .أحيانا أخرى، لذلك ارتبط املسكن باألسرة مبصريها وانعكس مسارها عليه 

لقــــد كــــان الزمــــا علينــــا وحنــــن نبحــــث حــــول املســــكن االجتمــــاعي واألســــرة االطــــالع علــــى جمموعــــة مــــن الدراســــات 

ــــال "، حــــول 2ولــــت موضــــوع املســــكن االجتمــــاعي حيــــث جنــــد دراســــة طيــــب إبــــراهيم علــــي الــــيت تنا إعــــادة متلــــك ا

ـــــــة " الســـــــكين ـــــــرأس العـــــــني إىل حـــــــي الصـــــــباح ليبحـــــــث يف عملي ــن أرض جـــــــاربو ب ـــــــرحيلهم مـــــ ـــــــذين مت ت للســـــــكان ال

  .التملك وممارسته السكنية املختلفة داخل وخارج الشقق وعالقتها بتمثالت السكان 
                                                             

العائلة الجزائریة ، التطور والخصائص الحدیثة ، ترجمة دمري أحمد، دیوان المطبوعات الجزائریة مصطفى بوتفنوشت ،  1
 .37، ص 1984، الجزائر ، 

الطیب إبراھیم علي ، عملیة إعادة اإلسكان من حي راس العین إلى حي الصباح تملك الفضاء السكني وممارساتھ، رسالة  2
 .2006ضري، جامعة وھران كلیة العلوم االجتماعیة، سنة شھادة الماجستیر في علم االجتماع الح
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موقفـــــا مفـــــاده أن الشـــــقة أمهلـــــت احلميميـــــة واحلرمـــــة والعالقـــــات االجتماعيـــــة كمـــــا جتاهلـــــت الرتكيبـــــة تبـــــىن الباحـــــث 

ـــــذلك قـــــام الســـــكان املرحلـــــون بتحويـــــل الشـــــقة وإعـــــادة متلكهـــــا  األســـــرية واخلصوصـــــية احملليـــــة للمجتمـــــع اجلزائـــــري، ل

  .بالوجه الذي يتالءم مع خصوصيتهم الثقافية واالجتماعية 

ـــــا جنـــــد أن الباحـــــث تنـــــاول ا ـــــك الفضـــــاء الســـــكين بالنســـــبة للســـــكان املـــــرحلني، وتعـــــرض مل ملوضـــــوع مـــــن جانـــــب متل

م تبعا خلصوصيتهم االجتماعية والثقافية    .قامت به األسرة إلعادة تكيف الفضاء السكين اخلاص 

  .تقرتب دراستنا كثريا من هذه الدراسة لكننا حناول الرتكيز على احلياة األسرية داخل الفضاء السكين 

ــــا ــــي رشــــيدة املوســــومة وب ــــة مســــتغامن جنــــد دراســــة حراث ــــى مدين ــــك احملــــالت دراســــة ميدانيــــة "لرتكيز عل بإســــرتاتيجية متل

   1" حبي نانورما منوذجا 

ـــــتم هـــــذه الدراســـــة باملســـــكن كجـــــزء مـــــادي قــــــائم علـــــى حتويـــــل هندســـــي وظيفـــــي للمكـــــان واملســـــكن كفضــــــاء   

ا جيعــــل الفــــرد منــــدجما اجتماعيــــا، توصــــلت الباحثــــة معيشــــي حمتضــــن للتمــــثالت والرمــــوز تركــــز هــــذه الدراســــة علــــى مــــ

ــع هـــــذا الفضــــاء الســــكين جبعلــــه يســـــتجيب لشــــروط الراحــــة والرفاهيــــة وذلـــــك  إىل أن األســــرة اســــتطاعت التكيــــف مــ

يئته يف حماولة لتعويض ما ينقص فيه    .من خالل إعادة 

ـــــن يتحـــــول  ـــــا ترســـــم صـــــورة املعانـــــاة املرتبطـــــة بالســـــكن أي احملـــــل التجـــــاري إىل مســـــكن خصوصـــــية هـــــذه الدراســـــة أ

  .متمثل ومعاش 

مقابــــل هـــــذا توجــــه يف دراســـــة املســــكن باملســـــكن االجتمـــــاعي املقــــدم للعـــــائالت بعــــد عمليـــــة الرتحيــــل الـــــيت مســـــت 

  .سكان املرحلني من السكن اهلش إىل السكن االجتماعي بعشعاشة 
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األســـــرة واملســـــكن باملدينـــــة "ن ومــــن بـــــني الدراســـــات حـــــول املســـــكن بـــــاجلزائر نـــــذكر دراســـــة هالـــــة لـــــربارة حتـــــت عنـــــوا

  .، دراسة ميدانية مقارنو بني املسكن التقليدي واملسكن احلديث 1" الصحراوية

ــــني اخلصــــائص     ــــني األســــرة واملســــكن مــــن خــــالل معرفــــة التفاعــــل احلاصــــل ب ــــإبراز العالقــــة ب ــــتم هــــذه الدراســــة ب

  .االجتماعية والثقافية لألسرة والعناصر املادية والتقنية للمسكن 

ــــد هلــــا مــــن امــــتالك مســــكن مــــالءم يعــــرب بصــــورة  فلكــــي يــــتم ضــــمان كــــل حاجــــات األســــرة الضــــرورية ملعيشــــتها الب

  .صادقة عن خصوصيتها وحيفظ شخصيتها وثقافتها 

ــــا تســــلط الضــــوء علــــى العالقــــة بــــني األســــرة واملســــكن، لكنهــــا  وتعتــــرب هــــذه الدراســــة أقــــرب مــــا تكــــون لدراســــتنا أل

  .اوية وخصوصيتها، بينما جتري دراستنا يف مدينة ساحلية مشالية مستغامن تنطلق من واقع املدينة الصحر 

تعتمـــــد دراســـــتنا واقــــــع عشعاشـــــة كميـــــدان نتحــــــرى مـــــن خاللـــــه حــــــول خصوصـــــية وتـــــأثري مــــــا بعـــــد الرتحيـــــل علــــــى 

  .األسرة، مث نواصل ليشمل حبثنا التأثريات اليت تلحق الفضاء السكين كردة فعل 

ا الرتحيل إىل السكن االجتماعي بعشعاشة على األسرية ؟ لذلك نتساءل عن الكيفية اليت ي   ؤثر 

ا إكراهات النمط السكين اجلديد ؟    وما هي الطريقة اليت تواجه األسرة 
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  : فرضيات الدراسة / 2

يعــــد حتديــــد الفرضــــيات الدراســــية مبثابــــة الركيــــزة األساســــية الــــيت يقــــوم عليهــــا اي حبــــث اجتمــــاعي مــــنظم وهــــي عبــــارة 

مجلـــــة افرتاضـــــية يضـــــعها الباحــــــث يف بدايـــــة انطـــــالق حبثـــــه يف انتظـــــار حتقــــــق مـــــن صـــــحتها أوال ومـــــن خــــــالل عـــــن 

  .الدراسة امليدانية 

  : الفرضية األولى 

  .ميس الرتحيل حنو املسكن االجتماعي بنوعية احلياة األسرية ألنه يفرض عليها اختيار فضاء سكين جديد 

  : الفرضية الثانية 

  .ممارسات سكنية خمتلفة ومتنوعة ملواجهة منوذج املسكن االجتماعي وتصميمه تتبىن األسرة 
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  : منهجية البحث  /3

ــــــة هــــــي  ــــــة الكيفي ــــــذلك نعتقــــــد أن املقارب ــــــة مــــــن طبيعــــــة املوضــــــوع نفســــــه، ل ــــــة املنهجي مــــــن املعلــــــوم أن طبيعــــــة املقارب

عــــل اجتـــــاه الفضــــاء الســـــكين املبـــــين املالئمــــة ملباشـــــرة البحــــث حـــــول املوضـــــوع جيمــــع األســـــرة باملســــكن حيـــــث كـــــرد ف

وكمواجهــــة آلثـــــار مـــــا بعــــد الرتحيـــــل، هنـــــا يصــــبح البحـــــث عـــــن املعـــــين الــــذي يســـــند الســـــلوك ســــواء مبـــــا تعلـــــق منـــــه 

باملســــكن أو بــــأفراد األســــرة والــــذي نعتــــربه شــــكال مــــن التحــــول االجتمــــاعي داخــــل األســــرة تبعــــا ملــــا ســــبق فــــإن هــــذه 

ــــأثري  ــــا مــــن خالهلــــا فهــــم مــــدى ت ــــى الدراســــة حاولن ــــل مــــن الســــكن اهلــــش إىل الســــكن االجتمــــاعي عل ــــة الرتحي عملي

  .أسرة وكيف تواجه أسرة طبيعية هذا الفضاء السكين اجلديد

ــــة صــــرفة حتــــدث  ــــة الكيفيــــة مــــن مقابلــــة الــــيت هــــي عمليــــة اجتماعي مــــن خــــالل هــــذا ابتكــــرت دراســــتنا أدوات املقارب

ــــــل الــــــذي يتســــــلم املعلومــــــات ــــــني شخصــــــني الباحــــــث واملبحــــــوث أو املقاب وجيمعهــــــا ويضــــــفها واملبحــــــوث الــــــذي  ب

  .1يعطى املعلومات إىل الباحث بعد إجابته عن األسئلة املوجهة إليه من قبل املقابل 

ــــرتة مــــن التقــــرب مــــن املبحــــوثني  ــــة بعــــد ف ــــا املقابل ــــة شــــبه موجهــــة واملالحظــــة املباشــــرة مكنتن ــــا يف املقابل متثلــــت مقابلتن

  .احلوار بني الباحث واملبحوث وكسب ثقتهم أن ندخل يف عالقة تفاعلية يفرضها 

ــــراء احلــــوار  ــــاه تبعــــا الخــــتالف وضــــعيات املبحــــوثني ومتاشــــيا مــــع ث ــــة كيفن ــــة اســــتخدمنا دليــــل للمقابل ــــة الثاني يف املرحل

  .مع بعضهم 

ــــامش مــــن احلريــــة للمبحــــوثني حيــــرك فيــــه القــــدرة علــــى التعبــــري  ــــا تســــمح  إن مــــن حماســــن املقابلــــة شــــبه موجهــــة أ

  .ن حجم ونوعية األسئلة جتاوزت دليل املقابلة كلما كان احلوار مع املبعوث مثمراوعرض أفكاره لذلك فإ
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كمــــا أن املالحظــــة الــــيت هــــي أداة مــــن أدوات مجــــع املعطيــــات مسحــــت لنــــا باحلصــــول علــــى جمموعــــة مــــن البيانــــات 

ـــــات يســـــتخدمها الباحـــــث للوصـــــول إىل املعلومـــــات املطلوبـــــة واملتع لقـــــة هـــــي طريقـــــة مهمـــــه مـــــن طـــــرق جتميـــــع البيان

  .1مبوضوع الدراسة 

ــــــا نــــــدقق يف تفاصــــــيل  ــــــاتج عــــــن املمارســــــة الســــــكنية حيــــــث رحن ــــــع تــــــوتر الن ــــــا مــــــن تتب اســــــتخدامنا للمالحظــــــة مكنن

ا وكذا نوعية الزينة    .املسكن ومكوناته، فتموضع الغرف وألوا

ـــــا تســـــمح مبعاينـــــة الواقـــــع اخلـــــاص يف حالتنـــــا  أيـــــن نتبـــــع تســـــمح املالحظـــــة بالتوســـــع خلـــــف مـــــا يعرضـــــه املبحـــــوث أ

  .تأثري الفضاء السكين على األسرة من جهة وتأثريها عليه 

مل نكتفـــــي يف حبثنـــــا هـــــذا بتوثيـــــق كـــــالم املبحـــــوثني فقـــــط بـــــل حاولنـــــا دعـــــم مالحظتنـــــا واحلفـــــاظ عليهـــــا مـــــن خـــــالل 

ا إثــــراء  ــــه  مــــن ثقــــة املبحــــوثني ورضــــاهم كــــون الصــــورة مــــن شــــأ ــــأس ب ــــا هــــامش الب ــــك بعــــد أن كــــان لن الصــــور وذل

  .له أكثر إقناعا الوصف وجع

  .من أجل الوصول إىل صورة معربة عن الواقع السكين قمنا بالتصوير داخل وخارج املسكن العائلي 

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .129، ص 1991البحث العلمي ومناھجھ، الكویت، المطبوعات ، أحمد بدر، أصول  1
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  : توضيح  /4

ــة علـــــى أشـــــكال مــــــن إخـــــراج املـــــذكرات تتبـــــىن منطـــــا موحـــــدا وأســــــلوب  أدرج البـــــاحثون يف جمـــــال العلـــــوم االجتماعيـــ

  .يف شقه الثاين  جيعل من البحث نظريا يف شقه األول وميدانيا

مل نتبـــع هـــذا التوجـــه يف حبثنـــا منـــذ البدايـــة، كمـــا أننـــا مل حنـــاول جتميـــع كـــم هائـــل مـــن املعطيـــات النظريـــة كـــي نـــدعم 

ـــــك التقســـــيم نظـــــري، ميـــــداين إىل مـــــا ســـــواه، مـــــن هنـــــا  ـــــا جتـــــاوز ذل مـــــا يســـــمى بالفصـــــول النظريـــــة، إمنـــــا كـــــان مبتغان

  .هذا متواضعا من الناحية النظرية وبسبب الظرف القاهر الذي نعيشه قد يبدوا عملنا 

ــــى وحــــدة ال  ــــه عل ــــذي حنصــــل مــــن خالل ــــداين بالشــــكل ال ــــني مــــا هــــو نظــــري ومــــا هــــو مي اعتمــــدنا دمــــج للعناصــــر ب

  .فصل بني اجلانبني 
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  : أسباب اختيار الموضوع  / 5

  .القدرة على البحث يف املوضوع ألنه يتالءم مع طبيعة املكان املراد الدراسة فيه _ 

  .رغبيت الشخصية يف دراسة املوضوع  _

  .املوضوع يتعلق بالتخصص الذي أن ادرس فيه _ 

األســــــــرة واملســـــــــكن موضــــــــوع يـــــــــدخل ضــــــــمن ختصصـــــــــنا، ألنــــــــه ظـــــــــاهرة اجتماعيــــــــة حضـــــــــرية يهــــــــتم بدراســـــــــة _ 

  .خصوصيات األسرة املرحلة إىل سكن اجتماعي وعالقتها باستخدام املسكن 

م من أجل التأقلم مع النمط السكين اجلديد ختلي الكثري من األسر على _    .خصوصيا

  : أهداف الدراسة  / 6

ــــل مــــن املســــكن اهلــــش إىل الســــكن االجتمــــاعي علــــى األســــرة الــــيت لــــديها  ــــى مــــدى تــــأثري الرتحي ــــة التعــــرف عل حماول

  .خصائص وقيم 

  .إبراز التفاعل وطبيعة ومدى تأثري املسكن على احلياة األسرية 

  .هو معاجلة موضوع ذات األمهية األساسية يتعلق بالتجربة السكنية لألسرة اهلدف من هذا البحث 
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  : أهمية الدراسة  /7

ــــة أال وهــــي األســــرة املرحلــــة مــــن  ــــا تناولــــت بالبحــــث يف ظــــاهرة مــــن الظــــواهر االجتماعي تكمــــن أمهيــــة الدراســــة يف أ

ا اال   .جتماعية والثقافية السكن اهلش إىل سكن اجتماعي ومدى تأثر هذا األخري على خصوصيا

ــــاحثني يف جمــــال علــــم االجتمــــاع احلضــــري، كمــــا تــــربز الــــدور  كمــــا أن املوضــــوع الــــذي بــــني أيــــدينا حمــــل اهتمــــام الب

ــــرية وهــــــذا ال يتحقـــــــق إال بتـــــــوفر مســـــــكن الئـــــــق ليســـــــتقر أفـــــــراد  الــــــذي يؤديـــــــه املســـــــكن كمجـــــــال للعالقـــــــات األســـ

  .األسرة
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  : صعوبات الدراسة  /8

  : عرف حبثنا من بدايته مجلة من الصعوبات أمهها 

  . Covid 19عائق أول قي طريق البحث هذه السنة جائحة وباء الكورونا _ 

فالوضــــــع احلــــــايل بســـــــبب فــــــريوس أدى إىل غلــــــق مؤسســـــــات منهــــــا اجلامعـــــــة وكــــــذا املكتبــــــات الـــــــيت هــــــي زاد كـــــــل 

  .باحث

  .اليت تدعم حبثنا التباعد الذي فرض جعلنا نتخلى عن كثري من األشياء _ 

  .اخلوف بسبب الوباء منتشر يف العامل أمجع واجلزائر باألخص _ 

  .احلجر الصحي الذي فرض على الوالية _ 

  .صعوبة التواصل عن بعد مع املشرف _ 

  .عدم إمتام املقابالت وامليدان مع األسر نظرا خلوفهم من الوباء وحتفظهم عن استقبالنا _ 

  . قلة املصادر واملراجع_ 

  .قلة الدراسات حول املوضوع _ 
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  : المفاهيم األساسية للدراسة 

  : تملك الفضاء / 1

ـــــري أو إضـــــافة أشـــــياء تعـــــد مـــــن  ـــــرض عليهـــــا دفعهـــــا إىل إحـــــداث تغي ـــــدم لألســـــرة أو ف ـــــذي ق إن الفضـــــاء الســـــكين ال

يب خصوصــــــيته االجتماعيــــــة والثقافيـــــــة، هــــــذا األخــــــري فـــــــرض عليــــــه التصــــــميم العصـــــــري أي شــــــقة ذات طــــــابع غـــــــر 

ـــــل  ـــــوع مـــــن التحوي ـــــه أي إحـــــداث ن حـــــاول الفـــــرد مـــــن خـــــالل التغـــــريات اســـــتعادة شـــــكل املســـــكن املناســـــب لطبيعت

ووضـــع بصـــمته وملســـته اخلاصـــة الـــيت تعـــرب هـــي األخـــرى عـــن خصوصـــيته وعاداتـــه وتقاليـــده وقيمـــه، وهـــذا مـــا يطلـــق 

  .عليه بتملك السكن للفضاء اخلاص به 

قــــــــوم مــــــــن خالهلــــــــا األفــــــــراد واجلماعــــــــات مبجهــــــــودات ســــــــريورة ي....بــــــــأن التملــــــــك  BouchANINEيــــــــرى 

  . 1لشغل ، التحكم، السيطرة بغية تنظيم الفضاء يعتربونه ملكا هلم أو عليهم استعماله 

  .فالتملك ظاهرة ترتبط باستعمال الفضاء وذلك حسب ثقافة وطبيعة أفراد وكذا نوعية املسكن 

  

  

  

  

  

  

                                                             
الطیب إبراھیم علي، عملیة إسكان من حي راس العین إلى حي الصباح، تملك الفضاء السكني وممارساتھ، رسالة لنیل  1

 . 9_  8، ص 2006شھادة ماجستیر في علم االجتماع الحضري، جامعة وھران ، 
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  :  مفهوم التغير االجتماعي / 2

  . 1تغري الشيء عن حاله أي حتول  :لغة 

ـــــذي يـــــتم يف  :اصـــــطالحا  ـــــك العـــــديل ال ـــــة أخـــــرى أو ذل يعـــــين التغـــــري انتقـــــال الشـــــيء أو ظـــــاهرة مـــــن حالـــــة إىل حال

  .طبيعة أو مضمون ظاهرة 

ـــــرتة زمنيـــــة  ـــــة إىل حالـــــة قدميـــــة أو اخـــــتالف شـــــيء عمـــــا كـــــان عليـــــه خـــــالل ف ـــــني حال والتغـــــري يشـــــري إىل اخـــــتالف ب

  . 2حمددة 

ـــــتم مـــــن  أم مصـــــطلح ـــــة ي ـــــة متعاقب ـــــرتات زمني ـــــى ف ـــــيت تعتمـــــد عل ـــــك العمليـــــة املســـــتمرة وال التغـــــري االجتمـــــاعي هـــــو تل

  .خالهلا حدوث اختالف أو تعديل يف العالقات، مؤسسات، أدور االجتماعية 

تمع وهو حتول يطرأ على البناء االجتماعي يف فرتة من الزمن _    .التغري االجتماعي حيدث داخل ا

  : ائي التعريف اإلجر 

تمع يف عدة جوانب اجتماعية، اقتصادية، ثقافية خالل فرتة من الزمن    .هو التغري الذي ميس ا

ــــــه أو يف وظائفــــــه  :التغيــــــر االجتمــــــاعي  ــــــه كــــــل حتــــــول يقــــــع يف تنظــــــيم االجتمــــــاعي ســــــواء يف بنائ ــــــى أن يعــــــرف عل

ــــــة معينــــــة ويشــــــمل ذلــــــك كــــــل تغــــــري يقــــــع يف الرتكيــــــب الســــــكاين للمجتمــــــع أو يف بنــــــاء الطبيعــــــي  خــــــالل فــــــرتة زمني

ـــــيت حتـــــدد مكـــــانتهم وأدوارهـــــم يف خم ـــــيت تـــــؤثر يف ســـــلوك األفـــــراد وال ـــــف ونظمـــــه االجتماعيـــــة أو يف قـــــيم ومعـــــايري ال تل

  . 3التنظيمات االجتماعية اليت ينتمون إليها 

تمع    .ويشري ايضا غلى أوضاع جديدة تطرأ على البناء النظم والعادات والقيم والتقاليد املوجودة يف ا
                                                             

 .عربي عربي معجم المعاني الجامع، معجم  1
 . 407، ص 2012، 08لطیفة طبال، التغیر ودوره في تغیر القیم االجتماعیة مجلة العلوم االنسانیة، العدد  2
 .50، ص 2006معن خلیل العمر، معجم علم االجتماع المعاصر، دار الشروق فلسطین،  3
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  : السكن االجتماعي / 3

ــــة لدولــــة موجهــــة إىل الطبقــــة الفقــــرية وا هلشــــة الســــكن االجتمــــاعي هــــو كــــل ســــكن ممــــول مــــن أمــــوال اخلزينــــة العمومي

مـــن الشــــعب، هـــذا األخــــري مـــرتبط أساســــا بالـــدخل املــــادي لألســـرة الــــيت ال تـــتمكن مــــن إجيـــاد ســــكن الئـــق يف ظــــل 

  .الوضع الراهن الذي متر به البالد 

هــــو الســــكن االجتمــــاعي احلضــــري حيــــث أن هــــذا األخــــري مفهــــوم متقــــارب مــــع مفهــــوم الســــكنات :  Socailو 

  .1بتكلفة زهيدة أو سكنات العمال 

ـــــدخل وهـــــو كـــــل ســـــ ـــــة األســـــر الضـــــعيفة أو متوســـــطة ال ـــــة أو جزئيـــــة إلعان ـــــة يف دعمـــــه بصـــــفة كلي ـــــدخل الدول كن تت

  .بغرض احلصول على سكن 

  : تعريف إجرائي 

ــــة يف إطــــار القضــــاء علــــى الســــكنات اهلشــــة  الســــكن االجتمــــاعي هــــو صــــيغة مــــن صــــيغ الســــكن الــــيت متنحهــــا الدول

  .ومشكلة السكن 

  

  

  

  

  

                                                             
السكن واإلسكان بین الخطاب والواقع، دراسة میدانیة بمدینة وھران، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في  سیاساتلیلة زرقة، . د 1

 .2016/  2015علم االجتماع، جامعة وھران، سنة 
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  : مفهوم األسرة / 4

  .1هي الدرع احلصينة وأهل الرجل وعشريته وتطلق على اجلماعة اليت يربطها أمر مشرتك ومجعها أسر :لغة 

ــــــة الكــــــربى  :إصــــــطالحا  ـــية يف التنظــــــيم االجتمــــــاعي ومؤسســــــة مــــــن مؤسســــــات االجتماعي هــــــي الوحــــــدة األساســـ

امـــــة األوىل لضـــــبط ذات أمهيـــــة نبـــــدأ فيهـــــا حياتنـــــا األوىل تشـــــكل وتصـــــنع أوىل خرباتنـــــا وشخصـــــيتنا كمـــــا تعتـــــرب الدع

  . 2السلوك 

ــــة أو _  ــــق القراب ــــات تكــــون عــــن طري ــــربطهم عالق ــــرب علمــــاء االجتمــــاع أن األســــرة هــــي مجاعــــة اجتماعيــــة ت كمــــا يعت

  .الزواج يعيش أفرادها حتت إطار واحد 

  : تعريف إجرائي 

أطفــــــال تربطهمــــــا عالقــــــة زواجيــــــة يكــــــون نتاجهــــــا ) رجــــــل و امــــــرأة (األســـــرة هــــــي عبــــــارة عــــــن فــــــردين ذكــــــر وأنثــــــى 

  .يعيشون حتت سقف واحد جتمعهم رابطة الدم هلم حقوق وواجبات اجتاه بعضهم البعض 

  

  

  

  

  

                                                             
عبد القادر القصیر، األسرة المتغیرة في المجتمع المدنیة العربیة، دراسة میدانیة في علم االجتماع الحضري واألسري، دار  1

 .43ھضة العربیة للنشر، لبنان، ص الن
 .37، ص 2003سناء الخولي ، األسرة والحیاة العائلیة، دار النھضة العربیة للنشر والتوزیع، بیروت،  2
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  : السكن الهش / 5

ال يوجــــد مفهــــوم حمــــدد وصــــاحل لســــكن اهلــــش فهــــو حيمــــل يف طياتــــه مجلــــة مــــن املصــــطلحات املتباينــــة كثــــريا مــــا _ 

ــــــة علــــــى نفــــــس املعــــــىن مثــــــل الســــــكن  ــــــق، تســــــتخدم بشــــــكل عشــــــوائي وعفــــــوي لدالل العــــــارض، الســــــكن غــــــري الئ

  ....السكن غري صحي، السكن اهلش 

ـــد القــــادر القصــــري بأنــــه عبــــارة عــــن جتمعــــات ســــكنية منــــت وتوســــعت بوضـــــع _  يعــــرف الســــكن اهلــــش حســــب عبـ

ــــدوا بشــــكل كتــــل مرتاصــــة مــــن األكــــواخ أو املســــاكن  ــــا علــــى أطرافهــــا لتب اليــــد علــــى أراضــــي الغــــري داخــــل املــــدن غالب

ن املهمــــالت علــــى أراضــــي خاليــــة مــــن اخلــــدمات، املــــاء، كهربــــاء، قنــــوات الصــــرف الصــــحي، املؤقتــــة املبنيــــة غالبــــا مــــ

  . 1تقطنها غالبا طبقة الريفيني الذين نزحوا حنو املدن للبحث عن العمل والعيش حياة كرمية 

والســـــكن اهلـــــش هــــــو الســـــكن الـــــذي ال خيضــــــع لقـــــوانني ومعــــــايري البنـــــاء والتعمـــــري والــــــذي يفتقـــــد ألدىن اخلــــــدمات 

  .سية من درجات األمان والراحة األسا

  : تعريف إجرائي 

  .السكن اهلش هو السكن الفوضوي الغري قانوين وبغري ترخيص 

  

  

  

  

                                                             
 .09، ص 1993عبد القادر القصیر، أحیاء الصفیح في المغرب، بیروت دار النھضة العربیة للطباعة والنشر،  1
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  : الترحيل / 6

  : لغة 

  مصدر رحل : الرتحيل اسم 

  .1رحل إىل بيت جديد أي انتقل 

بواســـــطة قـــــوات والرتحيـــــل يعـــــين انتقـــــال الســـــكان مـــــن مســـــكن قـــــدمي أو حـــــي إىل حـــــي جديـــــد قـــــد يكـــــون إجبـــــاري 

  .األمن و السلطات أو برضى املرحلني 

  : مفهوم إجرائي 

ــــل جمموعــــة مــــن الســــكان اســــتفادوا مــــن  ــــا اجلهــــات املختصــــة كاجلماعــــات احملليــــة لرتحي الرتحيــــل هــــو عمليــــة تقــــوم 

م اهلشة إىل سكنات وجتمعات الئقة   .سكنات اجتماعية أي انتقوا من سكنا

  

  

  

                                                             
 .بي عربي معجم المعاني الجامع ، معجم عر 1
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  : تمهيد 

ــــال املــــادي حليــــاة األســــرة يعكــــس ســــلوكها ونشــــاطها وقــــد أدت التطــــورات الــــيت طــــرأت علــــى  يعتــــرب املســــكن هــــو ا

املســــكن إىل التغـــــري اجلـــــذري يف منـــــط احليـــــاة األســـــرية، الســــيما يف القـــــيم والعـــــادات والتقاليـــــد والعالقـــــات كعالقـــــات 

ـــث أن انتقــــــال األســــــرة مــــــن البيـــــت القــــــدمي إىل منــــــط حضــــــري مغــــــاير األفـــــراد داخــــــل األ ســــــرة، عالقــــــات اجلـــــرية حيـــ

ــــة كغريهــــا مــــن األســــر حصــــل هلــــا تغــــري حبكــــم التغــــري  ــــد حيــــدث هــــذا التنقــــل تغــــريات واألســــرة اجلزائري ومســــكن جدي

  الذي طرأ على املسكن 
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  : مفهوم المسكن  /1

ــــة ــــه  املســــكن هــــو مــــأوى ورمــــز اخلصوصــــية واملكان ــــد لــــيس فقــــط شخصــــية قاطني والتمــــايز فهــــو يعكــــس إىل حــــد بعي

تمع الذي يوجد فيه بل أيضا يعكس مستواهم االجتماعي واالقتصادي    .وشخصية ا

ــــى  ــــري عل ــــف طبيعــــة هــــذا التفاعــــل إىل حــــد كب ــــب مــــادي للتفاعــــل اإلنســــاين وتتوق إن املســــكن مبفهومــــه احلــــديث قال

  .1وفرغات ومرافق وما ينتجه من العالقات االجتماعية تشكالت هذا اإلطار مبا يتضمنه من مباين 

ـــــذي يلجـــــأ إليـــــه اإلنســـــان ليقـــــي نفســـــه مـــــن ظـــــروف اجلويـــــة القاســـــية مثـــــل  كمـــــا يعـــــرف أيضـــــا علـــــى أنـــــه املكـــــان ال

  .2احلرارة واألمطار والثلوج كذلك حيتاجه للراحة يوفر أنشطة ضرورية كطهي والغسيل والنوم 

ــــا مســــكن اإلقامـــــة هــــو الــــذي يـــــؤمن يعــــين إيــــواء وللســــكن مرادفـــــات مثــــل ال بيــــت، املنـــــزل، الــــدار وتعــــرف علـــــى أ

ــــه  اســــتقرار حيــــاة النــــاس، هــــذا األخــــري تســــود داخلــــه عالقــــات اجتماعيــــة إنســــانية يكفــــل متاســــك األســــرة مــــن خالل

ا اخلاصة  ا االجتماعي وحيمي حيا ا وكيا   .تكون ذا

  .ت سقفه بكل ما حتمله فهذا اإلنشاء اهلندسي املصمم يعترب وعاء ليضم األسرة حت

  

  

  

  

  

                                                             
  .48، ص  2009ھناء محمد جوھر، علم االجتماع الحضري، دار المسیر للنشر والتوزیع ، األردن ،  1
 ، ص  2008خلیل العمر، معجم علم االجتماع الحضري المعاصر، دار الشروق ، فلسطین،  معن 2
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  : شروط المسكن المالءم  / 2

لتــــتمكن األســـــرة مـــــن تـــــوفري الســـــالمة والصـــــحة النفســـــية واجلســـــمية ألفرادهـــــا جيـــــب أن حتصـــــل علـــــى مســـــكن يـــــوفر  

ـــة جممـــــوع أفرادهـــــا وهـــــذا كلـــــه جيـــــب أن تتـــــوفر جمموعـــــة مـــــن الشـــــروط  كـــــل التســـــهيالت واخلـــــدمات الضـــــرورية لراحــ

  : لضمان السالمة واألمن يف املسكن وتتمثل هذه الشروط يف 

  : النفسية  شروط توفير الحاجات* أ

  .التهوية واإلضاءة والتدفئة والتكييف لكل زاوية من زوايا املسكن _ 1

  .جتنب حدوث ضوضاء داخل املسكن _ 2

  .توفري جماالت كافية ملمارسة الرياضة ولعب األطفال _ 3

  : ضرورة حماية األسرة من األمراض المعدية * ب

  .املنزيل  تزويد املسكن باملياه الصاحلة للشرب واالستخدام_ 1

  .التخلص من املهمالت والفضالت املنزلية ووضعها يف أماكن خمصصة هلا _ 2

  .ختصص لكل فرد من األسرة غرفة نوم لتجنب االزدحام واألمراض النفسية واألمراض املعدية _ 3

  : شروط الوقاية من الحوادث المنزلية * ج

  .إقامة املسكن على أرض صلبة _ 1

  .يف البناء استخدام مواد صلبة _ 2

  .الصيانة الضرورية للمرافق املنزلية _ 3
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ــــف مــــن جمموعــــة  ــــه مؤل ــــة احلــــق يف الســــكن املناســــب، بأن ــــة والثقافي ــــة بــــاحلقوق االجتماعي ــــة املعني ــــت اللجن ولقــــد عرف

ــــــا  ــــــة هــــــذه يف جمموعهــــــا الضــــــمانات األساســــــية املمنوحــــــة قانون ــــر املكون مــــــن االهتمامــــــات احملــــــددة وتشــــــكل العناصــ

  . 1وجب دويل وهي جلميع االشخاص مب

  .تضمن احلماية القانونية ضد اإلخالء أو املضايقة _ 

  .إتاحة اخلدمات واملوارد بشكل مستدام _ 

  .القدرة على حتمل تكلفة السكن وضرورة تأمني إعانات للسكن لغري القادرين _ 

دد الصحة _    .جيب أن يوفر للقاطنني احلماية من األشياء اليت 

  .سهل الوصول خاصة بالنسبة لألطفال والشيوخ أن يكون السكن _ 

  .وجود السكن يف موقع قريب من موقع العمل واملراكز الصحية و املدارس _ 

  .أن يعرب السكن عن هوية املكان املتواجد فيه _ 

  

  

  

  

  

                                                             
، ص 2001، سنة 1والتوزیع، عمان، األردن، طتوفیق محمد خیضر، مبادئ في الصحة والسالمة العامة دار الصفاء للنشر  1

96. 
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  : وظائف المسكن  /3

ـــــيت تتكـــــون منهـــــا  ــدة وظـــــائف أساســـــية انطالقـــــا مـــــن شـــــكله والغـــــرف ال ـــــوفر يقـــــدم املســـــكن عـــ ـــــيت يت والتجهيـــــزات ال

  .عليها 

حيـــــث  Robert Lerouxومـــــن الـــــذين لفـــــت انتبـــــاههم هلـــــذا املوضـــــوع بالبحـــــث والدراســـــة روبـــــري لـــــورو 

  : يوضح يف دراسته إيكولوجية اإلنسان أن املسكن يستجيب إىل ثالث وظائف 

  .يقي الفرد من العواصف واألمطار والثلج _ 1

  .جي حيافظ على الفرد من العدوان اخلار _ 2

  .حيافظ على األشياء السرية _ 3

  : أثبت أن املسكن يليب أربعة وظائف أساسية هي   JAcqueLinePalmadeأما جاكلني باملاد 

  .حيمي الفرد من العامل اخلارجي _ 1

ال الذي تعيش يف العائلة _ 2   .وظيفة حفظ ألنا يف وسط ا

ــــــة وتكــــــوين وحــــــدة العائلــــــة أ_ 3 ــــــوفر جمــــــال خــــــاص وظــــــائف الضــــــمانات االجتماعي ي جيــــــب علــــــى املســــــكن أن ي

  .لكل عضو من أعضاء العائلة أن يقوم بدوره 

ــــــاالت وظيفيـــــــة للحفــــــاظ علـــــــى األشــــــياء القدميـــــــة _ 4 تنظـــــــيم احلــــــرّ  وظــــــائف اســــــتقبال، احليـــــــاة االجتماعيــــــة، ال

  .1وإمكانية دمج وسائل احلياة العصرية 

  

                                                             
  102، ص 2003عبد الحمیدي دلیمي ، مجلة اإلنسان والعمران، مجلة الباحث، أفریل  1
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  :أهمية المسكن   /4

  : األهمية الحيوية والبيداغوجية للمسكن / 1

ــــه  ــــاة الفــــرد وبقائــــه كحاجت يعتــــرب الســــكن ضــــرورة حيويــــة بالنســــبة لألفــــراد واألســــر باعتبــــاره يشــــبع حاجــــة مرتبطــــة حبي

ــــة وبيولوجيــــــــة ال ميكــــــــن لإلنســــــــان أن يتخلــــــــى عنهــــــــا أو يعـــــــــيش .....إىل الغــــــــذاء وإىل امللــــــــبس أي ضــــــــرورة حيويــــ

ا   .بدو

  : األهمية االجتماعية والتربوية واألمنية للسكن / 2

ــي األفـــــراد واألســـــر مـــــن قســـــاوة العوامـــــل الطبيعيـــــة كمـــــا حيميـــــه مـــــن  ـــــذي حيمـــ ـــــك املـــــأوى ال باعتبـــــار الســـــكن هـــــو ذل

ـــــات املنحرفـــــة  ـــــيت يكـــــون مصـــــدرها الفئ ـــــداءات اإلنســـــان كالســـــطو والســـــرقة وغريهـــــا مـــــن املمارســـــات ال خمـــــاطر واعت

ــــــة، كمــــــا ي ــــــه اإلنســــــان نشــــــاطاته اخلصوصــــــية ويشــــــعر بداخلــــــه واجلماعــــــات املتطرف ــــــذي ميــــــارس في ــــــرب الســــــكن ال عت

  1بالراحة واألمن واالطمئنان 

ــــى الفــــرد حبيــــث يســــمح لإلنســــان أن ميــــارس نشــــاطاته االجتماعيــــة والثقافيــــة يف احملــــيط  وللســــكن اثــــر اجتمــــاعي عل

  .الذي يسكن ويعيش بداخله فهو اجتماعي بطبعه ال يعيش مبفرده ولوحده 

ـــــيت تراهـــــا مناســـــبة كمـــــا  ـــــث متـــــارس األســـــرة تنشـــــئة أطفـــــال وفـــــق طريقتهـــــا اخلاصـــــة وال أن للمســـــكن دور تربـــــوي حبي

تمع    .وذلك من أجل تسهيل عملية التكيف مع ا

  

  

                                                             
، ص 2009ط، .سھام وناسي، اإلسكان الحضري ومشكلة السكن واإلسكان، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم اإلنسانیة، باتنة، د 1

145  _146.  
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  : األهمية االقتصادية / 3

ــث تــــدخل صــــمن عــــدة مــــواد إنتاجيــــة، كمــــا تعــــد صــــناعة مفيــــدة للمجتمــــع،  لســــكن أمهيــــة اقتصــــادية إنتاجيــــة حبيــ

فالبنــــاء يــــوفر العمالــــة لألفــــراد ويقضــــي علــــى مشــــكل البطالــــة ، كمــــا يعتــــرب الســــكن ســــلعة اقتصــــادية خيضــــع لقــــانون 

  .1لوكاالت العقارية السوق سواء شراء، كراء، أو بيع هذا يكون عن طريق أفراد أو منظمة عن طريق ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  نفس المرجع السابق  1
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  : استخدامات المسكن  /4

  : الحاجات الفيزيائية بالمسكن ) 1

حيتـــــاج املســـــكن مـــــن أجـــــل اســـــتمرار وظيفتـــــه إىل شـــــبكات وكـــــذلك حيتـــــاج إىل جمـــــاالت متنوعـــــة مـــــن أجـــــل حتســـــني 

  : منظره وتفر هذه احلاجات يسهل حياة األسرة وكذلك األعمال املنزلية واليت تتمثل يف 

  : المياه المنزلية ) 2

ــــذه الشــــبكة، فاســــتعمال املــــاء  ــــه  ــــد منزل ــــرد يســــعى إىل تزوي ــــذلك فكــــل ف ــــاة  ل ــــاه هــــي العصــــب األساســــي للحي املي

ــــــف، الشــــــرب، الغســــــل، الطهــــــي  ــــزل متعــــــدد وضــــــروري يســــــتعمل يف التنظي ــ ــــــرى ســــــكان ....يف املن ــــــريا مــــــا ن إخل كث

  .األخرية العمارات يعانون من عدم توفر املياه خاصة يف الطوابق 

  : قنوات الصرف الصحي 

  .هي قنوات تصريف املياه املنزلية القذرة إىل حفرة خاصة بكل مسكن تعد هذه القنوات بنيا حتتية أساسية

  : الكهرباء والغاز ) 3

  .تعترب من أهم وسائل االستخدامات املنزلية وهي من عوامل الراحة باملنزل 

  : المطبخ، الحمام، المرحاض ) 4

ــــ ــــة هــــي مراف ــــة واحلضــــرية إن املســــاكن اهلشــــة والتقليدي ق ضــــرورية وأساســــية لكــــل مســــكن خاصــــة يف املســــاكن احلديث

  .تفتقر إىل توفر هذه العناصر األساسية 
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وتعــــــرف كــــــل هــــــذه العناصــــــر األساســــــية مبعامــــــل الراحــــــة باملســــــاكن والتجهيــــــزات الصــــــحية وكلمــــــا زادت وجودهــــــا  

  1كلما توفرت الراحة لألفراد والساكنني 

  : عناصر المسكن  /5

  : يقسم املسكن إىل عناصر كل عنصر يؤدي وظيفة ونشاط خاص به وهي 

   :منطقة النوم / 1

ــــدة عــــن منطقــــة اخلــــدمات لتــــوفري الراحــــة النفســــية  ــــوم والراحــــة جيــــب أن تكــــون بعي ــــال الســــكين للن خيصــــص هــــذا ا

ويـــــة وضـــــوء الشـــــمس ـــــى  ـــــراد كمـــــا جيـــــب أن تتـــــوفر عل ـــــراد اخل كمـــــا ...واجلســـــدية لألف ـــــد عـــــدد األف جيـــــب أن ال يزي

  .عن اثنني 

  :منطقة المعيشة / 2

ـــــة عـــــن املـــــدخل   ـــــبعض األنشـــــطة، تكـــــون هـــــذه الغـــــرف منعزل ـــــراد ب ـــا أف هـــــي املنطقـــــة احليويـــــة باملســـــكن، يقـــــوم فيهــ

الرئيســـــي للمســـــكن، ميـــــارس فيهـــــا أفـــــراد األســـــرة أنشـــــطتهم بشـــــيء مـــــن احلريـــــة والراحـــــة، فيهـــــا يقـــــام اجتمـــــاع أفـــــراد 

ا  لالطعام واستقبا األسرة بتناول   .الزوار املقربني 

  : منطقة الخدمات / 3

ا يف منطقته احملددة هلا    .2تضم املطبخ، احلمام، مدخل السكن تتم أنشطة يف كل عنصر خاص 

  

  

                                                             
  .17، ص 2005فاتن مصطفى كمال، تأثیث المسكن، مجلة المودة، القاھرة،  1
 .نفس المرجع  2
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  : التقسيم الداخلي للمسكن وحجم األسرة 

ـــــــا خاصـــــــة  ـــــاكن يف اجلزائـــــــر مـــــــن الضـــــــيق وارتفـــــــاع الكثافـــــــة  املســـــــاكن االجتماعيـــــــة أو أي تعــــــاين كثـــــــري مـــــــن املســ

ـــة حبيــــث ال ميكنهـــــا متويـــــل مشــــاريع ضـــــخمة حتتـــــوي علــــى عمـــــارات ذات شـــــقق  مســــاكن مقدمـــــة مــــن طـــــرف الدولــ

  .اخل....وغرف واسعة ومرحية وهذا يرجع إىل ارتفاع أسعار العقار، مواد البناء، قلة املساحة

  .1996مؤمتر كندا عام جدول يوضح لنا استعمال الغرف من قبل األفراد واألمم املتحدة يف 

  املعايري   فئة أفراد يف استعمال الغرفة الواحدة 

  كثافة السكان ضعيفة   7.  0إىل  1.  0من 

  كثافة السكان عادية   1.  1إىل  0.  1من 

  اكتظاظ مقبول   02إىل  9.  1من 

  اكتظاظ   3.  3إىل  3.  2من 

  اكتظاظ غري مقبول   15إىل  3.  2من 

  . 1996املؤمتر العاملي للسكن واإلسكان كندا : املصدر 

ــــربز  3إذا طبقــــت هــــذه املعــــايري يف جمتمعنــــا لوجــــدنا أنــــه يف كــــل غرفــــة مــــن كــــل مســــكن علــــى األقــــل  أفــــراد، وهــــذا ي

ــــون عــــن ســــكنات  أن املســــاكن تعــــاين مــــن كثافــــة خاصــــة يف املســــاكن اجلماعيــــة كــــذلك جنــــد أغلبيــــة الســــكان يبحث

م وتتوافق مع م خاصة الذين يعانون من تزاحم يف غرفة واحدة  تستجيب ملتطلبا   .1حجم أسر

  

  

                                                             
ھالة لبرارة، األسرة والسكن بالمدینة الصحراویة، دراسة میدانیة مقارنة بین المسكن التقلیدي والمسكن الحدیث، رسالة لنیل  1

 .64، ص 2007/2008، تقرت، شھادة الماجستیر في علم االجتماع الحضري
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  : طبيعة األزمة السكنية 

ـــا املســـــاكن املبنيـــــة أي املســـــاكن تبـــــىن حســـــب فئـــــات االجتماعيـــــة واملهنيـــــة  طبيعـــــة األزمـــــة تتمثـــــل يف التفرقـــــة يف بنيــ

  .واليت بدورها نسكنها فاملشكلة ختتلف حسب اختالف الفئات االجتماعية 

راء تكمـــــن املشــــــكلة لــــــديهم يف نقـــــص املرافــــــق االجتماعيـــــة والثقافيــــــة والرياضــــــية وجتهيـــــزات الــــــيت حتــــــيط فعنـــــد الفقــــــ

م وخلفيـــــتهم الثقافيـــــة أمـــــا مشـــــكلة  بالســـــكن كمـــــا يشـــــغل عـــــدم تطـــــابق اهلندســـــة املعماريـــــة للمســـــكن يف تصـــــورا

ـــراء ختتلــــف عــــن طبقــــة أوىل فهــــي ينحصــــر املشــــكل لــــديهم يف حصــــول مســــكن يــــأ م الســــكنية عنــــد الفقـ وي أســـــر

  .1وحيميهم من قساوة العيس وختلص من البيوت القصديرية هذا حلم يسعون لتحقيقه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .15، ص 1991رابیة نادیة، السكن والعائلة بعد زواج األبناء، راسلة ماجستیر علم االجتماع ، جامعة الجزائر،  1
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  : تمهيد 

عرفـــــــت األســـــــرة اجلزائريـــــــة عـــــــدت تغـــــــريات ســــــــواء يف شـــــــكلها الرتكيـــــــيب أو يف عالقتهـــــــا الداخليـــــــة أو يف قضــــــــيتها 

تمـــــع الزراعـــــي االجتماعيـــــة  ـــار حركـــــة التغـــــري الثقـــــايف واالجتمـــــاعي واالنتقـــــال مـــــن ا وتنـــــدرج هـــــذه التغـــــريات يف إيطــ

تمـــــع وتشـــــري كلمـــــة التغـــــري  ـــــيت يشـــــهدها ا التقليـــــدي إىل جمتمـــــع صـــــناعي حـــــديث أي ضـــــمن مســـــرية التحـــــديث ال

ا التغـــــــري االجتمـــــــاعي إىل اختالفـــــــات الـــــــيت حتـــــــدث يف أي شـــــــيء ميكـــــــن مالحظتهـــــــا خـــــــال فـــــــرتة مـــــــن الـــــــزمن، أمـــــــ

ـــــة حمـــــددة يصـــــيب اإلنســـــان والـــــنمط  والتنظيمـــــات االجتماعيـــــة  تمـــــع خـــــالل فـــــرتة زمني االجتمـــــاعي فهـــــو حتـــــول ا

  .سواء يف البناء أو الوظيفة كما يشمل تغري يف سلوك أفكاره 
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  : تعريف التغير االجتماعي  /1

يعـــــرف معجـــــم العلـــــوم االجتماعيـــــة التغـــــري االجتمـــــاعي علـــــى أنـــــه كـــــل حتـــــول يقـــــع يف التنظـــــيم االجتمـــــاعي علــــــى 

ــــــب الســــــكاين  ــــــك كــــــل تغــــــري يقــــــع يف الرتكي ــــــة معينــــــة ويشــــــمل ذل ــــــرتة زمني ــــــه أو يف وظائفــــــه خــــــالل ف ســــــواء يف بنائ

ــــــــة  ــــــــة أو يف أمنــــــــاط العالقــــــــات االجتماعي ــــــــه الطبقــــــــي ونظمــــــــه االجتماعي أو حــــــــي يف القــــــــيم للمجتمــــــــع أو يف بنائ

ــــــيت  ــــــة ال م وأدوارهــــــم يف خمتلــــــف التنظيمــــــات االجتماعي ــــــيت حتــــــدد مكــــــا ــــــؤثر يف ســــــلوك األفــــــراد وال ــــــيت ت واملعــــــايري ال

  .1ينتمون إليها 

-كمــــا يعـــــين أيضـــــا كــــل تغـــــري يطـــــرأ علــــى البنـــــاء االجتمـــــاعي يف الوظــــائف والقـــــيم واألدوار االجتماعيـــــة خـــــالل ف

  .ري إجيابيا اي تقدم وقد يكون سلبيا أي ختلف فرتة زمنية حمددة وقد يكون هذا التغ

ـــوع مــــــن التبــــــاين واالخــــــتالف الــــــذي حيــــــدث علــــــى مكونــــــات البنــــــاء  وبصــــــفة عامــــــة نقصــــــد بــــــالتغري االجتمــــــاعي نـــ

ـــــــذي يـــــــؤدي إىل حـــــــدوث تغـــــــري يف أنســـــــاق التفاعـــــــل والعالقـــــــات  ــة ال االجتمـــــــاعي والـــــــنظم والظـــــــواهر االجتماعيـــــ

تمعات احلديثة وأمناط السلوك والنشاط اإلنساين وهو يع   .د ميزة لطبيعة احلياة االجتماعية يف ا

ــــــاء جمتمــــــع ووظــــــائف هــــــذا "ويشــــــري عــــــاطف غيــــــث إىل  ــــــيت حتــــــدث يف أي بن ــــــه التغــــــريات ال التغــــــري االجتمــــــاعي بأن

  .2"البناء متعددة وخمتلفة 
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ــــا احليــــاة ــــز  ــــات  التغــــري االجتمــــاعي خاصــــية تتمي ــــة لبقاءهــــا ومنوهــــا عــــن طريقــــة تواجــــه اجلماعــــات متطلب االجتماعي

  .أفرادها

تمــــــع إىل  التغــــــري ميــــــس كــــــل شــــــيء األفــــــراد، العــــــادات، التقاليــــــد، األعــــــراف، االجتاهــــــات واإليــــــديولوجيا يصــــــل ا

ـــــدة  درجـــــة التجمـــــع احلضـــــاري يبـــــدأ التغـــــري بســـــبب وجـــــود حتـــــول يف أعماقـــــه لتجديـــــد أنســـــاق وتأســـــيس نظـــــم جدي

ـــــد وح ـــــق بـــــالنمو احلضـــــري أو التغـــــري العمـــــراين املصـــــاحب للتغـــــري قي ــــة فيمـــــا يتعل تمـــــع وتغـــــري ظـــــواهره خاصـ ركيـــــة ا

ـــــــا  ـــــــة علـــــــى أ ــــث يعـــــــرف مصـــــــطفى بوتفنوشـــــــت العائلـــــــة اجلزائري ـــ ـــــــة عاشـــــــت التغـــــــري حي الســـــــكاين واألســـــــرة اجلزائري

ـــمل رجـــــال أو عـــــددا مـــــن الرجـــــال يعيشـــــون زواجيـــــا مـــــع امـــــرأة أو عـــــ دد مـــــن النســـــاء املؤسســـــة األساســـــية الـــــيت تشــ

  .ومعهم اخللف واألقارب 

ـــــان االجتمـــــاعي "كمـــــا يعرفهـــــا أيضـــــا  ـــــرب األقـــــارب املشـــــكلون للكي ـــــة مكونـــــة مـــــن أق ـــــزيل املســـــمى عائل تمـــــع املن ا

  .1واالقتصادي املؤسس على العالقات التزام متبادلة ومساعدة 

  

  

  

  

  

                                                             
عبد الرؤوف مشري، مظاھر التغیر االجتماعي لألسرة الجزائریة بالمدینة الصحراویة في ظل التحضر الراھن، مجلة  1

  .42العلوم االجتماعیة واالنسانیة، جامعة قسنطینة، ص 



 

 
33 

  : خصائص التغير األسري في المجتمع الجزائري  /3

ـــزة األساســـية لقيـــام وبنـــاء  ـــى الرتكيبـــة بنـــاء األســـرة الـــيت هـــي مبثابـــة الركي تمـــع لـــه أثـــر عل ـــه ا إن التغـــري الـــذي تعـــرض ل

هـــــذا األخــــــري، فاألســـــرة املمتــــــدة والتواجـــــد الكلــــــي لألفـــــراد حتــــــت ســـــقف واحــــــد بـــــدأ خيتفــــــي ويتالشـــــى يف أغلــــــب 

تمـــــع اجلزائـــــري فأصــــبح تفكـــــك يف بنيــــة األســـــ تمعــــات مـــــن بينهــــا ا رة وأصـــــبح مــــا يعـــــرف بظهــــور األســـــرة النـــــواة ا

ــــا حمــــددة قائمــــة علــــى أســــرة الــــزوج والزوجــــة  املســــتقلة تتكــــون مــــن زوجــــني وأطفاهلمــــا فقــــط و أصــــبحت العالقــــات 

تمـــــع اجلزائـــــري  فاملســـــكن مهمـــــا اتســـــعت مســـــاحته ال يبقـــــى فيـــــه 1هـــــذا مـــــا أدى إىل تغـــــري علـــــى مســـــتوى تركيبـــــة ا

  .الرحيل واالستقرار يف بيت خاص  سوى األم واألب وأصبح الكثري يفضل

ـــــرب األســـــرة أو  ـــــديها عـــــدة وظـــــائف وهـــــي مســـــؤولة عـــــن أفرادهـــــا ف ـــــة كانـــــت ل فاألســـــرة يف القـــــدمي واألســـــرة التقليدي

ا وأعماهلا ويساعده يف ذلك أفراد أسرته وأقاربه    .العائلة هو املسؤول عن ملكيتها ويتكفل بشؤو

  .ل أما العمل املنزيل الداخلي من مهام املرأة فإذا كان العمل خارج البيت من اختصاص الرج

ــــــا متثـــــــل إىل  تمــــــع احلـــــــديث أصــــــبحت متيـــــــز بالضــــــعف بـــــــني خمتلــــــف أفرادهـــــــا لكو فالعالقــــــات االجتماعيـــــــة يف ا

  .2اجلانب الرمسي مثل الزيارات أصبحت يف مناسبات فقط أن األسرة اجتهت حنو االستقاللية والفردانية 

  

  

  

  

                                                             
 .47، ص 2005الجزائري، دار المعرفة الجزائر ، مصطفى بوتفنوشت، الزواج والشباب  1
  .نفس المرجع  2
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تمـــــــع كنتيجـــــــة لتحضـــــــر والتصـــــــنيع أثـــــــرت علـــــــى األســـــــرة  إن التغـــــــريات االجتماعيـــــــة والثقافيـــــــة الـــــــيت تعـــــــرض هلـــــــا ا

  : فأحدثت هذه األخرية عدة تغريات مست يف جوانب خمتلفة أمهها 

تزايـــــدت نتيجـــــة للحريـــــة الفرديـــــة وتطـــــور احليـــــاة االجتماعيـــــة واالقتصـــــادية، غـــــالء املعيشـــــة،  :تركيـــــب األســـــرة  / 1

  .1اخل ....استعادة مكانة املرأة وحتررها، أزمة السكن

احنســـــــرت وظـــــــائف األســـــــرة بعــــــــد عمليـــــــة التحضـــــــر يف التنشـــــــئة االجتماعيـــــــة والتناســــــــل  :وظـــــــائف األســـــــرة  /2

  .وإحالل حملها املؤسسات كاملدرسة 

ــد تغـــــريات الـــــيت طـــــرأت علـــــى تركيبـــــة األســـــر وعلـــــى الوضـــــع االقتصـــــادي  :وضـــــع االقتصـــــادي والمهنـــــي ال / 3 بعـــ

أصـــبح هنــــاك تعــــدد يف وظــــائف أفـــراد األســــرة وتنــــو مــــن حيـــث ختصــــص وخــــروج املــــرأة للعمـــل هــــذا مــــا جيعــــل تعــــدد 

تمــــــع التقليــــــدي وحــــــدة اقتصــــــادي أ ا بعــــــد مــــــا كانــــــت يف ا ساســــــها يف مصــــــادر دخــــــل األســــــرة وتعــــــدد مســــــؤوليا

  .ملكية األرض وخدمتها أساس مصدر العيش 

ــــزل  / 4 أســــرة حاليــــة تعــــرف نــــوع مــــن االســــتقاللية وتفضــــل العــــيش يف مســــاكن  :االســــتقالل الســــكني عــــن المن

تمع    .بعيدة عن العائلة واألقارب، وذلك من أجل حتقيق مكانة اجتماعية واقتصادية وسط ا

ــــــروابط القر  / 5 ــــــضــــــعف ال ــــــيت عرفتهــــــا األســــــرة يف ضــــــعف وتفكــــــك رابطــــــة أحــــــدث التمــــــدن  :ة ابي والعصــــــرنة ال

تمـــــع القـــــدمي هـــــذا العامـــــل  ـــــة بعـــــدما كانـــــت تعـــــرف بالوحـــــدة يف ا ـــــاة االجتماعي ـــــة ممـــــا أدى إىل تعقـــــد يف احلي القراب

ــــال الســــكين وانفصــــاهلا عــــن األســــرة املمتــــدة وتشــــكل أســــرة  ــــى مســــتوى ا ســــاهم يف دفــــع باألســــر إىل اســــتقالل عل

                                                             
بن عدة حراث، التغیرات االجتماعیة من خالل األسرة، مذكرة رسالة ماجستیر في علم االجتماع الحضري، جامعة وھران،  1

  .47_  46ص 
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ــــة متحــــررة قائ ــــيت كانــــت تفــــرض عليهــــا مــــن قبــــل نووي ــــد ال ــــن كــــل ضــــوابط العــــادات والتقالي ــــدة ع ــــا بعي مــــة حبــــد ذا

  .وأصبح لديهم نوع من احلرية الشخصية واألسرية 

  : العالقات األسرية الداخلية  /5

كانــــــت تعـــــــرف بالتســـــــلط واهليمنـــــــة لفئـــــــة الذكوريـــــــة لكــــــن بفعـــــــل التحضـــــــر والتحـــــــرر واســـــــتقاللية حتولـــــــت إىل روح 

  .1تعاون وتشارك واحلوار بني أفراد األسرة 

  : اإلسكان وتغير البنية العائلية  /6

ـــــد حيمـــــل يف طياتـــــه ثقا ـــــة إىل جمتمـــــع جدي ـــــة تقليدي ـــــه مـــــن جمتمـــــع وثقاف ـــــه وحتول ـــــاء انتقال تمـــــع أثن ـــــدة ميـــــر ا ـــــة جدي ف

حديثـــــة مييـــــز هـــــذه املرحلـــــة تغــــــريات يف القـــــيم االجتماعيـــــة والثقافيـــــة وكــــــذلك أخالقيـــــة الـــــيت تصـــــيب يف شــــــكل أو 

  .نسيج األسرة 

ــــتعمار علــــــى العائلـــــــة اجلزائريــــــة مل يــــــؤثر علـــــــى األســــــس والبنيـــــــة  باإلضــــــافة إىل التغــــــري اجلغـــــــرايف الــــــذي فرضــــــه االســـ

ا وتقاليدها الريفية احملافظة عليها االجتماعية للعائلة اجلزائرية بل بقيت متماس   .2كة بقيمها وعادا

ولكـــــن نتيجــــــة النمــــــو الــــــدميوغرايف واهلجـــــرة حــــــدث هنــــــاك أزمــــــة يف إســـــكان ورثهــــــا الشــــــعب عــــــن االســــــتعمار أدى 

ا لألحياء احلضرية    .هذه األخرية إىل انتقال هذه الفئة االجتماعية بنفس مكونا

التشـــــــكيلة االجتماعيــــــة لألســــــرة هــــــي التحضــــــر الســــــريع، الراتـــــــب ومــــــن أهــــــم املؤشــــــرات الــــــيت ســــــاعدت يف تغــــــري 

  .الشهري كنمط اقتصادي جديد لثقافة، خروج املرأة للعمل 

                                                             
  .نفس المرجع السابق  1
دراسة میدانیة بمدینة وھران، رسالة لنیل شھادة دكتوراه في دلیلة زرقة، سیاسات السكن واإلسكان بین الخطاب والواقع،  2

  .80، ص 2015/2016علم االجتماع، جامعة وھران، 
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ـا خاصــــة النوويــــة عــــن العائلــــة بشــــكل تــــدرجيي خاصــــة عنــــدما فقــــدت ملكيــــة  ـــ فلقــــد عرفــــت األســــرة تغــــري يف مكونا

أســـــــاس شـــــــروع يف اإلنتـــــــاج وتكـــــــوين  األرض واالســـــــتهالك اجلمـــــــاعي وانتقلـــــــت إىل تشـــــــكيل اســـــــتهالك ذايت علـــــــى

  .اإلنسان احلضري اجلديد بعيد عن العائلة أو األسرة املمتدة ومنه بدأ التغري يف البىن االجتماعية 

ولقــــد ســــكنت األســــرة العمــــارة وعرفــــت حتضــــر الــــيت جــــاء كنتيجــــة لألثــــر تطــــور التــــارخيي، وأصــــل العمــــارة يف اجلزائــــر 

ـــــا هـــــو ذات اإلنتـــــاج األورويب بنيـــــت بعـــــدة طو  ابـــــق إلســـــكان العـــــائالت واألســـــر ختتلـــــف يف ثقافتهـــــا وقيمهـــــا وعادا

  .وتقاليدها هلذا جند أسر تسكن عمارة واحدة لكنهم من اجتاهات خمتلفة األصل 

  : اإلسكان والعائلة الجزائرية  /7

ــــزة أي تنظــــيم اجتمــــاعي ومنهــــا تشــــكل اجلماعــــات االجتماعيــــة ــة هــــي أســــاس وركي ــ ــــة هــــي الوحــــدة االجتماعي   العائل

  .1....كالعشرية، القبيلة، الدولة 

فالعائلــــة يف القــــدمي كــــان يشــــار إليهــــا مبصــــطلح املنــــزل والــــيت تطلــــق علــــى اجلماعــــة احملليــــة نظــــرا لتشــــاركهم وتقــــامسهم 

  .الوحدة السكنية 

ا عــــــدة أجيــــــال، عــــــدة أســــــر  ــــــة هــــــي أســــــرة ممتــــــدة تعــــــيش يف أحضــــــا يعــــــرف مصــــــطفى بوتفنوشــــــت األســــــرة اجلزائري

  .2" الدار الكربى"حد تسمى زواجية حتت سقف وا

ــــــذا التعريــــــف جنــــــد أن قــــــد أشــــــار الكاتــــــب إىل أن العائلــــــة تشــــــكل وتؤســــــس وحــــــدة ســــــكنية إنطالقــــــا مــــــن هــــــذا 

  .املفهوم 

                                                             
دلیلة زرقة، سیاسات السكن واإلسكان بین خطاب الواقع، دراسة میدانیة بمدینة وھران، رسالة نیل شھادة دكتوراه في علم  1

 .71، ص 2015/2016االجتماع، جامعة وھران ، 
 
مصطفى بوتفنوش، العائلة الجزائریة، التطور والخصائص الحدیثة، ترجمة دمري محمد، دیوان المطبوعات الجزائریة،  2

 .37، ص 1988
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تمــــع الصــــناعي حــــديث يعكــــس  وانفصــــال األســــرة النوويــــة عــــن األســــرة املمتــــدة جــــاء كنتيجــــة لتطــــور حــــدث يف ا

  .خصوصيتها القدمية التقليدية احمللية 

ـــــائم فـــــالتغ ـــــذي حـــــدث داخـــــل النطـــــاق األســـــري ومســـــت النظـــــام االجتمـــــاعي هلـــــذا األخـــــري ق ري السوســـــيو ثقـــــايف ال

ـــــز  ـــــات يعـــــرف باألســـــرة النوويـــــة، لقـــــد أضـــــحت متي ـــــال األســـــري ب ــتوى ا ـــــى مســـ علـــــى التصـــــنيع وعـــــرف بتطـــــور عل

ـــــا ممـــــ ـــــدى األغلبيـــــة، وانفصـــــال عـــــن أســـــرة املمتـــــدة وتكـــــوين إطـــــار خـــــاص  تمعـــــات احلديثـــــة وحمبـــــذة ل ا أدى إىل ا

ــــى مســــتوى أســــرة  ــــب علــــى الســــكن كنتيجــــة حتميــــة لنــــوع مــــن االســــتقاللية عــــن الغــــري حــــدث عل ــــد حجــــم طل تزاي

  .هذا األخري فرض عليها سكن خاص لتكوين إطارها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
39 

  : المسكن ضروري لألسرة  /1

يعتـــرب املســــكن مــــن أهـــم احلاجــــات األساســــية الــــيت يســـعى الفــــرد لتلبيتهــــا، نســــتطيع وصـــف عالقتــــه باجلســــد والــــروح 

ال ميكــــن اســـــتغناء جـــــزء منهـــــا عــــن اآلخـــــر، فاملســـــكن ال حنصـــــره يف اجلانـــــب أة إطــــار املبـــــين بـــــل يتعـــــدى إىل احليـــــاة 

  .1االجتماعية 

ـــــك مـــــن  ـــــى ذل ـــــوت فاإلنســـــان حباجـــــة إىل مـــــؤوى والتـــــاريخ يشـــــهد عل خـــــالل جعـــــل الكهـــــوف وأعـــــايل األشـــــجار بي

ــــا مل تكــــن قــــادرة علــــى تــــوفري احلمايــــة الكاملــــة وبعــــد تطــــور  حتميــــه مــــن قســــاوة الطبيعــــة مث تطــــور إىل األكــــواخ إال أ

اخل هــــذه وفــــرت لــــه األمــــن .....الفكــــر بــــدأ يشــــيد املســــاكن تقــــاوم البيئــــة الصــــعبة مبــــواد صــــلبة كاخلشــــب واإلمسنــــت 

  .ته اليت كان يسعى للحصول عليها والراحة وتفي له متطلبا

ــول علــــى مســــكن حيفظهــــا وحيفــــظ خصوصــــيتها ويــــوفر هلــــا الســــكينة واالســـــتقرار،   فاألســــرة تطمــــح مــــن أجــــل حصــ

  .كما يعترب ملجأ حيتمي إليه أفراد وجتمع األسرة 

ــة هــــــذا االحتــــــواء يــــــؤدي إىل تغــــــري يف بنيــــــة األســــــرة وكــــــذا دورهــــــا  يف فاملســــــكن حيتــــــوي األســــــرة أي تغــــــري يف نوعيــــ

تمع    .ا

ـــــؤدي إىل تغـــــري يف بنيـــــة األســـــرة وكـــــذا دورهـــــا يف  ـــــة هـــــذا االحتـــــواء ي فاألســـــرة واملســـــكن يشـــــكالن أي تغـــــري يف نوعي

تمع    .ا

  

  

                                                             
ھالة لبرار، األسرة والمسكن بالمدینة الصحراویة، دراسة مقارنة بین المسكن التقلیدي والمسكن الحدیث، رسالة لنیل شھادة  1

  .69، ص  2008/  2007لحضري، تقرت، ماجستیر في علم االجتماع ا
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ــــة ذات وجــــه واحــــد، فاملســــكن مطلــــب ضــــروري لألســــرة وهــــذا  ــــة وعمل فاألســــرة واملســــكن يشــــكالن وحــــدة متكامل

ـــــد إىل حيـــــاة ســـــاكنيه وإىل مـــــن منطلـــــق أن املســـــكن ال يعـــــرب عـــــن إطـــــار املبـــــين وشـــــكله  وتصـــــميمه بـــــل يتعـــــدى وميت

  .جزء متشابك يشمل العالقات االجتماعية 

ــــيت  ــــة بصــــفة خاصــــة يف مســــكنها تراعــــي الشــــريعة اإلســــالمية ال ــــة بصــــفة عامــــة واألســــرة اجلزائري نــــرى أن األســــرة العربي

  .تسعى للحفاظ على حرمة النساء ومحايتهم كما متنع االختالط 
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   Bourdienالمجال السكني عند  -1

تمــــع اجلزائــــري وذلــــك مــــن خــــالل وصــــفه للحيــــاة  أكــــد لنــــا بورديــــو يف كتابــــه سوســــيولوجيا أعطــــى لنــــا حملــــة عــــن ا

  .االجتماعية احلضرية الريفية بصفة عامة واألسرة اجلزائرية على وجه اخلصوص

تمــــع اجلزائــــري إىل ثــــالث منــــاطق ية، هــــذا التقســــيم جــــاء بعــــد دراســـــته العــــرب والشــــاو _ القبائــــل : حيــــث قســــم ا

  .لألسرة اجلزائرية

ــــوعني مــــن التنظــــيم االجتمــــاعي  ــــال بشــــكل عــــام واملســــكن بشــــكل خــــاص، أشــــار إىل أن هنــــاك ن ــــو ا تنــــاول بوردي

تمـــــع القبلـــــي وتنظـــــيم نـــــاتج عـــــن السياســـــة االســـــتعمارية وسياســـــتها الســـــكنية يف القـــــرى  مهـــــا تنظـــــيم كـــــان يســـــود ا

  .واملداشر 

ـــــال   كانـــــت األرض كمجـــــال معـــــاش للســـــكان فاحليـــــاة االجتماعيـــــة تقـــــوم علـــــى األرض مصـــــدر للجماعـــــة بينمـــــا ا

  .السكين يتمثل يف التنظيم العائلي 

ال السكين يتمثل يف التنظيم العائلي    يبدوا لنا يف توزيع بينما ا

تمــــع اجلزائـــري ا لــــيت مـــن خالهلــــا قضـــت علــــى يبـــدوا لنـــا يف توزيــــع املســـاكن الــــيت فرضـــتها السياســــة الفرنســـية علـــى ا

روح اجلماعــــة بــــالرغم مــــن هــــذا الوضــــع االجتمــــاعي اجلديــــد إال أن هــــذا الــــنمط اإلســــكاين اجلديــــد اســــتطاع خلـــــق 

جــــو اجتمــــاعي يتوافـــــق مــــع هـــــذا األخــــري مـــــن خــــالل بقــــاء التضـــــامن وروح التعــــاون بـــــني األفــــراد هـــــذا جيســــد منـــــط 

  .معيشي ريفي 

ــــاة يف الريــــف بينمــــا وصــــفه للحيــــاة احلضــــرية مــــن خــــالل  ــــع يف احلــــي هــــذا يعكــــس منــــط مغــــاير للحي الســــكن املتموق

ـــــه مســـــتقلة هلــــا حرمـــــة وخصوصـــــية متيزهـــــا عـــــن آخـــــرين وبالنســـــبة لـــــه  لكنــــه حيقـــــق للعائلـــــة جـــــو حبيـــــث تكـــــون بداخل

ال الداخلي للمسك عامل خاص بالنساء أما اخلارج خمصص للرجال    .ا
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ـــــــــال أو املســـــــــكن مـــــــــن طـــــــــرف أفـــــــــراد  Chambartdelaweتطـــــــــرق  يف عديـــــــــد مـــــــــن حبوثـــــــــه إىل امـــــــــتالك ا

، وأن لكــــــل جمتمــــــع منــــــوذج ثقــــــايف 1وطبقــــــات خمتلفــــــة لــــــيس لــــــديهم نفــــــس التصــــــورات وال حيملــــــون ثقافــــــة واحــــــدة 

ـــــا لكـــــن يف حالـــــة بيئـــــة مغـــــايرة أو معاكســـــة للثقافـــــة وخصوصـــــيات  خــــاص بـــــه وذلـــــك حســـــب البيئـــــة الـــــيت يعـــــيش 

ـــــال اجلديـــــد يف بعـــــض األحيـــــان بعيـــــدة عـــــن نوعيـــــة ممارســـــتها ممـــــا الفـــــرد هنـــــا يلجـــــأ  ـــع ا أو يضـــــطر إىل التكيـــــف مــ

  .يؤدي هذا األخري إىل حدوث تناقض 

ــــــة تتعــــــارض مــــــع عمليــــــة امــــــتالك يــــــتم وفــــــق تصــــــورات تــــــدخل يف  Chambartdelaweوقــــــد أشــــــار  أن امللكي

ــــة املســــكن يشــــعر الفــــرد ب ــــال املبــــىن عاطفــــة وأحاســــيس الســــكان مــــثال يف حالــــة عــــدم ملكي انفصــــال وبعــــد عــــن ا

  ).املسكن(

ــــراد داخــــل املســــكن وكــــذلك املســــاحة املخصصــــة _  ــــا األف ــــق ممارســــات الــــيت يقــــوم  امــــتالك املســــكن يــــتم عــــن طري

  .هلم 

تمـــــع  PierrBourdaeuولقــــد قـــــام  وعبـــــد املالــــك صـــــياد قـــــاموا بتحليــــل منـــــط اإلســـــكان الــــذي فـــــرض علـــــى ا

تمــــع اجلزائـــــري وذلـــــك مـــــن  اجلزائــــري إبـــــان االســـــتعمار، فلقــــد قـــــام خمططـــــات وبنـــــاءات تنــــاقض عـــــادات وتقاليـــــد ا

خـــــالل شـــــكل وهندســـــة بنــــــاء وطـــــرق تصـــــميمها الـــــيت كانــــــت بطريقـــــة أوروبيـــــة فكانـــــت هــــــذه األخـــــرية مـــــن قصــــــة 

تمــــع اجلزائـــــري، وبالتــــايل  االجتماعيـــــة  كــــان هلــــا تـــــأثري كبــــري يف تفكــــك العالقـــــات خاصــــة بـــــني فالبنيــــة لتمــــثالت ا

ـــــال صـــــمم بطريقـــــة شـــــكلت العائليـــــة، كـــــ م اليوميـــــة هـــــذا األخـــــري راجـــــع إىل تنظـــــيم ا ذلك أفـــــراد مبحـــــيطهم وحيـــــا

ـــــــى مســـــــتوى القـــــــيم والعـــــــادات  ــكن، ممـــــــا أدى إىل حـــــــدوث حتـــــــوالت عل ـــــــني خصوصـــــــية الســـــــكان واملســـــ قطيعـــــــة ب

  . والتقاليد ومنط احلياة 
                                                             

الطیب إبراھیم علي، عملیة إعادة اإلسكان من حي رأس العین إلى حي الصباح تملك فضاء سكني وممارساتھ، رسالة لنیل  1
 .8_  7، ص 2006شھادة الماجستیر علم االجتماع الحضري، جامعة وھران، 
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ـــــة مـــــن دول العـــــامل وحلـــــد  ـــــيت تســـــعى إىل حتقيقهـــــا أي دول ـــــاة العصـــــرية وهـــــي ال يعتـــــرب اإلســـــكان مـــــن متطلبـــــات احلي

ـــــب علـــــى هـــــذا األخـــــري،  اآلن مل تصـــــل إىل حـــــل قـــــاطع هلـــــا، وهـــــو مـــــن أكثـــــر مشـــــاكل تفـــــاقم بســـــبب تزايـــــد الطل

مــــراين هــــو تــــوازن بــــني واإلســــكان عنــــد املعمــــاري هــــي التصــــميمات تتــــوافر فيهــــا الراحــــة واجلمــــال وعنــــد املخطــــط الع

ــــق رغبــــات  ــــزم بتحقي ــــه الت تمــــع بتحقيقــــه كمــــا أن ــــزم ا ــــد السياســــي هــــو حــــق كــــل مــــواطن يلت ــــب، وعن العــــرض والطل

ــــع املعانــــاة عــــن ســــاكين املخيمــــات أو الــــذين  ــــات املناســــبة ورف ــــواطنني يف حصــــول علــــى مســــكن مــــالءم باإلمكاني امل

  .1هو حتت غطاء االستئجار 

ـــــف اإلســـــكان بشـــــكل عـــــ ـــــاس ودراســـــة وميكـــــن تعري ـــــيت يعـــــيش فيهـــــا الن ـــــه دراســـــة للوحـــــدات الســـــكنية ال ـــــى أن ام عل

ــــاس خاصــــة مبســــاكنهم  Housing Markatأســــواق إنتــــاج اإلســــكان  ــــات ومتطلبــــات الن وأيضــــا يــــدرس رغب

ـــــاس نفســـــيا  ـــــى مســـــكن مـــــالءم وأيضـــــا تـــــأثري اإلســـــكان علـــــى الن ـــــاس للحصـــــول عل ـــــيت يتعـــــرض هلـــــا الن واملشـــــاكل ال

  .وعية املسكن الذي تقطنه األسرة باحمليط واجتماعيا وثقافيا تتأثر بن

ــــه كمــــا يعتــــرب هــــذا األخــــري جــــزء مــــن السياســــة املتبعــــة مــــن  ــــأثر بســــوق العــــرض وطلب فاإلســــكان كســــلعة يتعــــرض ويت

  .طرف الدولة 

يف األخـــــري جيـــــدر بنـــــا قـــــول أن اإلســـــكان يتمركـــــز يف عالقـــــة اإلنســـــان بـــــاحلي الـــــذي يســـــكنه أو احملـــــيط الـــــذي يقـــــيم 

بالضـــرورة مرافــــق واخلــــدمات االجتماعيـــة فهــــذا املفهــــوم ال يقتصـــر علــــى املســــكن يف حـــد ذاتــــه بــــل فيـــه والــــذي يفــــي 

يتعــــــدى إىل حــــــدود خــــــارج نطــــــاق هــــــذا األخــــــري ليشــــــمل املرافــــــق واملؤسســــــات املوجــــــودة يف مكــــــان اإلقامــــــة أفــــــراد 

ـــــــث يصـــــــبح الفـــــــرد منـــــــدجما يف وســـــــطه اجلمـــــــاعي بصـــــــ فة واخلـــــــدمات الـــــــيت توفرهـــــــا هـــــــذه األخـــــــرية لســـــــاكنيها حبي

ال احلضري    .ديناميكية يف تغري ا

                                                             
  .40_  39، ص 2007ان، دار الھدى للطباعة، عبد الحمید دلیمي، دراسة في العمران والسكن واإلسك 1
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  : تعريف بالحي مجال الدراسة  -1

حـــي الشـــهيد هـــين حممـــد الـــذي يقـــع يف مركـــز بلديـــة عشعاشـــة دائـــرة عشعاشـــة الـــيت تبعـــد عـــن مقـــر واليـــة مســـتغامن 

  .كلم تضم أربعة بلديات خضرة، نكمارية، عشعاشة، أوالد بوغامل   80

مــــن اجلهــــة الشــــمالية املســــجد اجلديــــد والوحــــدة الثــــانوي للحمايــــة املدنيــــة يتوســــط هــــذا احلــــي بلديــــة عشعاشــــة حيــــده 

ــــــدة للشــــــهيد بلقــــــامسي بلقاســــــم وجموعــــــة ســــــكنات عــــــدل، باإلضــــــافة إىل  ــــــة اجلدي أمــــــا يف اجلهــــــة اجلنوبيــــــة االبتدائي

ســــكنات مجاعيـــــة اجتماعيـــــة خمتلفـــــة الصـــــيغ أمــــا اجلهـــــة الغربيـــــة جنـــــد طريـــــق اجتنــــايب ينشـــــر منـــــط الســـــكن اجلمـــــاعي 

  .حول هذا احلي " اراتالعم"

  .هذا احلي الذي خصص للفئات االجتماعية املعوزة مت ترحيلهم يف إطار القضاء على السكنات اهلشة 
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  : وصف العمارة موضع البحث  -2

، وذلـــــك مـــــن أجـــــل 1تشـــــكل العمـــــارة فضـــــاء ســـــكين تتميـــــز بطابعهـــــا االجتمـــــاعي تعتمـــــد علـــــى التوســـــع األفقـــــي 

ـــــق والعمـــــارة حنـــــن بصـــــدد دراســـــتها تتكـــــون مـــــن طـــــابقني  ـــى عـــــدة طواب ــ ـــــوزع عل ـــــدر مـــــن مســـــاكن تت حتقيـــــق أكـــــرب ق

  : طابق أرضي يوجد بكل طابق شقتني وتتكون العمارة من عدة فضاءات أمهها  RDCإضافة إىل 

ـــــداخلي أي :المـــــدخل / 1 ـــــرب هـــــذا األخـــــري نقطـــــة التقـــــاء العـــــامل اخلـــــارجي بالعـــــامل ال شـــــقة واتصـــــاهلا بالفضـــــاء  يعت

  .اخلارجي، مير عربه السكان للوصول إىل شقتهم 

  .هو الوسيلة اليت يسلكها عربه السكان للوصول إىل شقق من طابق أرضي إىل آخر طابق  :الدرج / 2

ا فمــــثال يف العمــــارة حمــــل دراســــة طــــابق أرضــــي  :الشــــقق / 3 هــــي فضــــاءات ســــكنية خمتلفــــة أحجامهــــا وتصــــميما

ا تكون حمدودة بعدد الغرف اليت تتكون منها له تصميم خا   .ص غري الذي جنده يف طوابق أخرى كما أ

  .يعد القاعدة العليا للعمارة، بعيدة عن استعمال لدى ساكين العمارة  :السطح / 4

  

  

  

  

  

  
                                                             

الطیب إبراھیم علي، عملیة إعادة إسكان من حي رأس العین إلى حي الصباح، تملك الفضاء السكني وممارساتھ، رسالة لنیل  1
 .101_  100، ص 2006شھادة ماجستیر، في علم االجتماع الحضري، وھران، 
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  : مكونات المسكن / 3

ختتلــــــف مكونــــــات املســــــكن ومســــــاحته حســــــب طبيعــــــة ســــــاكنه ومســــــتواهم املــــــادي والثقــــــايف وعــــــدد أفــــــراد األســــــرة 

م، يف كل احلاالت يتوفر املسكن على    : وأسلوب عيشهم وحيا

ــــرواق  ــــني فضــــاءات املســــكن لكــــل جــــزء أو شــــق منــــه فهــــو عبــــارة  :ال يــــأيت مباشــــرة بعــــد مــــدخل املســــكن يــــربط ب

  .عن ممر هلذه األجزاء 

ـــــــز هـــــــذه  :المطـــــــبخ * 1 ـــــــة للشـــــــقة وإحـــــــدى الضـــــــروريات يف أي مســـــــكن، يتمي هـــــــو إحـــــــدى الفضـــــــاءات املكون

ــة هلــــــذا الفضــــــاء خــــــاص بالنســــــاء كونــــــه متصــــــل بالفضــــــاء اخلــــــارجي  األخــــــرية بصــــــغر حجمهــــــا ومســــــاحتها مكونــــ

  .للشرفة

وفر يعتـــــرب إحـــــدى الفضـــــاءات الضـــــرورية يف كـــــل مســـــكن، تواجـــــده ضـــــرورة تقتضـــــيها احليـــــاة فهـــــو يـــــ :الحمـــــام * 2

ــــادي كونــــه مــــرتبط باســــتعمال  ــــه أو منــــدمج معــــه دورة امليــــاه، هــــذا الفضــــاء امل ــــراد يكــــون جبانب خــــدمات ونظافــــة األف

ا هذا األخري    .أفراد األسرة حسب الوظيفة املكلف 

ـــــذا الفضـــــاء  :الشـــــرفة * 3 ـــــه صـــــلة  ـــــاملطبخ دائمـــــا ل تـــــرتبط الشـــــقة دائمـــــا بشـــــكل أو بـــــآخر بالفضـــــاء اخلـــــارجي ف

  .اخل....ل احلياة كاجتماع األسرة يف هذا املكان أو نشر الغسيل يقدم خدمات تسه

ــي يـــــأيت يف الصـــــدارة يليـــــه املطـــــبخ لـــــه أمهيـــــة وحيضـــــى بعنايـــــة خاصــــــة  :غرفـــــة االســـــتقبال * 4 هـــــذا فضـــــاء أساســـ

ــــز عــــن بقيــــة  ــــة هلــــذه اجلهــــة خاصــــة باســــتقبال الضــــيوف أي هــــذا الفضــــاء أو جــــزء خمصــــص وممي ــــه مهمــــة موكل لكون

  .أجزاء املسكن 
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  : االختالف بين المسكن القديم والمسكن الحالي  / 3

ــــذي يعــــرب عــــن صــــورة تقليديــــة هــــو فضــــاء لــــه  ــــا وبيئــــة حتكمــــه فاملســــكن القــــدمي ال لكــــن مــــن هــــذا الــــنمط بــــني مزاي

نظــــام خــــاص يفتقــــر إىل الكثــــري مــــن املزايــــا التقنيــــة والفنيــــة الــــيت تتطلبهــــا احليــــاة العصــــرية الــــيت تعتــــرب مطلــــب ضــــروري 

  .التطور االجتماعي ملسايرة 

فاملســــكن التقليــــدي القــــدمي يشــــري إىل وجــــود أســــرة ممتــــدة تعــــاين مــــن ضــــيق مســــاحة وعــــدد الغــــرف كمــــا أنــــه تنعــــدم 

  .فيه املرافق األساسية اليت تطلب وجودها أي أسرة لتأدية وظائفها على أكمل وجه 

ة مصـــــممة مـــــن قبـــــل معمـــــاري أمـــــا املســـــكن احلـــــايل اجلديـــــد جنـــــده يعكـــــس طبيعـــــة املســـــكن القـــــدمي متامـــــا فهـــــو بيئـــــ

ــــه نظــــام يتماشــــى مــــع احليــــاة الــــيت هــــي يف تطــــور مســــتمر فتــــوفر املســــكن علــــى املرافــــق الــــيت تضــــمن ســــالمة  وضــــع ل

ـــــاب  ـــــل وغي ـــــت حمرومـــــة منهـــــا مـــــن قب ـــــه تعطـــــي لألســـــرة الراحـــــة واالســـــتقرار بعـــــدما كان الســـــاكن وتســـــتجيب ملتطلبات

اخل يعتــــرب هــــذا األخــــري مســــكن مقبــــول ويعــــرب عــــن ....1العناصــــر األساســــية كغرفــــة االســــتقبال، محــــام، كهربــــاء، مــــاء

  .رضى قاطنيه مقارنة مع األول جنده يتناىف مع احلياة الكرمية 

  

  

  

  

  

                                                             
 ةمن  حي رأس العین إلى حي الصباح، تملك الفضاء السكني وممارستھ، مراسل الطیب إبراھیم علي، عملیة إعادة اإلسكان 1

  2006لنیل شھادة ماجیستیر علم االجتماع الحضري، جامعة وھران، كلیة العلوم االجتماعیة ، 
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  : حل إلى وضعية اجتماعية أفضل الو نقلة نوعية من / 1

ـدة، أمههـــــا فيمـــــا خيـــــص احلظـــــرية الســـــكنية الفارغـــــة الناجتـــــة عـــــن رحيـــــل  ـــــت األحيـــــاء القصـــــديرية مشـــــاكل عديــــ عرف

تمـــــع اســـــتخلفت هـــــذه الفئـــــة املعمـــــ ــو ملـــــئ الفـــــراغ االســـــتعمار مـــــن طـــــرف ا رين، ومـــــا حـــــدث بعـــــد االســـــتقالل هـــ

ــكن أو حــــىت دفــــع إجيــــار الســــكن، كانــــت هــــذه األخــــرية مرغمــــة علــــى االنتقــــال  الفقــــرية الــــيت مل تســــتطع امــــتالك مســ

تمع اجلزائري    .إىل ضواحي املدن وعرفت هذه الظواهر بالسطو على املدن من طرف ا

ــــــك و  ــــــل الســــــكان مــــــن تل ــــــة تعــــــين بالضــــــرورة ترحي ـــبحت تشــــــوه املدين ــــــيت أصـــ ــــــاء القصــــــديرية ال للقضــــــاء علــــــى األحي

ـا يســــــمى بعمليـــــة إعــــــادة إســــــكان أي ترحيــــــل احلــــــي بأكملــــــه إىل حــــــي  األحيـــــاء إىل ســــــكن اجتمــــــاعي يف إطــــــار مـــــ

  ).ترحيل ساكين حي قصديري إىل حي جديد اجتماعي (آخر 

ـــــوج إىل عـــــامل  فـــــاحلي القصـــــديري هـــــو بـــــاب يـــــدخلون منـــــه إىل الفضـــــاء احلضـــــري وإعـــــادة اإلســـــكان هـــــي طريـــــق لول

ــــق وأســــس احليــــاة  ــــوع مــــن التهمــــيش وغيــــاب املراف ــــراد هــــذه الســــكنات يف ن تمــــع احلضــــري بعــــدما كــــان يعــــيش أف ا

الضــــرورية حــــىت أبســــط اشــــياء مــــن مــــاء، كهربــــاء، نظافــــة، طريقــــة عرفــــت هــــذه األخــــرية نقلــــة نوعيــــة باشــــراف مــــن 

ــــــة  ــــــدة الئقــــــة تعكــــــس طبيعــــــة أســــــلوب الســــــكن القصــــــديري القــــــدمي الســــــلطات احمللي برتحــــــيلهم إىل ســــــكنات جدي

ــــوفر لــــديهم ضــــروريات احليــــاة الــــيت كــــانوا يســــعون لتحقيقهــــا أصــــبحوا اآلن ميتلكــــون جمالــــه اخلــــاص بصــــفة ســــكن  تت

  .اجتماعي 
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  : من حلم بناء ذاتي إلى سكن اجتماعي / 2

ـــــراد  ـــــذي كـــــان يســـــعى األف ـــــق ال ـــــامتهم اهلـــــدف احلقي ـــــى مســـــكن خـــــاص يف مكـــــان إق لتحقيقـــــه طمـــــوح احلصـــــول عل

ا السلطات احمللية    .وعدم قبوهلم لفكرة الرتحيل اليت قامت 

ــر علـــــى بـــــال ســـــاكن بـــــاحلي القصـــــديري أي رغبـــــة يف حتقيـــــق مســـــكن حســـــب  ففكـــــرة االنتقـــــال أو الرتحيـــــل مل ختطـــ

  . منوذج وذهنية حيفظ خصوصياته وحيمل عاداته وتقاليده وقيمه اخلاصة

عــــدم رضــــى بعــــض الســــكان عــــن املســــكن اجلديــــد، األرض ) 02مقابلــــة (بغينــــا كــــون بنينــــا يف بالصــــة يل كنــــا فيهــــا 

ـــــة  يف حـــــني بعـــــض الســـــاكنني عـــــربوا عـــــن ارتيـــــاحهم ورضـــــاهم بعـــــد معانـــــاة عايشـــــوها كـــــي ) 01مقابلـــــة (تـــــاع الدول

ــــة (حتولنــــا رانــــا احلمــــد هللا يــــا ريب  هــــم اآلن يف مســــكن اجتمــــاعي يفــــي نظــــرا للوضــــعية الــــيت كــــانوا عليهــــا ) 05مقابل

م كمـــــا تتمناهـــــا أفـــــراد األســـــرة لكـــــن يف شـــــق آخـــــر جنـــــد ثالثـــــة عـــــائالت رفضـــــت عمليـــــة الرتحيـــــل وفكـــــرة  متطلبـــــا

ــــه يف حــــني أن رئــــيس البلديــــة أجــــربهم  الســــكن االجتمــــاعي وفضــــلت البنــــاء يف نفــــس املكــــان الــــذي كانــــت تقطــــن ب

ــــألرض إذا كانــــت ملــــك هلــــ ــــى إثبــــات الوثــــائق الرمسيــــة ل م هــــذه الفئــــة ســــوف تســــتفيد لكــــن هــــذه األخــــرية لــــيس عل

  .لديها إثبات رمسي مما أدى يف األخري إىل االستسالم واالنتقال إىل السكن االجتماعي املمنوح هلم 
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  تجليات التملك داخل المسك  -1

  الفضاءات المعدلة داخل المسكن : أ

 : مدخل المسكن / ب

  .يعد هذا الفضاء الفاصل بني املسكن والفضاء اخلارجي ومؤدي إىل الوسط ليمر عربه األفراد 

ــــــة املســــــكن مــــــن حيــــــث جانــــــب التــــــزيني ووضــــــع زخرفــــــة هلــــــذا  نلمــــــس وجــــــود تغــــــريات تعــــــرض هلــــــا املــــــدخل أو عتب

  . اجلانب

  ) 08مقابلة (درنا له فايونس على خاطر بنتورا والت كي نسيقوا تتنحى 

ــــــة، وهنــــــا تظهــــــر  ــع ســــــتار يف وســــــط كــــــل مــــــدخل الســــــكانت االجتماعي الحظنــــــا عنــــــد كــــــل مــــــدخل مســــــكن وضــــ

ــيلة املاديـــة، درنــــا ليـــزار علــــى خـــاطر صـــالة مقابلــــة جيـــي ضــــيف يشـــوف كلــــش احلرمـــة ســـاكن مــــن خـــالل  هــــذه الوسـ

  ) .05مقابلة (

  .فالتغري الذي طرأ على هذا اجلانب مس اجلانب اجلمايل فقط ال غري 
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  ) : الصالة(غرفة استقبال / ج

ــــد مــــدخل بــــاب الشــــقة هــــي جــــزء مــــن الفضــــاء الســــكين كمــــا تســــمى بـــــ  ،  SALAهــــي أول الغــــرف الــــيت تقــــع بع

هــــي معزولــــة عــــن بقيــــة الفضــــاءات األخــــرى، خمصصــــة الســــتقبال الضــــيوف واألقــــارب، حاجــــة مليحــــة صــــالة عــــن 

  ) .01مقابلة (الباب 

مت إحــــداث بعــــض التغيــــريات والتعــــديالت مــــن اجلانــــب اجلمـــــايل أي تــــزيني وذلــــك مــــن خــــالل تغيــــري طــــالء يكـــــون 

ــــيت يؤديهــــ ــــة الغــــرف، هــــذا األخــــري يــــرتبط مبهمــــة ال ــــز عــــن بقي ا هــــذا اجلــــزء خمصــــص يوجــــد يف أغلــــب الســــكنات ممي

ـــــــاث  Labibtuothequeأثـــــــاث خمصـــــــص هلـــــــذا املكـــــــان ك  ـــــــا أث الـــــــيت جنـــــــدها يف أغلـــــــب هـــــــذه الســـــــكنات 

ــــة يف مســــكنهم  ــــدى األغلبي ــــد وجــــود ضــــيوف بعــــد أن كــــان غــــري كوجــــود ل خمصــــص هــــو األخــــري يســــتعمل فقــــط عن

ــــدمي نظــــــرا لكــــــون هــــــذا الفضـــــاء مل يكــــــن موجــــــود وال نلمــــــس وجــــــوده لضـــــيق املســــــكن وعــــــدد الغــــــرف حمــــــدودة  القـ

  .وطبيعة املسكن 

ـــــال، توضـــــح يف هـــــذا الفضـــــاء  تغـــــريت ذهنيـــــة ســـــاكن مباشـــــرة بعـــــدة عمليـــــة الرتحيـــــل أنـــــه أصـــــبحوا ميتلكـــــوا هـــــذا ا

  .أشياء ذات قيمة مقارنة مع فضاءات أو أجزاء مسكن أخرى مما جيعلها مميزة عن بقية الغرف 

  : المطبخ / د

ـكن وهـــــــي تــــــأيت بعـــــــد عرفـــــــة االســــــتقبال، هـــــــذا املكـــــــان اخلـــــــاص  بالنســــــبة هلـــــــذا الفضـــــــاء يعتــــــرب ذو أمهيـــــــة يف املســــــ

واملخصــــص حيظــــى بكثــــري مــــن االهتمــــام مــــن طــــرف النســــاء ميارســــن فيــــه أغلــــب اليوميــــات ويقضــــي فيــــه الكثــــري مــــن 

ـــــة يكـــــون مكـــــان  ـــــب املنـــــاطق اجلزائري األوقـــــات، يعـــــرف هـــــذا األخـــــري مبصـــــطلح الكوزينـــــة هـــــذا يطلـــــق عليهـــــا يف أغل

ــــدهم املطــــبخ يــــؤدي امل ــــوت مقــــابال للشــــرفة أمــــا يف دراســــتنا امليدانيــــة لســــكن اجتمــــاعي جنــــد عن طــــبخ يف أغلــــب البي

ـــــة خـــــارج للحـــــوش ....إىل احلـــــوش ـــــاع الكوزين ـــــات ت ـــــة ....(حاجـــــة مليحـــــة ب ـــــيت طـــــرأت ) 05مقابل مـــــن تغـــــريات ال
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ــــادة يف طولــــه ويف كثــــري مــــن األ ــــده، علــــى هــــذا الفضــــاء هــــي هــــدم البوطــــاجي وإعــــادة جتديــــده وزي حيــــان إعــــادة جتدي

مـــــن قبــــــل كـــــان صــــــغري بـــــزاف مالقينــــــا ويـــــن حنطــــــو . وضـــــعه كـــــل حســــــب تصـــــورات الســــــاكن وكيـــــف يرغــــــب فيـــــه

ـاكنني بوضــــــع ملســــــات زينــــــة ومجــــــال متثــــــل يف وضــــــع الفــــــايونص للمطــــــبخ ) 06مقابلــــــة (صــــــواحلنا  قــــــام أغلــــــب الســـــ

  .بالكامل 

ـــــة األكـــــل يف وســـــط هـــــذا الفضـــــاء أغلـــــب إجابـــــات كانـــــت ن ـنا غيـــــاب طاول تيجـــــة ضـــــيق وصـــــغر مســـــاحة هـــــذا ملســــ

ـــــزاف  ـــــة صـــــغرية ب ـــــة (الفضـــــاء، الكوزين ـــــذة والبـــــاب )09مقابل ـــــى وضـــــع ســـــتائر لكـــــل مـــــن الناف ، حتـــــرص النســـــاء عل

  .املؤدي إىل هذا الفضاء 

  

  : الحمام / ه

  .تعرض هذا الفضاء إىل تغريات شأنه شأن أجزاء أخرى أساسية ومهمة نظرا الستعماله اليومي 

مقابــــل لغرفـــــة النـــــوم يف الســـــكنات األرضــــية أمـــــا أصـــــحاب الطــــابق الثـــــاين فاحلمـــــام يـــــركن يــــركن يف جانـــــب أو جـــــزء 

ــدخل الرئيســــــي للمســــــكن يف حــــــني هــــــذا الفضــــــاء كــــــان يف مســــــكن قــــــدمي  ــــــد املــــ ومقابــــــل لغرفــــــة االســــــتقبال أي عن

حيـــــتفظ بـــــه يف وســـــط احلـــــوش بعيـــــد عـــــن الغـــــرف وكـــــان امـــــتالك مرحـــــاض فاحلمـــــام أو كمـــــا يطلـــــق عليـــــه مصـــــطلح 

  .هذه الفئة كان غائب لدى أغلبية السكان املرحلني هلذه السكنات الدوش لدى 
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أجريــــت تغـــــريات متــــس هـــــذا الفضــــاء مـــــن حيـــــث جانــــب أو املنظـــــر اجلمــــايل وكـــــذا املســــاحة فالتصـــــميم األول كـــــان 

ــــى خــــاطر ضــــيق  ــــا قصــــعة عل ــــة الســــاكن، حتلين ــــة (ذات طــــابع غــــريب عصــــري ال يســــتجيب لثقاف ، درنالــــه )08مقابل

  .، بعدما كان يف األول طالء )07بلة مقا(فايونس كامل 

  .فقدم هذا األول بشكل لكن سكان قاموا بإعادة تشكيل هذا اجلزء كل حسب رغبته

  

  

  : الشرفة استثناء يدعم القاعدة / خ

هــــذه املســــاحة مــــن الشــــقة الــــيت تــــرتبط بالفضــــاء اخلــــارجي وتتصــــل بــــاملطبخ مباشــــرة يف الســــكنات االجتماعيــــة حمــــل 

  .دراستنا 

هـــــو فضـــــاء رئيســـــي مـــــؤدي إىل هـــــذا اجلـــــزء اخلـــــارجي، جنـــــد تصـــــميم هـــــذا األخـــــري خيتلـــــف عـــــن التصـــــميم  فـــــاملطبخ

ــــار خصوصــــية األســــر  ــــا أن املصــــمم أخــــذ بعــــني االعتب ــــيت متهم وحــــر .العصــــري لشــــرفة جنــــد هن ــــوفر يف  ال جيــــب أن يت

  .ة عامة فاملسكن خاصة لدى اجلزائري بص
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شــــــكله تصــــــميم احلــــــوش يف املســــــكن القــــــدمي فهــــــو يعــــــد فــــــاحلوش كمــــــا يطلــــــق عليــــــه الســــــكان املــــــرحلني يشــــــبه يف 

  .نسخة من حيث الشكل األصلي 

ــــــة أنــــــه يراعــــــي  األشــــــياءيســــــتعمل لنشــــــر الغســــــيل وحفــــــظ  ــــتعملة، فضــــــاء تتنقــــــل فيــــــه النســــــاء بكــــــل حري الغــــــري مســ

  .اخلصوصيات الثقافة والعادات والتقاليد لساكنيه 
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  : خاتمة 

ـر القاطنــــة أو الـــــيت كانــــت تقطـــــن الســــكنات اهلشـــــة القصــــديرية جـــــاء كحـــــل  إن الســــكن االجتمـــــاعي املمنــــوح لألســــ

تمع ملشكلة سكنية     .كانت ترهق ا

التجمعــــات الســــكنية الــــيت تعــــرب عــــن الســــكن االجتمــــاعي الــــيت أنــــتج سياســــة ســــكنية جديــــدة، هــــذا األخــــري وجهــــة 

تمع وأصحاب الدخل الضعيف    .للفئة أو للطبقة اهلشة واملعوزة من ا

ــــا الرتحيــــل علــــى األســــرة والكيف يــــة الــــيت تواجــــه مــــن خــــالل هــــذا البحــــث حاولنــــا البحــــث عــــن الكيفيــــة الــــيت يــــؤثر 

ــــــا األســـــــرة الــــــنمط اجلديـــــــد مـــــــن الســــــكن يف كثـــــــري مـــــــن األحيــــــان ال يأخـــــــذ التصـــــــميم بعــــــني االعتبـــــــار العوامـــــــل 

ــــب اهلندســــي والشــــكلي فقــــط، مــــن أجــــل هــــذا يقــــوم الســــاكن  ــــى اجلان ــــة لألســــرة فهــــو يركــــز عل ــــة والثقافي االجتماعي

ــــرتك بصــــمته اخلاصــــة علــــى هــــذا الفضــــاء الــــذي يتواجــــد بــــه أجــــرى جمموعــــة  مــــن التعــــديالت واللمســــات اجلماليــــة، ب

ـــال  ـــة متلـــك الفضـــاء أو ا ـــا بـــإجرائهم خمتلـــف التحـــويالت اهلـــدف منهـــا هـــو حماول ـا  ــ مـــن خـــالل الدراســـة الـــيت قمن

  .السكين وجعله فضاء خاص به

ا هذا يرجع إىل نوع املسكن، حجمه، مساحته   .هذا األخري أو يؤثر على حجم األسرة يغري جمرى حيا

لســــكنية للعــــائالت املرحلــــة بعــــد نزوهلــــا للميــــدان جنــــد األغلبيــــة لــــديهم رضــــى عــــن فضــــائها الســــكين رغــــم فالتجربــــة ا

  .الضيق الذي تشهده كل السكنات االجتماعية بصفة عامة 

ـــــاة االجتماعيـــــة  ـــــأثر حبكـــــم أن الفضـــــاء الســـــكين يضـــــم احلي ـــــة ت ـــــة متبادل ـــــني األســـــرة واملســـــكن عـــــي عالق ـــــة ب والعالق

ا من أسوأ حنو أحسن  ومتلك فضاء وبإجراء خمتلف   .التعديالت يعطي هلذا األخري معىن ويغري جمرى حيا
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  : توصيات 

  : من خالل الدراسة اليت أجريناها نضع التوصيات التالية *

  .جيب أن يكون مسكن مالءم حلاجات األسر اجتماعيا وثقافيا وماديا _ 

تمع بصفة عامة _    .أن يعرب املسكن عن البيئة الثقافية واهلوية بصورة خاصة وا

ــــة األول_  ــــاع أســــاليب علميــــة الســــيما يف إجــــراء الدراســــات امليداني يــــة حلاجيــــات الســــكان قبــــل البــــدء يف تشــــييد إتب

  .املساكن 

  .تكيف السكنات ذات أربعة غرف وتقليل من السكنات ذات غرفتني أو ثالث غرف _ 

  .برجمة مساحات أكرب للسكن توافق مع حجم األسرة _ 

حيـــــث تـــــوفري احلاجـــــات الوظيفيـــــة الضـــــرورية للمســـــكن مـــــع أخـــــذ بعـــــني االعتبـــــار اجلوانـــــب التقنيـــــة احلديثـــــة مـــــن _ 

  .اإلبداع يف تصميم واجلودة يف توزيع الفراغ الداخلي 

إنشــــــاء مســــــاكن تتكفــــــل بتــــــوفري حاجــــــات األســــــرة املاديــــــة والنفســــــية واالجتماعيــــــة حــــــىت ال تبقــــــى معزولــــــة عــــــن _ 

  .احلياة االجتماعية 

ـــم جيـــــب احملافظـــــة عليـــــه ويف هـــــذا الصـــــدد فـــــإن طريقـــــة بنـــــاء املســـــاكن _  تمـــــع عنصـــــر مهــ والسياســـــات إن ثقافـــــة ا

اخلاصــــــة باملســــــكن وكــــــل التخصصــــــات يصــــــب اهتمامهــــــا يف حمــــــور األســــــرة والســــــكن جيــــــب أن تراعــــــي اجلوانــــــب 

  .االجتماعية والثقافية اليت حتافظ على الوجود اإلنساين لألسرة 
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  : قائمة المراجع 
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  المقاالت والمجالت 

  .توفيق حممد خيضر، مبادئ يف الصحة والسالمة _ 1

ــــــاط االجتمــــــاعي، جامعــــــة _ 2 ــــــام املنطــــــق العمــــــران إىل أزمــــــة رب ــــــر مــــــن أرق ــــــد مرحــــــوم، أزمــــــة الســــــكن يف اجلزائ فري

  .40تلمسان، العدد 

  .2003دليمي، اإلنسان والعمران، عبد احلميد _ 3

  .عبد الرؤوف مشري، مظاهر التغري االجتماعي لألسرة اجلزائرية باملدينة الصحراوية، قسنطينة _ 4

  .2005فاتن مسطفى كمال، تأثيث مسكن، القاهرة، _ 5

ــــــوم اإلنســــــانية ال_ 6 ــــــة العل ــــــة، جمل ــــــال، التغــــــري االجتمــــــاعي ودوره يف تغــــــري القــــــيم االجتماعي ، 08عــــــدد لطيفــــــة طب

2012.  
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  : مذكرات ورسائل جامعية 

ــــم االجتمــــاعي _ 1 ــــوراه يف عل ــــل شــــهادة دكت بــــن عــــدة حــــراث، التغــــري االجتمــــاعي مــــن خــــالل األســــرة، مــــذكرة لني

  .احلضري، جامعة وهران 

  .2018حراثي رشيدة، إسرتاتيجية متلك احملالت، دراسة ميدانية حبي بانورما، مستغامن، _ 2

ـــــــة، _ 3 ـــــــوراه يف علـــــــم االجتمـــــــاع، وهـــــــران، دليلـــــــة زرق ـــــــني اخلطـــــــاب والواقـــــــع، رســـــــالة دكت سياســـــــات اإلســـــــكان ب

2015/2016.  

  .1991رابية نادية، السكن والعائلة بعد الزواج األبناء، مذكرة لنيل شهادة ماجستري، اجلزائر، _ 4

  .2010 رحايل حجلبة، التغري االجتماعي يف اجلزائر مفهوم ومنوذج، جامعة حممد خيضر بسكرة،_ 5

ــــك فضــــاء الســــكين، _ 6 ــة إعــــادة إســــكان مــــن حــــي رأس العــــني إىل حــــي الصــــباح متل ــ ــــي، عملي ــــراهيم عل الطيــــب إب

  .2006رسالة ماجستري يف علم االجتماع احلضري، جامعة وهران، 

هالــــة لــــربارة، األســــرة واملســــكن باملدينـــــة الصــــحراوية، دراســــة مقارنــــة بـــــني املســــكن القــــدمي واملســــكن احلـــــديث، _ 7

  .2007/2008تقرت، 

ــــــــوم _ 8 ــــــــة العل ــــــكلة الســــــــكن واالســــــــكان، مــــــــذكرة ماجســــــــتري ، كلي ســــــــهام وناســــــــي، اإلســــــــكان احلضــــــــري ومشــ

  .2009اإلنسانية، باتنة، 
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  المالحق

  : دليل المقابلة 

  .السن، اجلنس، املهنة، املستوى التعليمي، احلالة االجتماعية، عدد أفراد األسرة _ 

  ما هي طبيعة املسكن السابق ؟ _ 

  مدة اإلقامة فيه ؟ _ 

  ما رأيكم يف املسكن القدمي ؟ _ 

  يف أي سنة مت الرتحيل ؟ _ 

  كيف كانت عملية الرتحيل ؟ _ 

  ما هو شعورك حنو عملية الرتحيل ؟ ملاذا ؟ _ 

  هل أثرت عملية الرتحيل على حياتكم ؟ كيف ذلك ؟ _ 

  املسكن ؟ ما هو نوع املسكن الذي استفدمت منه ؟ كم عدد الغرف ؟ مساحة _ 

  كيف وجدمت مسكنكم اجلديد ؟ _ 

  كيف تستخدمون فضاءات هذا املسكن ؟ _ 

  هل أدخلتم تعديالت على املسكن ؟ _ 

  ما هي الفضاءات اليت مستها التعديالت ؟ _ 

ا ؟ _    ما هي هذه التعديالت ؟ وملا قمت 
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  هل أثر املسكن اجلديد على حياتكم األسرية ؟ كيف ذلك ؟ _ 

  : جدول المعطيات المقابالت الميدانية 

مــــــــــــــــــــــــــــــــدة   السكن السابق   املهنة   عدد األفراد   احلالة املدنية   اجلنس   مقابلة 

  اإلقامة 

املســـــــــــــــــكن 

  احلايل 

 2+حـــــــــــوش مطـــــــــــبخ  عاملة نظافة   ابن متزوج + 6  أرملة   أنثى   01

  غرف 

20  F3 

ــــل   3  عزباء   أنثى   02 عاملــــة يف البلديــــة عقــــود مــــا قب

  التشغيل 

  F3  35  غرفتني + حوش 

  F3  5  غرفتني + حوش   طالبة جامعية   8  عزباء   أنثى   03

 2+حـــــــــوش مطـــــــــبخ   ضابطة يف صفوف اجليش   ابن متزوج + 5  عزباء   أنثى   04

  غرف 

25  F3  

  F3  10  غرف  3+ حوش   ماكثة يف البيت   05  أرملة   أنثى   05

  F3  15  غرف  2+ حوش   تقاعد   03  متزوج   ذكر   06

  F3  07  غرفة  1+ حوش   ماكثة يف البيت   05  متزوجة   أنثى   07

  F3  13  غرفتني + حوش   طالبة   07  عزباء   أنثى   08

حـــــــــــــــــــوش مطـــــــــــــــــــبخ   ماكثة يف البيت   05  متزوجة   أنثى   09

  غرفة +

5  F3  

  F3  5  حوش   عاطل   02  كتزوج   ذكر   10

  



 

 
63 

  

                                

  الفناء    

  غرفة املعيشة                                                                                        محام 

  مطبخ                                          

                            

  

  غرفة االستقبال             الرواق               غرفة النوم 

  )صالة (

  مدخل                            

  خمطط تصميم املسكن االجتماعي طابق أرضي _ 
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  الشرفة                          مطبخ                           دورة املياه         محام       

   

  غرفة نوم   

  مدخل                                                                                                                

  غرفة املعيشة                                        غرفة االستقبال  

  

  مخطط تصميم المسكن االجتماعي طابق أول _ 
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