
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 مستغانم جامعة عبد الحميد بن باديس

         كمية العموم االجتماعية            
 عمم االجتماع شعبة            

      

 لحضري مدن وتنميةعمم االجتماع ا :تخصص 

 مــذكــرة الــتــخــرج
 بعــنــوانلــنــيــل شــهــــادة الــمــاســتــر 

 

 

 

 

 
 األستاذة: كرابية أمينةراف ـت إشـتح

    ات:بـالـداد الطــمن إع -
 سرير سعاد 
 بسنوسي حنان 

 لجنة المناقشة 

 جامعة مستغانم رئيسا  كيم صبيحةد.
 جامعة مستغانم ومقررة مشرفة د.كرابية أمينة

 جامعة مستغانم مناقشة عزوز نوال د.

 

 
 

الحضريالوسط عالقات الجيرة في   

بعين  9191مارس  91 حيدراسة ميدانية ل-
مستغانم  -النويصي  

  1192-1192الجامعية:  السنة   



 

 . 7قال تعالى " لئن شكرتم الزيدنكم " ابراهيم 

هذا  إلتمامالحمد لله الذي  بنعمته تتم الصالحات ، الحمد لله الذي وفقنا 

 إنهديتنا لطريق العلم ، و لك الشكر  إنالعمل المتواضع ، فالله الشكر 

 . أوال، فالشكر لك تنا للسير فيهفقو

طير مذكرة أالمشرفة على ت األستاذة إلىبكل معاني الشكر و التقدير  أتقدم

 ها ونصائحهاداتومجهكل  بذلت و التي  أمينةكرابية  أستاذةالتخرج هذه " 

 . ألجلناالقيمة 

من بعيد في انجاز  أونشكر كل من ساعدنا من قريب  أننود  خيراألوفي 

 حرف . أولمن علمني  إلى،  أميو  أبي إلىهذه المذكرة .

 صهري و بناته . إلى،  أخواتيو  إخوتي إلى

 .كل الزمالء و الزميالت إلى

 كل من يحب هللا و رسوله و العلم و العمل . إلى

 

 

 

 سرير سعاد  

 



 

هديتنا  إنالشكر  اللهم لكهذا العمل المتواضع ،  إلتمامالحمد لله الذي وفقنا 

 . أوال، فالشكر لك تنا للسير فيهفقو إنلطريق العلم ، و لك الشكر 

طير مذكرة أالمشرفة على ت األستاذة إلىبكل معاني الشكر و التقدير  أتقدم

 ها ونصائحهاداتومجهكل  بذلت و التي  أمينةكرابية  أستاذةالتخرج هذه " 

 . ألجلناالقيمة 

من بعيد في انجاز  أوكل من ساعدنا من قريب أهدي عملي هذا إلى  كما

 حرف . أولمن علمني  إلى،  أميو  أبي إلىهذه المذكرة .

 . زوجي إلى،  أخواتيو  إخوتي إلى

 .كل الزمالء و الزميالت إلى
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 تمهيد 

مجتمع فضال عف كونو السكانيا، ف ىالجيرة في المدينة وحده أساسيو لد تشكؿ    

وحدة فيزيقية، فيو إطار اجتماعي فعاؿ في تشكيؿ العالقات االجتماعية الحضرية 

ألف األسس االقتصادية  ،سموؾ اإلنساف إلى حد ما بالبيئة المحيطة بوويتأثر 

عمييا البيئة التركيبية لممكاف في األحياء السكنية الثقافية التي قامت االجتماعية و 

قمؿ مف التكامؿ والتكافؿ االجتماعي  مام ،أدت إلى نوع مف التمييز الطبقي ،الجماعية

 .الذي اتصمت بو األحياء السكنية

 توافؽ األفراد فيف األحياء السكنية الجماعية قد عممت عمى أكما يمكف القوؿ    

اقتصاديو ىامو في ت اجتماعية و في الوقت الحاضر تحوالالمجتمع مع العالـ تمر 

المجتمع الجزائري مف و وىو سبيؿ بقائيا ، ضرورة حيوية لممجتمعات البشرية، التغير

التي تولي اىتماما خاصا بالجيرة الف  ديننا اإلسالمي  اإلسالميةالمجتمعات العربية 

"مازال جبريل يوصيني يقوؿ:  الرسول صمى اهلل عميه وسمميحثنا عمى ذلؾ حيث نجد 

 1 "بالجار حتى ظننت انه سيورثه

عالقات الجيرة بين السكان في وتكمف أىميو الدراسة في ضرورة معالجو موضوع   

ومدى مساىمو الخمفية الثقافية واالجتماعية والمستوى السوسيو اقتصادي  ،المدينة

ؼ أو تقويو عالقات الجيرة كذا التصميـ المعماري والعمراني لمحي في إضعالمسكاف، و 
                                                 

  1 172، ص. 1988، شركة الشياب لمنشر والتوزيع، الجزائر، رياض الصالين النووي،ػ اإلماـ 
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عمييا طابع الشخصية والمنفعة إذا غمب  ضعيفةكوف ىذه العالقات حيث ت ،بينيـ

.محدودية عمى ذلؾ الدليؿ و  ،والسطحية  العالقات التي نعيشيا في مجتمعنا اليـو

 مف اجؿ ذلؾ احتوى ىذا البحث عمى ما يمي:و  

تحديد المفاىيـ، األصوؿ النظرية ، لفرضياتاإلشكالية، ا مقدمة عامة تتضمف    

التقنيات بحث، المنيج المتبع في الدراسة و لمبحث، الدراسات السابقة، منيجيو ال

 المستعممة.

الذي شمؿ كؿ ف العالقات االجتماعية الحضرية والجيرة، تضم الفصل األولأما     

لثاني الفصؿ ا أما ،نظريات المفسرة ليماـو العالقات االجتماعية الجيرة، مع المف مفي

النظريات فقد تضمف األسرة الحضرية والمجتمع الحضري، مفيـو األسرة الحضرية و 

 المفسرة لممجتمع الحضري. 

اسة، وفيو ميداف الدر بتضمف المجاؿ العاـ لمدراسة والتعريؼ ف الفصل الثالثما أ  

ريؼ بميداف ، التعلمدينه عين النويصيمراحؿ التوسع العمراني  ،تناولنا تقديـ المدينة

ثـ  .كذلؾ المجاؿ الزمني لمدراسةف الدراسة، ومدى مالئمتو لمبحث و الدراسة، أىمية ميدا

 .عرض النتائج واستخالصياو تحميؿ وتفسير البيانات 
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 اإلشكاليــــــــــــــــــــــــــة

ركز عمـ االجتماع الحضري عمى دراسة المدينة باعتبارىا وحدة اجتماعية متميزة     

 االجتماعيةفي ذاتيا مف حيث نشأتيا، وتطورىا والعوامؿ المؤثرة فييا، والعالقات 

داخميا. وقد عرفت المدينة في العصر الحديث نموا متزايدا نتيجة اليجرة الريفية، وكذا 

ما أدى إلى تحوالت سريعة في جميع المستويات الزيادة الطبيعية لمسكاف، م

، االقتصادية، الثقافية والعمرانية، تتبعيا مشاكؿ مختمفة منيا، ضعؼ االجتماعية

عالقات الجوار، التي أصبحت تميز بالفتور أحيانا وبالضعؼ ك االجتماعيةالعالقات 

الثانوية والروابط العالقات يث غمبت عمييا المنفعة الفردية والسطحية، و أحيانا أخرى، ح

 .الطوعية

 بمفرده وال عمى الحي، بؿ تتعداه خطورة ىذا الضعؼ والفتور ال تؤثر عمى الفردف    

القضاء عمى الدوؿ ، لذا حاولت األحياففي بعض  لتؤدي إلى تفكؾ المجتمع وانيياره

النمو غير المتوازف وغير المنظـ بإتباع سياسة سكنية جديدة، تمثمت في إنشاء سكنات 

جماعية عمى اختالؼ أنماطيا، وىذا مف أجؿ توزيع السكاف، وكذا االقتصاد في العقار
1

                                                 
، دراسة ميدانية في المدينة الجديدة عمى منجمي ) الوحدة عالقات الجيرة، السكنات الحضرية الجديدة.بف سعيد سعاد، 1

    .200، ص2007- 2006( قسنطينة ، مذكرة لنيؿ شيادة ماجيستر،  جامعية متنوري قسنطينة،  6الجوارية
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عية لممستفيديف مف أف ىذه السياسة لـ تراع في ذلؾ تحديد اليوية الثقافية واالجتماغير 

اجتماعية اعي الذي قد يظـ خمفيات ثقافية و المتمثمة في التبايف االجتمىذه السكنات و 

مختمفة، حيث يجدوف أنفسيـ تحت نفس الظروؼ السكنية، ويمثؿ ىذا الوضع بالنسبة 

 ،ضيا التخطيط الذي يقـو عمى أسس دراسة المجتمعليذه المشاريع نقطة ضعؼ يرف

  .وعمى خصائص ممموسة عف واقع المجتمع المحمي

العديد مف فييا أنجزت  ،مستغانـمجتمع حضري بمدينة  عين النويصيوتعتبر     

 .مسكف جماعي 100( يضـ 1962مارس  16األحياء السكنية الجماعية منيا )حي 

في  دراستنا ىذه التطرؽ إلى معرفة عالقات الجيرةوبناءا عمى ما سبؽ، نحاوؿ في 

جماعي كحي مسكف(  100كمثاؿ عمى ذلؾ أخذنا )حي األحياء السكنية الجماعية، و 

 .عين النويصيمف أحياء دائرة 

  ومف أجؿ تحديد مشكمة الموضوع محؿ البحث يمكف طرح التساؤؿ التالي: 

ات الجيرة بيف السكاف في العوامؿ المساىمة في إضعاؼ أو تقوية عالقىي ما -

 مسكف بعيف النويصي؟ 100آخر ما طبيعة عالقات الجيرة بحي  رأو بتعبي المدينة؟
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 الفرضيـــــــــــات

لسكاف األحياء السكنية الجماعية في تقوية  الخمفية الثقافية واالجتماعيةتساىـ  .1

  أو إضعاؼ عالقات الجيرة بينيـ.

لمحي في تقوية أو إضافة عالقات الجيرة  والعمرانيالتصميم المعماري يساىـ  .2

 بيف سكانو. )مدة اإلقامة بالحي، الرضا عف المسكف ...( 
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 أسباب اختيار الموضوع .1

تمثمت في أف ىذه الظاىرة قريبة منا، ونعيشيا كمنا في المجتمع .أسباب ذاتية: 1.3

وكذلؾ  ،حضرية بالغة األىميةتعتبر الجيرة  كظاىرة .األسباب الموضوعية: 2.3

لمكشؼ عف المتمثالت والممارسات التي تستمد مف الثقافة الحضرية بالمجتمع 

 .عالقات الجيرةالمستغانمي حوؿ 

 أهـــــــــــداف الدراســـــــــــة.2

 الكشؼ عف طبيعة عالقات الجيرة داخؿ الوسط الحضري.-

 داخؿ التجمعات.وصؼ وفيـ ديناميكية العالقات االجتماعية -

التعرؼ عمى طبيعة العيش المشترؾ وتجديد طبيعة العالقات بيف الجيراف في ىذه -

 التجمعات السكنية.

 أهميــــــــة الدراسة .3

 محاولو تشخيص واقع طبيعة عالقات الجيرة في التجمعات السكنية الحضرية. 

 

 

 

 



 مقدمة عامة

7 

 

 منهجية البحث - 

" عمى أنيا:مجموعة المراحؿ المرشدة  Jacques Hermanيعرفيا "جاؾ أرمف      

كما تعرؼ المنيجية عمى أنيا: "مجموعة  .3التي توجو التحقيؽ والفحص العممي

 أما وظيفتيا فتتمثؿ في جميع المعمومات4المناىج والطرؽ التي توجو الباحث في بحثو" 

لوقوؼ احميميا مف اجؿ استخالص نتائجيا و تثـ العمؿ عمى تصنيفيا وترتيبيا وقياسيا و 

 عميو اتبعنا الخطوات المنيجية التالية : الظاىرة االجتماعية المدروسة، و عمى ثوابت 

 المتبعالمنهج .1    

تبعيا الباحث بغية الخطوات التي يج ىو عبارة عف مجموعة العمميات و " المني      

لمعرفة ىذه لمراد معالجتيا في ىذه الدراسة و ا اإلشكاليةو مف خالؿ  5تحقيؽ بحثو "

قد اعتمدنا عمى األنسب لذلؾ، فالطبيعة فانو مف الضروري االعتماد عمى النيج 

  .كميالمنهج ال

 تقنيات البحث. 2

تستخدـ في البحوث الميدانية و  " تعتبر إحدى أدوات جمع البيانات: المالحظة .1   

، المكتبية أولجمع البيانات التي ال يمكف الحصوؿ عمييا عف طريؽ الدراسة النظرية 

                                                 
 دار اليدى لمطباعة و النشر، 3، ط تدريبات عمى منهجية البحث العممي في العموم االجتماعية ،رشيد زرواتي . 3

 . 175ص، 2008،التوزيع
 . 175المرجع نفسو ، ص . 4
 . 176المرجع نفسو ، ص . 5
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ستمارة أو المقابمة أو اال انات التي ال يمكف جمعيا عف طريؽكما تستخدـ في البي

قد اعتمدنا و 6التجريب ". أورير قات اإلدارية أو اإلحصاءات الرسمية والتحاالساالوثائؽ و 

يرة بيف السكاف في ميداف عمى المالحظة البسيطة قصد التعرؼ عمى عالقات كب

 كد مف المعمومات المصرح بيا في االستمارة . ، بغية التأالدراسة

تعد االستمارة مف أكثر األدوات المستخدمة في جميع البيانات  : االستمارة .2  

ف األسئمة التي تعد الخاصة في البحوث السوسيولوجية " فيي عبارة عف مجموعة م

، أو تسمـ شخصيا إلى المبحوثيف لتسجيؿ إعدادا محددا، وترسؿ بواسطة البريد

 7استجابتيـ ثـ إعادتيا ثانية" 

اعتمدت االستمارة كأداة أساسية في بحتنا باعتبارىا  وسيمة عممية تساعد الباحث   

بناءا عمى ذلؾ تـ إعداد استمارة بحث ، و المعمومات مف المبحوثالحقائؽ و  عمى جمع

عيف النويصي  –مسكف جماعي (  100) وجيت إلى المبحوثيف بميداف الدراسة حي 

 . ستمارة تحوي جميع فروض الدراسة وقسمت إلى ثالث محاور وىيقد تـ وضع او 

  ،، الجنسمبحوث وقد شممت إلى، العمربيانات شخصية حوؿ ) ال المحور األول :  

 الوالدة ، مكاف اإلقامة السابؽ.( ، مكافالحالة العائمية

                                                 
  218، ص ، المرجع السابؽاالجتماعيةتدريبات عمى منهجية البحث العممي في العموم  ،رشد زرواتي. 6
، 1985عي، مصر، ، المكتب الجام1، طالبحث العممي الخطوات المنهجية إلعداد البحوث االجتماعية ،محمد شفيؽ. 7

 . 84ص 
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االجتماعية لمسكاف في تقوية مساىمة الخمفية الثقافية و  ت حوؿبيانا المحور الثاني : 

ـ في األحياء السكنية الجماعية وقد شممت األسئمة مف أضعاؼ عالقات الجيرة بيني أو

 .سؤاؿ( 19( إلى )  06)

محي في تقوية لالعمراني ت حوؿ مساىمة التصميـ المعماري و ناابي المحور الثالث :  

قد شممت حياء السكنية الجماعية، و السكاف في األأو إضعاؼ عالقات الجيرة بيف 

 ( . 31( الى ) 20األسئمة مف )

: قمنا في ما يميقد مرت عممية بناء االستمارة بعدة مراحؿ يمكف حصر أىميا و      

مدنا عمييا في دراسة مشكمة بإعداد أسئمة االستمارة بناءا عمى الفرضيات التي اعت

نا في استمارة األسئمة المغمقة قد استعممو الحؽ ( .) انظر االستمارة في المالبحث، 

 األسئمة نصؼ المفتوحة .و 

 القياسات اإلحصائية بعض القواعد و    

قد تـ االعتماد عمييا في تفريغ بيانات االستمارة، و المقاييس التي اعتمدنا وىي الطرؽ و 

 عمى المقاييس التالية :

المقاييس اإلحصائية وأكثرىا استخداما تبر مف أىـ تع :مقاييس النزعة المركزيةأ.    

ىي تختص بوصؼ التوزيعات مف حيث القيمة المتوسطة التي ترتكز حوؿ التكرارات و 

ىي مقاييس تمثؿ ميؿ نحوىا عناصر مجموعة البيانات، و القيمة التي تنزع  وت أو
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يا : المتوسط ىي عمى أنواع أىملمتوزيع، و  متوسطات البيانات أو القيـ المركزية

 8المنواؿ " .حسابي ، الوسيط و ال

ة المعمومات قد تـ استخداـ المتوسط الحسابي مف اجؿ إعطاء فكرة عامة عف غالبيو    

عة المشاىدات مقسوما عمى عددىا يعرؼ عمى انو مجمو حوؿ موضوع الدراسة، الذي 

 .انات المبوبةلو عدة حاالت منيا: حالة البيو 

في جدوؿ تكراري  ) موزعة ( . 30اكبر مف ىي الحالة التي يكوف فييا عدد القيـ و 

كؿ مركز فئة في  ، نحسب في ىذه الحالة مراكز الفئات ثـ نضربعمى شكؿ فئات

لحسابو نطبؽ العالقة مجموع النواتج عمى حجـ العينة و  نقسـتكرار تمؾ الفئة، و 

 الرياضية التالية :

 

 

 

 

 

 

                                                 
دار الصدؼ لمنشر والتوزيع،  ،أساليب البحث العممي، مناهج و حي مصطفى عمياف، عثماف محمد غنيـرب. 8

 . 159، ص 2003األردف،،عماف
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مف أكثر البرامج  spss" يعد برنامج اإلحصائي :spssبرنامج التحميل اإلحصائي ب.

اليندسة المجاالت التربوية واالجتماعية و الباحثيف في اإلحصائية استخداما مف طرؼ 

اال واسعا لمتحميالت حيث يوفر ىذا النظاـ مج ،راء التحميالت اإلحصائية الالزمةفي إج

عداد المخططات اإلحصائية و  الميتميف في مجاؿ البيانية لتمبية حاجة المختصيف و ا 

 وقد تـ االعتماد عميو في حساب التكرار. ،9اإلحصائي

 عينة البحث .3  

موضوعنا  طبيعة فإف لذلؾ الموضوع، طبيعة حسب العينة نوع اختيار يختمؼ    

 الطريقة " بأنيا العينة ىذه وتعرؼ ،القصدية أو العمدية العينة اختيار إلى بنا استدعى

دراستو   المراد المجتمع مف جزء أنيا تبدوا التي العناصر تختار خالليا مف التي

 مناسبة ىي العمؿ في الطريقة ىذه بأف ذلؾ عمى بناءا وتحكـ البحث بمشكؿ مرتبطة

 متعمد العتقاده بشكؿ الوحدات بعض بإدخاؿ العمدية العينة في الباحث يقـو حيث

 وذلؾ المدروسة، الخاصية عمى تؤثر الوحدات ىذه في معينة ومعايير  صفات توافر

 10"العينة. وحدات ضمف وقوعيا مف لمتأكد

 .  يمأل االستمارة أحد أفراد األسرة أسرة بالحي 58وتكونت عينتنا مف  

 

                                                 
 .  146، ص 2003،، العراؽ، الجياز المركزي لإلحصاءspss اإلحصائيالبرنامج  إلىدليمك .سعيد بشير زغموؿ، 9

  48 ص ، 1997 لمبحوث، العامة اإلدارة ،االجتماعية البحوث في وتطبيقانها العيناتشعر،  أبو أميف الرزاؽ عبد.10
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 .مجاالت البحث 4 

 ابتداءيوما  30خالؿ مدة زمنية قدرت بػ االستمارةلقد تـ إجراء المجال الزماني:  . أ

 . 28/05/2018إلى  2018-04-27مف تاريخ 

قمنا بالتعرؼ  ،بعين النويصي 1162مارس  11حي سكاف  المجال البشري: . ب

 عمى بعض سكاف الحي مف اجؿ مساعدتنا عمى توزيع االستمارة ومألىا. 

مسكن(  111) 1162مارس  11حي  الدراسةتـ إجراء  المجال المكاني: . ت

بالقرب مف الطريؽ الوطني المؤدي إلى  الذي يقع مستغانم. بعين النويصي

ي، عب جوارمستغانـ معسكر. يحده مف الشرؽ سكنات فردية ومف الجنوب مم

 ومف الشماؿ سكنات فردية، وكذلؾ الغرب سكنات فردية أيضا.

 تحديد المفاهيم-

لعالقة لغة ىي جمع عالئؽ ويقابميا ا : أ.لغة: .مفهوم العالقـــــات االجتماعيـــــة1

ارتباط  العالقة مصدرىا عمؽ وىيو    Relationبالمغة الفرنسية واالنجميزية مصطمح

"العالقة ىي الروابط واآلثار المتبادلة  مصطفى الخشابويعرفيا  11.وصداقة أو حب

التي تنشػأ استجابػة لنشػاط أو سموؾ مقابؿ لالستجابة، كشرط أساسي لتكويف تمؾ 

                                                 

649، ص 1978،دار المالييف، رائد الطالب ،براف مسعود  .11  
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: لغتا مصػدره اجتمػع وىو االجتماع البشري، وكذلؾ عمـ االجتماع.أما  "العالقة

 12"يف البشر.االجتماع الذي يعتبر عمـ لدراسة العالقات القائمة ب

العالقة اصطالحا يعرفيا احمد زكي بدوي "أنيا رابطة بيف شيئيف أو و  ب. اصطالحا: 

العالقات ويعرؼ معجـ عمـ االجتماع،  . 13"ظاىرتيف بحيث يستمـز احدىما تغير األخر

عف تفاعؿ، واعتراؾ األفراد في  العمميات والتفاعالت الناجمة»عمى أنيا االجتماعية 

فراد، واختالؼ البيئتيف الطبيعية أو االجتماعية، وىي اإلطار الذي يحدد تصرفات األ

ُتعرؼ أيضا أنيا العالقات التي تنشأ بيف كائنيف إنسانييف مظاىر سموكاتيـ وأنشطتيـ، و 

لتقارب ىذه أو أكثر، عندما يوجد نوع مف االتفاؽ بيف مصالح كؿ منيما أو نتيجة 

 14«المصالح أو لمحد مف الصراعات، التي قد تنشأ نتيجة لالختالؼ مصالحيـ.

تنشأ العالقة االجتماعية نتيجة تفاعؿ بيف األفراد فيي تعتبر كرد فعؿ، لفعؿ  :إجرائياج.

.  معيف لتنشأ استجابة وبالتالي ىي عالقة اجتماعية قد تدـو أو ال تدـو

  الجيـــــــــــــرةعالقـــــــــــــة . مفهوم 2

إف مفيـو الجار لغة ىو جمع )جيراف( )جيرة( أو )جوار( أو مجاورة وىي  أ.لغـــــــــــــة:  

 . 15المجاورة في مسكنو أو نحوه

                                                 
 .403، ص 1982، مكتبة لبناف بيروت، معجم مصطمحات العموم االجتماعيةحمد زكي بدوي،  . 12

352ص  نفس المرجع السابؽ،. حمد زكي بدوي،  13  
.346،ص2002، دار أسامة لمنشر والتوزيع،األردف،عماف،معجم عمم االجتماع، .عدناف أبو مصمح 14  

.645. براف مسعود، نفس المرجع السابؽ، ص  15  
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أما مفيـو الجيرة اصطالحا فيو "منطقة أو وحدة إقميمية صغيرة   ب.اصطالحـــــــــــــــا: 

اكبر منو، ويسوده اإلحساس بالوحدة، الكياف  تمثؿ جزءا فرعيا مف المجتمع المحمي

المحمي إلى جانب ما تتميز بو العالقات االجتماعية المباشرة، وأولية وثيقة ومستمرة 

وتقـو عالقات الجيرة عمى تفاعؿ األفراد في محيط يتصؼ بعالقات التشابو،  نسبيا.

وف اع، ويكوف التعاحيث تقـو ىذه العرقيات عمى التعاوف المستمر الدائـ أو عمى الصر 

سموؾ الفرد يرسمو العقؿ الجماعي وينتقؿ ذلؾ مف جيؿ في العادة ىو السمة السائدة و 

 .16إلى جيؿ

ىي تجمع عناصر سكانية تجمع بينيـ عالقات تقـو عمى تفاعؿ األفراد  ج.إجرائيا: 

حيث تقـو ىذه العالقات عمى التعاوف المستمر الدائـ أو الصراع ويكوف التعاوف في 

       .العادة السمة السائدة وسموؾ الفرد يرسمو العقؿ الجمعي وينتقؿ ذلؾ مف جيؿ إلى جيؿ

مف السكف والسكوف، فالسكوف أي تبوأت الشيء بعد  لغة:أ.-. مفهوم السكن: 3

تحركو ويستعمؿ في االستيطاف فنقوؿ نذىب إلى سكف فالف أو مكاف سكف فالف أي 

المنزؿ بمعناه المادي المباشر: فالسكف والمسكف )بفتح  .17المكاف الذي، استوطنو فالف

   .18الكاؼ أو كسرىا( المنزؿ والبيت

                                                 
16
 275، ص  2006، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، قاموس عمم االجتماعمحمد عاطؼ غيث وآخروف،  .

. 4،ص 1992, 1، مطبعة أبو داود، طإشكالية العمران والمشروع اإلسالمييـ يوسؼ، ھإبرا. 17  
 . 212سنة، ص،بيروت، دوف  13، دار صادر، دوف طبعة، المجمد لسان العرب ابف منظور،  . 18  
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فاف المسكف ىو المأوى ورمز لمخصوصية والمكانة والتمايز فيو يعكس  اصطالحا: -ب

إلى حد بعيد ليس فقط شخصية قاطنيو وشخصية المجتمع الذي يوجد فيو بؿ أيضا 

 .19واالجتماعي دي مستواىـ التكنولوجي واالقتصا

ىو السكف االجتماعي الذي يوفر أساليب الراحة والرفاىية لمفرد ويسمح  اإلجرائي : -ج

 بالتخمص مف أعبائو وتجديد نشاطو ليـو جديد.

 لسكـــــــــن الحضــــــري الجديـــــــــــد. مفهوم ا4

والمحددة ضمف  ،عبارة عف مناطؽ االستقباؿ مف برامج السكف الوطنية وى    

وىي عبارة عف عمميو التحكـ في العقار الحضري مف مسمى  ،المخطط الرباعي الثاني

المنطقة الحضرية الجديدة ىي منطقو بالتجمعات البشرية  ،توجيو التوسع العمراني

د سكانيا محدد، وقد وعد ،مكونة مف عدد معيف مف المساكف ،سكنيو ليا مساحة معينة

 20تطوير المدينة.ف، ىدفيا التوسع العمراني و أوجدت مف اجؿ اإلسكا

ىي القرية الكبيرة اآلىمة بالقاطنيف، وجمع مدينة لغة:-الوسط الحضري: أ. مفهوم 5

 21ىو مدائف ومدف.

عمى أنو وحدة اجتماعية حضرية محدودة "مصطفى الخشاب"يعرفوب.اصطالحا: 

المساحة ونطاؽ محدود إداريا، يقـو نشاطيا عمى الصناعة، التجارة وتقؿ نسبة 
                                                 

98،ص  2005، دار الفجر لمنشر والتوزيع، الجزائر،دوف طبعة، االتصال والعولمة أحمد بحوش، . 19  
.275ص، . محمد عاطؼ غيث وآخروف، المرجع السابؽ 20  

 . 37، ص 1991، المؤسسة الوطنية لمكتاب الجزائر ،  7،ط  القاموس الجديد لمطالب،عمي بف ىادية وآخروف.21
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المشتغميف بالزراعة، كما تتنوع فيو الخدمات والوظائؼ والمؤسسات ويمتاز بكثافتو 

  .السكانية وسيولة المواصالت بو  مع تخطيط مرافقيا ومبانييا وىندسة أراضييا

الوسط الحضري ىو المجتمع الحضري أو مجتمع المدينة الذي يسوده إجرائيا:-ج

 أسموب الحياة الحضرية في جميع أنظمتو االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية.

 سابقة الالدراســـــــــات -

 نورية سوالمية: الرباط االجتماعي الحضري )الجيرة كرابطة اجتماعية( . 1

بدراسة سوسيو  -أستاذة وباحثة جزائرية جامعة معسكر-22نورية سوالميةقامت 

انثروبولوجية لمجيرة  كرباط اجتماعي، في المجتمع الحضري ببمدية أرزيو بوالية وىراف، 

عائمة في حي اليضاب ميداف الدراسة، ووجدت 32مستعممة المقابمة كتقنية منيجية، ؿ

وذلؾ لعدة أسباب منيا: التغير أف الروابط االجتماعية، تغيرت عما كانت عميو، 

االجتماعي لممجتمع الحضري الجزائري بشكؿ عاـ.كما أف طوؿ المدة السكنية بيف 

الجيراف، لو أثر كبير في تكويف عالقات جيرة، إضافة إلى عامؿ الثقة النفسية في 

تكويف ىذه العالقات. وتزيد الروابط بيف الجيراف، بسبب صمة القرابة في بعض األحياف 

و األصؿ الجغرافي المشترؾ. إال أف رابطة الجيرة تزيد أو تقؿ حسب المستوى أ

االقتصادي والثقافي لألسرة، "فيي تضعؼ قميال لدى األسر الميسورة ماديا، وذات 

                                                 
،دراسة سوسيوأنثروبولوجية لمعالقات االجتماعية بيف الجيراف في حي اليضاب الرابط االجتماعي الحضري.نورية سوالمية، 22

  . 2015-2014بأرزيو والية وىراف، رسالة لنيؿ شيادة دكتوراه عمـو في األنثروبولوجيا، جامعة وىراف، غير منشورة، 



 مقدمة عامة

17 

 

مستوى ثقافي عالي وتقوى عند الفئات العمالية البسيطة، ذات الدخؿ المادي المحدود، 

أنيا تقوى لدى األسر الممتدة أكثر مف األسر بسبب االعتماد المادي المتبادؿ،كما 

 23النووية."

، ىو خروج المرأة إلى العمؿ، نورية سوالميةومما أنقص رباط الجيرة أيضا، حسب    

الذي أضعؼ الروابط االجتماعية، نظرا لنقص الوقت وزيادة المسؤليات، عمى المرأة 

تزيد شدتو وتضعؼ، حسب العاممة. ومف خالؿ ىذا يبدو واضحا، أف رباط الجيرة 

المكاف أي المجتمع الحضري والغير حضري، السكف الفردي والعمودي، وكذلؾ 

المستوى الثقافي واالقتصادي لألسر. زيادة عمى ذلؾ ترى الباحثة أف رباط الجيرة في 

المجتمع الحضري، طبيعتو الحقيقية ىي المصمحة في غالب األحياف، ألف الروابط 

د، ليست متماسكة بدرجة تماسؾ الروابط الدموية أو القرابية."...مما التي يشكميا األفرا

ال شؾ فيو تقوـ التجمعات المصغرة، داخؿ الحي عمى أساس التجاور المكاني ىذا 

األخير يمعب دورا في إنشاء تفاعالت بيف األسر، لكف ال يجعؿ مف عالقاتيـ أولية 

منوف، إذا ما دعت الضرورة لذلؾ، متماسكة، في أغمب األحياف....ورغـ ذلؾ فيـ يتضا

 24واحتاجوا لبعضيـ البعض."

                                                 

.258.نورية سوالمية، نفس المرجع السابؽ، ص 23  
.259-258. نورية سوالمية، نفس المرجع السابؽ،ص 24  
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كما تأكد الباحثة، عمى أف رابطة الجيرة مازالت قائمة في مجتمعنا، حسب دراستيا   

ويعود ذلؾ لوجود العامؿ الديني والتنشئة االجتماعية، التي تمعب دورا ىاما، في تكويف 

ىنا يتفؽ معظـ الباحثيف، عمى أف التغير شخصية الفرد، إضافة إلى ذلؾ دور التقاليد. و 

والتحوؿ االجتماعي، ليما دور كبير في تحوؿ الروابط االجتماعية، بكؿ أنواعيا في 

المجتمع الجزائري، كما أنيـ يؤكدوف عمى ظيور شكؿ جديد مف الروابط االجتماعية، 

 في المدينة تغمب عمييا المصمحة الخاصة لألفراد. 

 جع العالقات التقميدية لمجيرة دراسة ميدانية لبمدية الرحمانيةترا 25.بوضياف فاطمة،2

، رسالة لنيل شهادة الماجستير في عمم اجتماع 2113،2114 الجزائر العاصمة،

تقنية بالمنيج الكمي  مةستعممبدراسة ميدانية الباحثة قامت ، الحضري، جامعة الجزائر

 المرافؽ نقصت ستنتجا، أسرة 94العينة مف  تالمالحظة واالستمارة بالمقابمة، وتكون

 تقميص في بالضرورة ساىـ لمسكف، الخارجية المرافؽ أو لمسكف، المكممة العامة

 عمى وعمؿ الجوار، عالقات عمى أثر االفتقار ىذا الجوارية، لمعالقة واختصار

 .الفردية نحو االنزالؽ إلى تميؿ صبحتوأ تقميصيا  اختصارىا

 أماـ األفراد وضع عمى تعمؿ لممسكف، الخارجية المرافؽ أغمب إلى المنطقة افتقار إف

 أو الدراسة أو لمعمؿ سواء لدييـ، مفقود ىو عما بحثا أخرى، مدف إلى التنقؿ خيار

                                                 
، 2003،2004، تراجع العالقات التقميدية لمجيرة دراسة ميدانية لبمدية الرحمانية الجزائر العاصمة .بوضياؼ فاطمة،25

  رسالة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ اجتماع الحضري، جامعة الجزائر. 
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 أو عامموف إما ىـ المبحوثيف فأغمب .أنفسيـ عف لترفيووا لمتسوؽ حتى أو التربص

 بعيديف نشطاتيـ لمزاولة أخرى مدف نحو الخروج إلى مضطروف متربصوف، أو طمبة

 المساء فترات إلى الباكرة الصباح فترات مف تمتد طويمة، لفترات وجيرانيـ أحياءىـ عف

 .المتأخرة

 المساحات و األطفاؿ، لمعب خاصة مجيزة أماكف غياب يؤدي ثانية ناحية مف   

 فأ فكما بينيـ التوتر خمؽ إلى يؤدي منوو  الجيراف، بيف شجارات حدوث إلى الخضراء

 .انحرافياو  تيديميا في ردو  أيضا لو العالقة توطيد في فعاؿ دور لو الطفؿ

 تقفعائقا التجمع، أماكف مختمؼ و الخضراء المساحات و الترفيو أماكف غياب إف   

 الذيف الذكور بجنس مقارنة األنثى، جنس عند خاصة الجيراف بيف االلتقاء فرص أماـ

 في األنثى تجد حيف في الفراغ، لدرء ليـ وممتقى متنفسا والمقيى الحي في يجدوف

 الخاصة والراحة الترفيو ألماكف كمي انعداـ ظؿ في فراغيا، وقت لقضاء مكانا البيت

 الوقت مرور مع و الجيراف، بيف القاةعال مستوى تقمص عنو ينجر االنعداـ ىذا .بيا

 .الجوار عالقات تتراجعو  التقمص درجة تزداد
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 تمهيد 

 الجوار عالقاتمثمة في المت لموضوع العالقات االجتماعية المبحث ىذا في نتطرق   

 عمم في  المعاصرة أو منيا الكالسيكية سواء المعروفة، النظريات أىم نعطي وعميو

كمون جماعة، أن األفراد يدخمون في عالقات اجتماعيو، حتى يش"نعمم و . االجتماع

كما أن العالقات  وتسير حياتيم، ألن ىذه العالقات تنشأ بتفاعميم، ليستطيعوا االستمرار

االجتماعية ىي عممية تنشأ نتيجة التفاعل. ىذا ما يسميو عمماء االجتماع بالعمميات 

االجتماعية وليذا أول ما يدرس عمم االجتماع ىو العالقات االجتماعية التي تنشأ بين 

        1"األفراد، جراء اجتماعيم في مكان معين.

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

-6102، غير منشورة، جامعة وىران، طبيعة الرابط االجتماعية في المجتمع الحضري، رسالة دكنتوراه.كرابية أمينة، 1
  01، ص6102
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 ةـــــهوم العالقات االجتماعيــــمف.1

 جماعتين أو فردين بين صمة أية"بأنيا العالقات االجتماعيةبدوي  زكي أحمديعرف      

 وقد التعاون، عدم أو التعاون عمى الصمة ىذه تقوم وقد وجماعة، فرد بين أو أكثر أو

 ماكس فيبرويعرف  1"آجمة.  أو فورية تكون وقد مباشرة، غير أو مباشرة تكون

Weber. M  العالقة االجتماعية بأنيا مصطمح اجتماعي، ُيستخدم غالبا لكي يشير

إلى الموقف الذي من خاللو، يدخل شخصان أو أكثر في سموك معين، وأيضا كل 

فالعالقة  "منيما في اعتباره سموك األخر، بحيث يتوجو سموكو عمى ىذا األساس.

صال أو تفاعل يقع بين شخصين أو أكثر من اجل إشباع االجتماعية ىي أي ات

حاجات األفراد، الذين يكونون مثل ىذا االتصال أو التفاعل، كاتصال البائع بالمشتري، 

وبالتالي فالعالقات االجتماعية  2واتصال الطالب باألستاذ  واتصال القاضي بالمتيم."

وجودا ال تتشكل عالقة تركز عمى ظاىرة التفاعل االجتماعي الذي ان لم يكن م

اجتماعية. بين األفراد فإذا تفاعل عدد من األفراد وجيا لوجو بدء االتصال والتفاعل 

فيما بينيم وعن طريق ىذا التفاعل تنشا العالقة االجتماعية  فالعالقة االجتماعية ىي 

ذلك الموقف الذي يدخل من خاللو شخصان أو أكثر في سموك معين واضحا كل 

 باره سموك الشخص األخر.منيما  اعت
                                                 

 262 ص ، 1993 لبنان، بيروت، لبنان، مكتبة دط، ،ةاالجتماعي العموم مصطمحات معجم بدوي، زكي .أحمد1
.00،ص  0992،دار المعرفة الجامعية،  ، التكنولوجيا والعالقات االجتماعية. جابر عوض سيد 2  
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 ة ــــــــات االجتماعيــــــــة العالقـــــأهمي.2

تكمن أىمية العالقات االجتماعية من خالل اإلجابة عن األسباب األولية التي    

وتنحصر تمك  ،تفرض عمى أفراد المجتمع إيجاد عالقات وروابط اجتماعية فيما بينيم

 1األسباب في جممة من الدوافع أىميا:

حيث أن العالقات االجتماعية تشبع من مجموعة من  :ةـــــــــع النفسيـــــــــالدواف.2.1 

الحب، االنتماء......( وبدونيا  ،نام)الحاجة لأل العالقات النفسية اليامة لدى الفرد مثل

 ال يشعر اإلنسان بالمتعة والسعادة وصحبة الغير.

وجود عالقات اجتماعية تربط بين األفراد والجماعات  امة:ـــــات العـــــــــــاالهتمام.2.2

التي يتعاون الجميع من  ،مما يفرز نوعا من االىتمامات واألىداف العامة والمشتركة

 اجل تحقيقيا.

 في حقيقة األمر ال تستطيع الجماعات االجتماعية ادل:ـــــالمتب االعتمــــــــــاد.2.3

المتبادل  االعتمادبل البد من  ،الذاتي معتمة عمى إمكانياتيا الذاتية االكتفاءتحقيق 

إلحداث العالقات االجتماعية بين ىذه  ،األخرى بين الجماعات االجتماعيةو  نيمابي

 الجماعات ومن ثم استقرار المجتمع وتطوره.

                                                 
 . 336، ص  0991دار المعارف، اإلسكندرية، مصر، عمم االجتماع الحضري،. السيد عبد العاطي السيد،  1
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ف وكذلك آلوالت التعاونعمى الدين األفراد  حثي ة :ـــــــــــقدات الدينيــــــــــالمعت.2.4

ام والتناسق والمؤازرة كالتوافق واالنسج ،تشجيع العمميات االجتماعية االيجابية

 .واالفتخار

تحتاج إلى ىذا العنصر وذلك باعتباره  ،العالقات االجتماعية في الغالب القوة:.2.5

 سوية.من اجل سيادة عالقات  ،لسموك األفراد والجماعات ةعممية اجتماعية ضابط

 ة ــــــات االجتماعيــــــــواع العالقــــــــــأن.3

كثرة التصنيفات وتعددىا إلى لترجع  ،وضعت تصنيفات متعددة لمعالقات االجتماعية   

فمنيم من يصنف  ،التي يتخذىا العمماء أساسا لمتصنيف ،اختالف األسس والمعايير

اءا عمى طبيعة ومنيم من يصنفيا بن ،لمجتمعاتاالعالقات وفق األشكال وطبيعة 

وفيما يمي  ،مثل نشأة العالقة وعموميتيما واستمرارىما ،العالقة االجتماعية بحد ذاتيا

 :رض أىم أنواع العالقة االجتماعيةسنع

عمى نوعان من  تشارلز كوليميز العالم  ة :ــــــــــة والثانويــــــــة األوليـــــــــالعالق.3.1    

 العالقات وىي: 

عن  أوىي عالقة مباشرة تنش ،ىي عالقة الوجو لموح ة:ــــــــــــــة األوليـــــــــــــالعالقأ.      

الخصوصية والكمية والدوام النسبي ب بين عدد محدود من األفراد تتسم ، طريق االتصال
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فضال عن أنيا تعتبر غاية في ذاتيا بمعنى أنيا ال تكون وسيمة لتحقيق منفعة مادية أو 

 خاصة .مصمحة 

ىي عالقة غير مباشرة تتحكم فييا القواعد الموضوعية  ة:ــــــــــــة الثانويــــــــــــالعالقب. 

  .تتصف بالسطحية والعمومية والنفعية والجزئية ،لجماعةاوالنظم القائمة في 

 :ةـــــسيرأة والـــــــاألفقي العالقــــــــــات.3.2   

لمتماثمة أو االعالقات بين الفئات االجتماعية  هىذ شأتن ة:ــــــــاألفقية ــــــــــالعالقأ.      

 بين األشخاص الذين يشغمون مراكز متجانسة، كجماعات األصدقاء وزمالء العمل .

في جماعة أو  يانا بين أصحاب المراكز العميا والدتنش: ةـــــــسيأات الر ــــــالعالقب.     

وتتسم بوجود بعد  ،لبيروقراطيةاسية ىي النمط السائد في المنظمات أتنظيم العالقة الر 

 1اجتماعي بين األشخاص الذين يشغمون مراكز متفاوتة في التنظيم .

قول ويميام جراىام سامنر" الذي يذىب بال"  ة:ــــــة والمفرقــــالمجمعات ـــــالعالق.3.3   

 2:بوجود نوعين من العالقات ىما

ىذه العالقات تؤدي إلى تقوية الروابط بين أفراد  ة:ــــــــــــة المجمعــــــــــالعالقأ.    

( وتعمل عمى توحيد مشاعرىم لداخمية )حيال الجماعات الخارجيةالجماعات ا

 واتجاىاتيم ومواقفيم حيال الجماعات األخرى . 
                                                 

.63ص.0992مصر،  ،اإلسكندرية ،، دار المعرفةالعالقات االجتماعيةالتكنولوجيا و . عوض سيد جابر،  1  
.6111، العالقات االجتماعية. سام الدين فياض،  www archive.org.2  



 العالقات االجتماعية الحضرية والجيرةالفصل األول                                  
 

26 

 

شاعر واتجاىات أفراد ىذه العالقات تعبر عن م ة:ـــــــــــات المفرقــــــــــالعالقب.   

جماعة ومعنى ذلك انو في إطار ال ،لخارجيةاحيال الجماعات  ،الجماعات الداخمية

، والتنظيم ات مجمعة تربط بين أفراد الجماعة، توجد عالقالواحدة أو التنظيم الواحد

 يعمل عمى تحقيق التكامل الداخمي وتساعد عمى استقرار الجماعة أو التنظيم .

 اع ــــــــم االجتمـــــــــور عمـــــاعية من منظــــــات االجتمـــــلعالقا.4

أنيا أساس التفاعل عمى تناول العديد من عمماء االجتماع العالقات االجتماعية    

 االجتماعي ومنيم:

 FERDINAND TONNIES ا رد تونيز:ــــــــفردين.1.4   

" ذات الصمة بالقضايا الحضرية كتابو )المجتمع المحمي " تونيزمن أىم أعمال 

( والذي قد مر فيو وصفا نموذجيا لنوعين متباينين 0992والرابطة( الذي نشر عام )

 : 1من الحياة االجتماعية والعالقات االجتماعية ىما 

العادات المجتمع المحمي الذي يضم كل العالقات التي تنتج عن العاطفة  أوال :  

، والثقافة المشتركة وتتميز باأللفة والثبات ووضوح األدوار وعدم قدات العامةوالمعت

، ويرتبط ىذا الشكل بالتجمعات القرابية إلى جانب سيطرة الشعور بالجمعية تصارعيا

 ومناطق الجوار والقرى والتنظيمات الدينية .

                                                 

.  021. ص 6112 األردن،، التوزيع عمان، دار الشروق لمنشر و المدخل إلى عمم االجتماع ،آخرون. جنان الطاىر و  1  
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االجتماعية التي تتميز ىو نمط مختمف لمعالقات و و المجتمع أالرابطة  ا:ــــــــــــثاني 

غير الشخصية والنفعية بين األفراد، والعقالنية، وسيطرة الوالروابط  ،صفة التعاقديةالب

 الفردية والمصمحة الخاصة.

 : سمين ىماالعالقات االجتماعية إلى ق“  تونيز ”وقد قسم   

 إلى تكاممو وىي في المجتمع المحمي تؤدي ة : ــــــــــــات ايجابيـــــــــــــعالق

 واستقراره ووحدة أىدافو .

 وىي في المجتمع العام تؤدي إلى الصراع : عالقـــــــــــــات سمبيــــــــــــــة

 واالختالف وتفكك المجتمع وانيياره .

ن كل أنماط الحياة الحميمية والخاصة المقتصرة عمى أصحابيا أينما أ" تونيزويرى"

 1مجتمع محمي.اكتشفناىا تفيم عمى أنيا حياة في 

 ر ــــــــــــــاكس فيبــــــــــــــم .2.4

، نظم البيروقراطية والنظم الدينيةالذي درس ال  Max weber ماكس فيبريرى     

أفعال الفرد وما عمى  يقف ،أن التركيز الحقيقي لعمم االجتماع ،والطبقات االجتماعية

 ،االجتماع عمى الفعل االجتماعينو حصر تعريفو لعمم إ، ومن ذلك فتبعو من عالقات

المرتبط بو من خالل فعل الفرد  ،واعتبر الفعل بأنو اجتماعي بمقتضى المعنى الذاتي

                                                 

020-021، ص السابقالمرجع جنان الطاىر وآخرون، نفس  . 1  
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مصطمح يشير الفعل االجتماعي، ، إذ و األفراد إذ يأخذ بعين االعتبار سموك اآلخرينأ

  1.موجو نحو ىدف ما، يصدر عن شخص أو مجموعة أشخاصإلى أي نشاط منظم و 

أنيا تبدأ بفعل اجتماعي كما أشار  ،تشير الدراسات التحميمية لمحياة االجتماعيةىذا و    

يميو فعل مقابل يصدر من شخص  ،ىذا الفعل يصدر عن شخص معين ،ماكس فيبر

ويمي ىذين  الفعمين سمسمو من األفعال  ،يأتي كرد فعل أو استجابة لمفعل األولو  ،آخر

تأثير المتبادل بين الشخصين ومن ذلك يتم ما يسمى يتم ال ،وردود األفعال المتعاقبة

 بالتفاعل االجتماعي.

ذ واحد من الفاعمين في اعتباره والعالقات االجتماعية توجد بين األفراد عندما يأخ    

السائدة  ن التوجيو المتبادل يكون الصفةإبالتالي فو  ،أفعال اآلخرين في توجيو سموكيمو 

تختمف في درجو استمرارىا كما أنيا تختمف في المعنى التي و ، في العالقات االجتماعية

قد يتحول إلى صراع و  ،فمثال التحالف يعتمد عمى التماسك ،الذاتي من وقت إلى أخر

  2 ماكس فيبرعمى المصالح كما الحظ 

 

 

 
                                                 

023. جنان الطاىر وآخرون، المرجع السابق، ص 1  
021. جنان الطاىر وآخرون، المرجع السابق، ص 2  
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 " Charls Cooley. تشارلز كولي "3.4

حول العالقات االجتماعية من أقدم الدراسات  "ليو ك"يعتبر التصنيف الذي قدمو     

 1ىي:، حيث ميز نوعين من  العالقات و وأكثرىا تكامال

 عالقة مباشرة تنشأ عن طريق االتصال التي تعتبر  ة:ـــــــــــــــــة األوليـــــــــــالعالق

ن العالقة بين أفراد الجماعة عو ىي عبارة أالمباشر بين عدد محدود من األفراد، 

وغالبا ما تكون ىذه العالقة قويو ومتماسكة ويغمب عمييا  ،األولية كاألصدقاء والعائمة

غير الرسمي، تسرد ىذه العالقات داخل الجماعات الصغيرة، وىي جماعات الالطابع 

 المواجية.

" أن ىذه العالقات توجد في الجماعات  Charls Cooleyتشارلي كولي "ويؤكد     

وان درجة  ،األولية أين يوجد الفرد نفسو فيما يتفاعل مع غيره بحب واحترام متبادل

إذا ما قورنت  بالجماعات األخرى حيث يولد الفرد داخميا  ،اإلقناع تكون بدرجة اكبر

 . حاجاتو النفسية واالجتماعية والروحية

توجد عندما يذوب الفرد في الكل، وبالتالي يصبح التركيز  كما أن ىذه العالقات األولية

عمى قوه االنتماء إلى الجماعة  عمى عبارة  )نحن( وليس عمى عبارة )أنا( وىذا يدل

  الفرد حينيا يجد نفسو جزءا ال يتجزأ من تمك الجماعة.و  ،الرتباط بيا والوالء ليااو 
                                                 

 اإلسكندرية، الرواد واالتجاىات المعاصرة، دار المعرفة الجامعية، مصر، ، تاريخ عمم االجتماعمحمد عمي محمد. 1
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 ىي االتصال أو التفاعل الذي يقع بين عدد كبير من  ة:ــــــــــــة الثانويـــــــــــالعالق

الناس ينتمون إلى جماعات، مؤسسات كبيرة كالمدارس واألحزاب أي أن العالقة 

الثانوية تحدث داخل الجماعة الثانوية، وتكون العالقة التي يكونيا الفرد داخل ىذه 

  1عمييا. الجماعات ىامشية ونفعية ومحددة بأفكار و قوانين مدونة و متعارف

يقول أن سبب سيادة ىذا النوع من   Charls Cooleyتشارلز كوليويرجع   

ي وكثرت الحراك العالقات االجتماعية في المدينة يعود إلى تعاقد بنائيا االجتماع

عن طبيعة ىذه العالقات فيي رسمية تعاقدية تحقق األىداف االجتماعي بيا، و 

الذاتية وأىميتيا اقل من العالقات األولية ألن الموضوعية و المجتمعية وليس األىداف 

  الفرد ال يرتاح لمعالقة الثانوية بالقدر الذي يرتاح فيو لمعالقة األولية.

 ةير واجالاالجتماعية ات ـعالقال.5   

ليذا المعنى وطبقا  ،ة توجد داخل منطقة محدودةىي جماعو أولية غير رسمي      

التي تنشأ بينيا عالقات صداقة،  ،داخل المنطقة يشتمل الجوار عمى األسر الموجودة

تعريفو بطريقة فيزيقية واجتماعية، فمن الناحية الفيزيقية يشير ىذا  وىو مفيوم يمكن

المصطمح إلى جزء من المدينة يتميز بحدود معينة،  مثل  الطرق العامة أو خطوط 

ويسوده  نوع  ،الفضاء ،السكك الحديدية أو األنيار أو البحار أو القنوات أو األراضي

                                                 

.322. محمد عمي محمد، نفس المرجع السابق، ص  1  
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 االجتماعيةومن الناحية ، النماذج السكنية  الموجودة  بو من التشابو أو المماثمة في

بصفة خاصة تشابو الطبقة  إلى التشابو االجتماعي لمسكان و  يشير ىذا المصطمح

 .1أو النموذج اإلثتي  أو  الساللي االجتماعية

، لذلك اعتبرت عالقة الجار م وأحزانيمعضيم مع بعض في أفراحيويشترك الجيران ب   

بجاره واجبًا مقدسًا السيما عند الشعوب العربية اإلسالمية من خالل قيام الجار برعاية 

جاره في حالة غيابو وفي الوقت الحالي أصبحت عالقات الجوار قميمة جدًا فقد ال 

االجتماعية سواء  يشاىد الجار جاره فترة طويمة بسبب االنشغال الدائم وكثر االلتزامات

 2.بالنسبة لممرأة أو الرجل

 . الجيرة من منظور عمم اجتماع الحضري6

أول من استخدم ويعتبر " Clarenss Perrكالرنس بيري" " " . الجيرة عند1.6    

التي  ،( عندما أشار إلى قيمة الوحدة المحمية المخططة 0963مصطمح الجوار سنو )

لشوارع التي تتفق تتوفر فييا بعض المرافق والخدمات المناسبة، كما تقدم أنواع من ا

وتنسيق المجتمع  ،االجتماعيةثم أضاف العاممون في مجال الخدمة  ةالمنشأواحتياجات 

                                                 

  620ص، دار النيضة العربية، لبنان، بيروت ،ب،س. قاموس عمم االجتماع،محمد عاطف غيث وآخرون،  .1
.090، ص 0999 االردن، ، دار النيضة،المتغيرة في مجتمع المدينة العربية األسرة.عبد القادر قصير،  2  
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األسرة وجماعة  ةحيث أن أىم الجماعات التي تؤثر فيو ىي جماع الذي يعيش فيو

   1 .جماعة الجيرةاألصدقاء و 

ىذا التأثير يظير حاليا في شخصيتو وسموكو  وأفكاره وقيمو،  فتتكون لديو عالقات    

تمعب بذلك دورا ىاما كما عل مع اآلخرين لتظير مع جيرانو وأصدقائو، تسمح لو بالتفا

 لو. االجتماعيةوفعاال يؤثر بشكل قوي عمى التنشئة 

أن ويرى أحد مؤسسي مدرسة شيكاغو " : "Parc"بارك" ". الجيرة عند 2.6   

مغزى في األشكال البسيطة  ما كان ليا من ،جماعات الجيرة فقدت في البيئة الحضرية

لحياة الحضرية أضعفت العالقات الوطيدة بين األفراد فا هفي نظر و .2التقميدية بالمجتمعو 

ي كان التي كانت سائدة في الجماعات األولية،  وقضت عمى النظام األخالقي الذ

يدعميا، يظير ذلك من خالل اإلطاحة بالروابط المحمية والتأكيد عمى االستقاللية بين 

 الجيران.

ذا كان البعض من الباحثين تعود عمى استعمال مفيوم الجوار لمداللة عمى       وا 

الجوار" أنو فضاء ثقافيا "التقارب الفيزيقي، فان البعض اآلخر يقصد من نفس الكممة 

 المجاالت المتقاربة.بين مختمف 

 
                                                 

26، ص 0990، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، عمم االجتماع الحضريغريب محمد سيد أحمد، . 1  

.336، ص 0991، دار المعارف اإلسكندرية، مصر، عمم االجتماع الحضريالسيد عبد العاطي السيد، . 2  
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 رث" ــــــس ويـــــد "لويـــــوار عنــــــــالج.3.6 

أن الجوار من المصطمحات الصعبة ألنو "  Lowis Wirth "ويرث"يعتبر       

أسريو و  ،ارب الفيزيقي مع الشيء المعموميحمل معنيين حسب رأيو فالجوار ىو التق

أي بمعنى أن الجار فقط ىو  متقاربين مع بعضيم.العالقات بين األفراد الذين يعيشون 

ىذا النظر عن أصل  الجار أو  ،كل من يتقارب معك في محل اإلقامة  في السكنات

من أين جاء، وفي رأيو أن العالقات الجوارية تبنى عمى أساس التجاور والتقارب 

 1الفيزيقي لمسكن.

الجوار يكاد يحمل   مصطمح إذا رجعنا إلى المدينة نجد أن" لويس ويرثيؤكد "و     

ىو التقارب الفيزيقي في معظم األحيان طبيعة العالقات الحضرية التي و  ،معنا واحدا

تكتسي صبغة الشخصية السطحية في األحياء المأىولة راجع إلى خصوصيتو  الحياة 

 .2الحضرية و التي تفترض ىذا النوع من العالقات

قارن بين الجوار في الريف والمدينة، حيث الجوار عن " "لويس ويرثوفي دراسات     

يؤكد أن األفراد في الريف يتقاسمون عن خصوصيات حياتيم، فالفرد يخضع لجماعة 

قميدي يعطى بدون مقابل عمى حساب رغباتو الفردية، والجوار أو التضامن الجواري الت

يران يكون الج اإلخالص والتفاعل بينة والمودة و وىذه العالقات تتسم بالبساط، وال تفكير
                                                 

. 20ص  نفس المرجع السابق،.غريب محمد سيد أحمد،  1  
. 20، ص نفس المرجع السابق أحمد،. غريب محمد سيد  2  
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العالقات السائدة ىي من طبقة العالقات المباشرة يسودىا التعاون من زاوية اإلنسانية، و 

 أو الصراع ألنيم يعرفون بعضيم البعض.

أما في المدينة فالعالقات الجوارية مبنية عمى أساس المساواة لكن بدون مسؤولية في    

الساكن، ليس من الضروري رؤيتو كل محل اإلقامة أو المشاركة في الحياة الجماعية 

يوم، فالمجاورة مبنية عمى الفائدة التي تعود عمى الساكن، وليس لمجار التدخل في حياه 

جاره الشخصية عكس الريف، والسكان يشتركون في مدخل عماره  واحدة وفي المجال 

  1.الخارجي لمعمارة أو السكن، ىذه العوامل ليا دورىا في بناء السور بالجوار

 . الجيرة عند شومباردولو4.6
 villes Des كتابو في الجوار ىاما لظاىرة جزءا شمباردولو خصص لقد      

hommes  et desقام دراسة أثر عمى الجوارية، العالقات طبيعة إلى فييا تطرق و 

 لتشكل تتجمع صغيرة، أحياء عدة إلى تنقسم األخيرة ىذه الفرنسية المدن إحدى عمى بيا

 االجتماعية النشاطات مختمف معرفة دراستو خالل من فحاول بينيا، فيماوحدة 

 البنيات مختمف تتضح حتى األحياء، ىذه لسكان اليومية الثقافية  واالقتصادية

 القديمة السكنية األوساط حول دراستو أجرى ذلك من لمتحققو   الخاصة بيم االجتماعية

 األحياء بين الموجود فالختالف البروليتارية العمالية الطبقة صورة حياة تظير أين

 من المنطقتين كمتا في المتبع السموك أنماط بتفسير يسمح األحياء الشعبيةو  الراقية
                                                 

. 90المرجع السابق، ص  نفس ،خل نظريد، معمم االجتماع الحضري، عاطف غيث. 1  
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 يمارسيا التي اليومية والممارسات النشاطات ومختمف االجتماعية األعمال معرفة خالل

 .1.األحياء ىذه سكان

 الشقق بأن يرى بحيث العمالية، المباني مميزات إلبراز الوصف استعمل أنو إلى إضافة

 الدرج، نفس عمى المقابل الباب في المستأجر اسم حتى تتجاىل فييا الناس البرجوازية

 في تعيش أسرا نجد ما ار ناد و جيرانو تجاىل أحدا يستطيع ال العمالية الشقق في بينما

 مبادلة المقابمة المنازل في األخرى األسر مع ترى أن دون جيرانيا عند تامة عزلة

 فيما متماسكة اجتماعية مجموعة تؤلف فالشقق إذن المتكررة المحادثة أو الخدمات

 لمحي الخارجية لمتجييزات كبيرة أىمية أعطى ولقد. لاللتقاء أكثر بفرص وتسمح بينيا

 يسميو ما أو المقيى بينيا من السكان بين العالقات توطيد في االجتماعي ودورىا

 الحياة سمم في ميم موقع أو ىامة مكانة يحتل أنو أعتبره الذي، و الفقراء بصالون

 2.اليومية االجتماعية

ىذا يعني أن عالقات الجيرة تقاس حسب شومباردولو من خالل الطبقات أو المين   

 فالطبقة البروليتارية تتميز بجيرة قوية بيينما البرجوازية تضعف عالقات الجيرة بينيم.

 

                                                 
، نفس المرجع تراجع العالقات التقميدية لمجيرة دراسة ميدانية لبمدية الرحمانية الجزائر العاصمة بوضياف فاطمة، .1

  .202السابق، ص
.613.نفس المرجع السابق، ص 2  
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 )الجيرة ( العالقات االجتماعيةخصائص .6

 التفاعل االجتماعي .1.6 

يعد التفاعل االجتماعي وسيمة اتصال بين أفراد المجموعة فمن غير        

المعقول أن يتبادل أفراد المجموعة األفكار من غير ما يحدث تفاعل اجتماعي بين 

لكل فعل رد فعل مما يؤدي إلى حدوث التفاعل االجتماعي  وأنكما  أعضائيا .

عندما يقوم الفرد داخل المجموعة بسموكيات وأداء معين فإنو يتوقع و  بين األفراد.

ما سمبيةحدوث استجابة معينة من أفراد ا التفاعل بين ، و لمجموعة إما إيجابية وا 

، كما لميارات الفرديةروز القدرات واأفراد المجموعة يؤدي إلى ظيور القيادات وب

فاعل األعضاء ن تفاعل الجماعة مع بعضيا البعض يعطييا حجم أكبر من تأ

توتر العالقات االجتماعية أيضًا من خصائص التفاعل ، و وحدىم دون الجماعة

 1أو تباعدىا. ى تقارب القوى بين أفراد الجماعةبين األفراد المتفاعمين مما يؤدي إل

الدراسات التحميمية لمحياة االجتماعية إلى أنيا تبدأ بفعل اجتماعي ت ولقد أشار      

ويطمق عمى التأثير  ،يصدر عن شخص معين يعقبو رد فعل يصدر من شخص آخر

. لذا البد أن نفرق الفعل ورد الفعل اصطالح التفاعل المتبادل بين الشخصين أو بين

فالفعل االجتماعي وفقًا  ،ماعيةبين الفعل االجتماعي وبين غيره من األفعال الغير اجت

                                                 

.001، ص 0999، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، عمم اجتماع الريفي. غريب محمد السيد أحمد،  1  
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ىو " السموك اإلنساني الذي يحمل معنى خاص يقصد إليو فاعمو  ماكس فيبرلتعريف 

. ىذا  1بعد أن يفكر في رد الفعل المتوقع من األشخاص الذين يوجو إلييم سموكو "

. جعل الفعل الذي يقوم بو اجتماعياالمعنى الذي يفكر فيو الفرد ويقصده ىو الذي ي

الصطدام الذي يحدث بدون قصد بين راكبي دراجتين ىو ذاتو فعل طبيعي وليس فا

فعاًل اجتماعيًا أما محاولة كل منيما تفادي االصطدام باآلخر والمغة التي يستخدمانيا 

 أساس. والتفاعل االجتماعي يقوم عمى ة ىو عبارة عن فعل اجتماعي حقيقيبعد الحادث

ا التفاعل من خالل وجود نظام معين من التوقعات مجموعة من المعايير التي تحكم ىذ

االجتماعية في إطار األدوار والمراكز المقدرة داخل المجتمع والتفاعل االجتماعي أيضًا 

لى ظيور المجتمعات اإلنسانية   2.يؤدي إلى تشكيل الجماعات اإلنسانية وا 

ونظرًا ألن التفاعل االجتماعي وسيمة اتصال بين األفراد والجماعات فإنو بال شك    

 .المرتبطة بموقف معينوالعالقات ينتج عنو مجموعة من التوقعات االجتماعية 

عبارة عن تكامل بين األدوار، حيث يرى المتعاون في اآلخرين  وىو التعاون:.2.6

، فيسعى لتوظيف مقوماتيم وقدراتيم، لتحقيق أناسا يختمفون عنو في المقومات والقدرات

أىداف مشتركة بالتكامل فيما بين قدراتو وقدراتيم. فأصبح يمثل التعاون ظاىرة 

                                                 
 26-20، ص 0999، كندريةاإلس ،، دار المعرفةعمم االجتماع األسريأحمد الخشاب،  .1

.20.أحمد الخشاب، نفس المرجع السابق، ص 2  
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اجتماعية، تعكس التأثير المتبادل بين األفراد في أداء عمل معين وفي التعاون محاولة 

 1لمتكيف مع اآلخرين من أجل ىدف مشترك.

عممية تنازع بين طرفين، حول بموغ نفس  أنو Chaplinشابمن يعرفو التنافس:.3.6

اليدف أو الغاية. والتنافس ىو أكثر العمميات االجتماعية تمثيال لمتنازع والتعارض 

االجتماعيين. فيو يرتبط بالحاجة المشتركة، لذلك يبرز عندما تكون حاجة مشتركة بين 

سة ىي محاولة كل فرد أو فردين أو جماعتين، يرغب كل منيما الحصول عمييا والمناف

 2جماعة الحصول عمى نصيب أكبر من األشياء المحدودة.

يحدث الصراع عندما يجد المرء نفسو في موقفين متناقضين، يتطمب الصراع: .4.5

أحدىما سموكا معينا ويتطمب اآلخر سموكا مختمفا غير منسجم مع السموك األول، 

المتعارضة إلى إعاقة الفرد عن  بحيث يؤدي وجود نمطين من الدوافع المتناقضة

التوافق. مثال الزوجة التي تعيش مشاكل زوجية مع زوجيا ىي في صراع، ىل تبقي 

عمى ىذه الحياة الزوجية من أجل أطفاليا رغم المشاكل الزوجية التي تعانييا أم تتخمى 

 3عنيم لتتخمص من مشاكميا.

    

                                                 

.602،ص0،6101ق لمنشر و التوزيع،األردن،عمان،ط،دار الشرو عمم النفس االجتماعي .نادر طالب شوامرة، 1  
.602،صمرجع السابقالنفس  . د.نادر طالب شوامرة، 2  
.609،صنفس المرجع السابق . د.نادر طالب شوامرة، 3  
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 خالصة الفصل األول  -

انة ىامة مكيحتل موضوع العالقات االجتماعية من خالل ىذا الفصل اتضح لنا أن   

بل أن معظم المؤلفين والعمماء يرون أن العالقات االجتماعية  ،في عمم االجتماع العام

وقد عرفت العالقات االجتماعية بأنيا )الروابط واآلثار  ،عمم االجتماع أساسىي 

مع وىي تنشأ من طبيعة اجتماعيم وتبادل مشاعرىم والمجت األفرادالمتبادلة بين 

حسب مارأينا في واحتكاكيم ببعضيم البعض ومن تفاعميم في بوتقة المجتمع ( .

 التعاريف، فالجيرة تعتبر نوع من أنواع العالقات والروابط االجتماعية.

عميم مع تعتبر العالقات االجتماعية التي تنشأ بين األفراد في مجتمع ما نتيجة تفاكما  

. وال يمكن تصور أية ىيئة أو مؤسسة من أىم ضرورات الحياةوىي  ،بعضيم البعض

 . في تنظيم عالقاتيا االجتماعيةأن تسير في طريقيا بنجاح ما لم تسعى جاىدة 
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 تمهيـــــــــــــــــــــــــد

الحضرية والمجتمع أو الوسط الحضري، وذلك ألن  لألسرةفي ىذا الفصل نود الطرق   

الحضرية، وال تقوم مع فرد  األسرعالقات الجيرة تتكون في المجتمع الحضري بين 

الحضرية ونظريات المجتمع الحضري  األسرةواحد، وليذا سنقوم بعرض مفصل حول 

   الذي تتواجد فيو ىذه األسرة من الناحية النظرية.

ويعكس سموكيا ونشاطاتيا وقد أدت  ،المسكن ىو المجال المادي لحياة األسرةف   

إلى تغيير جذري في نمط حياة ىذه   ت التي طرأت عمى المسكن والسكناتالتطورا

، كعالقة األفراد داخل األسرة والتي  األسرة السيما في القيم والعادات والتقاليد والعالقات

مع األصدقاء، حيث انتقال األسرة من البيت القديم ة و الجير  تتعداىا إلى عالقات

النماذج السموكية التقميدي الريفي إلى نمط حضري مغاير، يحدث ىذا التنقل تغيرات في 

مع صعوبة التكيف مع النمط الجديد و  ذلك أن ىذا التنقل يؤدي باألسرة إلى ،لألفراد

 .1متطمبات البيئة الحضرية الجديدة

 

 

 

                                                 

.531ص  5541مصر،  ،مكتبة غريب، القاىرة الطفولة،األسرة و ، إحسان زكي وآخرون  1  
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 الحضرية  مفهــــــــوم األســــــرة. 1 

بينيما   وامرأةتتكون من رجل  ،األسرة ىي جماعة اجتماعية بيولوجية نظامية     

وكل ما ينتج عن ىذه الرابطة من  ،رابطة رسمية معترف بيا من المجتمع وىي الزواج

تقوم عمى أساس  ،أم، كأب و نسل يضيف إلى دور الزوج والزوجة بيا أدوار جديدة

البشر  ، لكل من ذكر وأنثى ولكل أبناءلبيولوجيو والحياتية الضروريةاإشباع الحاجات 

 . 1األبناءيئة المناخ االجتماعية والثقافية لرعاية وتنشئو وتوجيو إضافة إلى تي ،األسوياء

 النقطة انيوأ ع،جتملما جسم في األولى الخمية انيبأ األسرة كونت أغوست يعرف   

 .الفرد فيو ترعرع الذي االجتماعي الطبيعي الوسط انيوأ التطور، منيا يبدأ التي األولى

 "اجبرن وليم" ويعرف، واالجتماعية البيولوجية الوحدة انيبأ "سبنسر هربرت" ويعرفيا

 أن ويرى م،نيبدو  أو وأطفال وزوجة زوج من مكونة نسبيا دائمة منظمة نيابأ األسرة

 كافة تميز والتي واألبوية الجنسية العالقات مجموع ىو األسرة وجود في الرئيسي السبب

 2.الزمنية الحقب تغيرت ميما األسر

أما األسرة الحضرية فال يوجد ليا تعريف محدد، إال أن العمماء االجتماع الحضري    

 يعطونيا مجموعة من السمات بسبب التغير الذي طرأ عمييا من الريف إلى المدينة.
                                                 

 ،ةاإلسكندري ،ار المعرفة الجامعةد وقاية(،المشكالت االجتماعية والتربوية )تشخيص عالج و . جبارة عطية جبارة، 1
  .553ص  مصر،

 المعرفة دار العربية، األسرة في التغيرات دراسة ،العائمي االجتماع عمم :ناصر العميم عبد عفاف بيومي، أحمد محمد .2
 .15-10، ص1003  اإلسكندرية، الجامعية،
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 بالال تتميز األسر تمك كانت أن فبعد الحضرية، بوادر مجيء ومع اآلن أما    

 ليا حدث اآلن وثقافاتيم وقيميم سموكاتيم في والتكامل والتجانس والوحدة انقسامية

 ىذه أن وبحكم تغير قد ككل الجزائري المجتمع الن بدييي أمر التغيير ىذا تغيير

 أصبحت، اليوم واألسرة" .عمييا المجتمع صورة عكس فقد اجتماعي إنتاج ىي األسر

 األحيان غالب في (وأبنائيما وأم أب من تتكون بسيطة وحدة بكونيا تتميز حضرية أسرة

 البعيدين األقارب وبين المباشرين، األفراد بين ما نوعا العالقات ضعفت لذلك وتبع

 وتممك األفراد جيود تستنفد التي المعقدة، الثقافية والضغوط المادية المطالب نتيجة

 1 "تفكيرىم وتشغل وقتيم

 عمى انعكس الجزائري، المجتمع وثقافة لطبيعة مالئما غير المدينة تطور كان ولما   

 روح ونمت االستقاللية وانتشرت مفككة العالقات فأصبحت الجزائرية، األسرية التركيبة

 خانقة أزمة خمق المدن عمى معائالتل المكثف والنزوح التغير ومع .األفراد بين الفردية

 الئقة غير مناطق في وىناك ىنا تنتشر واآلسر العائالت فباتت السكن، أزمة ىي

 البناءات ببعض وذلك لمحياة، والضرورية األساسية المتطمبات لكل تفتقر قديمة وأحياء

 وباألحياء الفردية، وبالسكنات صحيحة، غير بسيطة بوسائل بنيت الفوضوية

                                                 
، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة عالقات الجيرة في السكنات الحضرية الجديدة مدينة قسنطينة. بن سعيد سعاد، 1

  .511، ص1003، 1002منتوري بقسنطينة، 
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 الوضع ىذا عمى محافظة العائالت ىذه تبقى ولم المتدىورة، الحالة ذات القصديرية،

 يواكب الذي المعيشي مستواىا تحسين في الرغبة لدييا أصبح بل طويمة، لفترة المزري

 كنمط الصناعة واختيارىا األرض زراعة عن النظر وغض السريعين، والتقدم التطور

 الريفية بالحياة المرتبط قديم ىو ما بين تناقض عنو نتج التغيير ىذا لمعمل، جديد

 من االستفادة في المجتمع، رغبة بين يتناقض حضري، معاصر ىو ما وبين الفالحية

 1.التقني الصناعي، التقدم

 ســـــــــــــــــــرةوظــــــــــــــائف األ.2

ىذا و  ،فالبد لممجتمع أن يستمر ،الذي يعتبر أول وظيفة تقوم بيا األسرةالتــــكاثر:  . أ

 2االستمرار ال يأتي إال بالتكاثر.

عن طريق  ،الثقافي العامفي اإلطار  إن األسرة تقوم بإدماج التنشئة االجتماعية: . ب

تدبيره  عن طريق التفكير السائد فيو دخال التراث الثقافي في تكوينو وتوريثو إياه و إ

سموكيو ضبط  ةفتنشأ األسرة الطفل عمى كيفي  ،وغرس المعتقدات الشائعة في نفسو

تجنب كل األفعال التي ال تقبميا في داخميا أو  ،تعميمومستعممة الثواب والعقاب و 

لمجتمع ككل، واألسرة الجزائرية كغيرىا من األسر  تتعيد الطفل حياة في ا

العادات والتقاليد وطرق العمل  من مولده إلى رشده، وذلك بتعميمو ،اجتماعية آمنة
                                                 

  .513صعالقات الجيرة في السكنات الحضرية ، نفس المرجع السابق، بن سعيد سعاد، .1
 .553. عطية جبارة، نفس المرجع السابق، ص2
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فيو ففي األسرة الكبيرة العتيقة يستمد الطفل ىذه المعارف من كل فرد  الزواج.و 

الذين يعتبرون طفل جارىم  ،الجيران  حتىفاألب واألم والجد والجدة والعم والخال و 

كل ىؤالء يعممون جاىدين لسقي الطفل كل ما يجب تعممو من آداب  ،كابنيم تماما

 و إمداده بالنصائح.

ىي رعايتو وخاصة في األسرة تقوم بأىم وظيفة لمطفل و  إن ج. رعــــاية األبنــــــــــاء:

حيث أن األسرة ىي بمثابة عالم  ،صيةياتو ألنو يحتاج إلى ىذه الخاحالفترة األولى من 

 صغير يرتبط بروابط وثيقة من العالقات الشخصية المتبادلة، ال يمكن أن تتوفر بمثل

لما كان الفرد جزءا متفاعال في ىذا البناء يقوم ىذه الدرجة في العالم الخارجي، و 

وأيضا فيو ليس مجرد ذات فحسب بل  ،بوظيفة فيو فإنو يمارس امتداد لذاتو الخاصة

 .1جزء من كل ما يرتبط معو بروابط متينة بحل منو بقوى متزايدة

سيمة من وسائل الضبط أول و إن األسرة تعتبر أىم و  د. الضبـــــط االجتمــــاعي:

حجز الزاوية في وضع قواعد الضبط، واالمتثال األمر الذي جعل منيا االجتماعي، و 

 ن تفكك أو مشاكل.العامل المرجعي األول لكل ما يسود المجتمع م

                                                 

.13ص  5545،، دار النيضة، بيروت األسرة ومشكالتها . محمود حسن، 1  
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يحتاج الحاجة إلى تكوين شخصيتو سوية، و  إن الفرد بأمس توفير الحاجة النفسية:ذ.

األسرة ىي خير مكان ا يحتاج إلى األمان والطمأنينة والشعور بالراحة، و إلى الحب كم

 يوفر لو ذلك.

 باالستعدادالشعور ل إطارا ىاما ينتج منو التعارف و إن األسرة تشك ه. التعـــــــــــــــــاون:

 إلنتاج وتقسيم العمل بين مختمف األفراد بشكل يتكامل فيو اإلنتاج.

   مفهوم المجتمع الحضري.3

لو  األخرىاىتم عمماء االجتماع بالمجتمع الحضري اىتماما مغايرا لنظرة العموم     

كعمم الجغرافيا واآلثار والسياسة واالقتصاد ...وذلك لنظرتيم لممدينة عمى أنيا شكل 

مميز من أشكال المجتمعات المحمية، ليا طريقة عيش خاصة، وثقافة خاصة تسمى 

بالثقافة الحضرية. ليذا أجريت العديد من الدراسات والبحوث في العشرينات والثالثينات 

فرع جديد من فروع عمم  ءفأنشيلمدينة والحياة الحضرية، من القرن الماضي، حول ا

االجتماع العام، وسمي بعمم االجتماع الحضري ومن أىم مؤسسيو رواد مدرسة 

كأرنيس برجس،كميفورد شو، تالميذه وزمالئو و  روبار باركشيكاغو، عمى رأسيا 

ذا ذىبنا إلى موسوعة عمم االجتماع، سنجدىا .فارس،لويس ويرث ألزوريت تعرف  وا 

تقطن في بيئة حضرية أي المدينة  األفراد"عمى أنو مجموعة من  الحضريالمجتمع 
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 1وتتسم بأسموب حياة معين، يتجاوب مع خصائص الحجم والكثافة والالتجانس"

 المدينة أيضا "ىو غيث عاطف محمد بو جاء ما والمقصود بالمجتمع الحضري، حسب

   "2 الريف مقابل

 حياتيم، وفقا ينظمون معين موقع السكان في فيو يتكاثف المجتمع من نوع فيو   

 سوركين الباحثين، مثل بعض إنتيى وقد سكان الريف، أساليب عن تختمف ألساليب

 تميز خصائص ضوء في الريف، عن وتميزىا المدن تعريف ضرورة إلى وزمرمان

 وكثافة المحمي المجتمع وحجم والبيئة المينة وىي الريفي، العالم عن الحضري العالم

وأخيرا  ،االجتماعية والحركة التنقل التشريع، التمايز، والالتجانس، التجانس السكان،

 اليومية. حياتيم في األفراد  يمارسيا التي االتصاالت  نماذج عدد أو التفاعل نسق

ىذا ما يدل عمى أن المجتمع الحضري، يتميز بعدة سمات مثل التعقيد والتباين    

.كما 3وتقسيم العمل وكذلك ارتفاع مستوى التكنولوجيا، وزيادة كثافة السكان وكبر الحجم

أن المجتمع الحضري قد يكون مجتمع محمي كبير أو مجتمع محمي صغيرا ضمن 

 دراستنا.المجتمع المحمي الكبير، مثمما ىو في 

 

                                                 

.111،ص5555،الدار العربية لمموسوعات،لبنان،بيروت،، موسوعة عمم االجتماع.احسان محمد الحسن 1  
  241ص 1978 لمكتاب، العامة المصرية الييئة ،اإلسكندرية ،2 ط ،التنمية االجتماع عممالسمالوطي،  .نبيل2
  241ص ، نفس المرجع السابق،التنمية االجتماع عممالسمالوطي،  . نبيل3
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 نظريات المجتمع الحضري.4

يتفق معظم عمماء الجتماع الحضري واالنثروبولوجيا الحضرية، عمى وجود خمس      

نظريات أو اتجاىات أساسية، تفسر الظواىر الحضرية وىي النظرية النفسية 

 االجتماعية، النظرية االيكولوجية النظرية الثقافية، النظرية القيمية، والنظرية التكنموجية.

 عية .النظرية النفسية االجتما1.4

كما  ،يمثل االتجاه النفسي االجتماعي، كل من عمماء اجتماع المدرسة األلمانية      

 في عمم االجتماع ُعرفت بالمدرسة الكالسيكية، وكذلك باالتجاه السموكي أو التنظيمي

وذلك إلىتماميا بالسموك والفعل والعالقات والتفاعالت االجتماعية، كما اىتمت 

اة االجتماعية الحضرية، عمى اعتبار أن الفرد يوصف بالمظير التنظيمي لمحي

بالحضرية، بناءا عمى نمط سموكو وليس بناءا عمى مكان إقامتو، عمى اعتبار انتشار 

 الفعل االجتماعي العقالني، في المدينة وزوال السموك العاطفي.

جورج ابن خمدون، فرديناند تونيز وماكس فيبر، حيث اتفق في ىذه األفكار كل من   

، فالسموك الذي يترتب عنو أفعال اجتماعية حضرية، ىو نتاج كما قمنا زيمل وشينجمر

لمطبيعة المعقدة لحياة المدينة،لما تتميز بو من كثافة بشرية و تجاوز لممباني، وتنوع 

لمسكان، ىذا ما جعل الفرد حسب رأي ىوالء المفكرين، أن يصبح سموكو عقالنيا أو 
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تو، حتى يضمن لنفسو التكيف واالستمرار، وكثيرا ما نجد ىذه أكثر عقالنية في عالق

من خالل حديثو عن أىل الحضر، الذين يمتازون بالحيمة ابن خمدون الفكرة عند 

والذكاء، بسبب حياة المدينة التي أكسبتيم ذلك، ومع تعاقب األجيال يصبح ذلك خمقا 

 1فييم و مزاجا ليم أو ممكة في شخصيم.

 المجتمع الحضري من خالل ثنائية البدو والحضر حدث عنيت* ابن خمدون:  

فالبدو ، في أحوال مجتمعو حيث وجد أن ىناك فئتين، فئة أساس فئة ذلك موضحا

ال أساس الحضر، وبين ىذين الفئتين اختالف إلى حد التضاد والتصارع دائما، و ليذا 

و ىذا ما يوضح لنا  يمكننا الحديث عن العمران الحضري إال بالتعرض لمعمران البدوي،

."فالعمران من العمارة والتعمير وىو التساُكن و التناُزل فيِ مصر، فيم الموضوع بضده

أو حمة لأُلنس بالعشير واقتضاء الحاجات، لما في طباعيم )الناس( من التعاون، عمى  

  2المعاش."

ة أول عمل عممي، لدراس 5501 ماكس فيبر "المدينة"6يعتبر كتاب ماكس فيبر*  

سنت  ريتشاردالحياة الحضرية، من الناحية السموكية االجتماعية، كما قال 

                                                 

.52، نفس المرجع السابق، ص، طبيعة الرابطة االجتماعية في المجتمع الحضري. كرابية أمينة 1  
، دار الطميعة لمطباعة والنشر، اإلسالمي العصبية و الدولة، معالم نظرية خمدونية في التاريخ ،. محمد عابد الجابري2

  .53كرابية أمينة، نفس المرجع السابق، صكذلك ، انظر 151 ،ص 5541، 5لبنان، بيروت، ط
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R.Sennett 1  فيو يعد ممن بحث في المدينة، عن الظروف التي تجعل دور المدينة

إيجابيا و ابتكاريا، في الحياة العامة لإلنسان، لذلك بحث عن المدن في الماضي بدال 

لمحياة الحضرية الحديثة،  فيبرمن الحاضر، حيث كان ذلك بمثابة النقد الذي يقدمو 

نتيجة لمحياة الحضرية، حيث ال تستقيم أن السموك العقالني لمفرد الحضري، ىو  ويرى

حياة الفرد، إال بذلك السموك و إال تتعرض حياتو لممعانات. قاصدا بذلك أن المدينة، 

ىي التي ساىمت في تقويم سموكو، ومن تم تساىم في التغير االجتماعي، فالبيئة 

 المتمثمة في المدينة، ىي التي أكسبت الفرد السموك العقالني.

في تحميمو لممدينة، عمى التفاعل االجتماعي، فيتجو إلى دراسة رج زيمل جو * يركز   

الصورة النفسية لمحياة االنسانية في بيئة حضرية، فمصالح األفراد و احتياج بعضيم 

تبادلة، التي تتكرس الم األفعالالبعض، ىي التي تدفعيم في الحياة االجتماعية، نحو 

زيمل  يسمييا أشكاال متعددة، ومع ىذه التفاعالت،التبادل، المذين يأخذان في التفاعل و 

حيث تتشكل جوىر العالقات االنسانية.إذ يرى  Lasociabilité باأللفة االجتماعية

أن األجر و العمل سبب في استقالل الفرد عن جماعتو األولى)العائمة  زيمل

 مصمحتو. و لشخصية القبيمة،القرية(، مما يجعمو يرتبط بتجمعات بشرية حسب متطمباتو ا

                                                 
 5550، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية،مصر، 5، مدخل نظري، جعمم االجتماع الحضريالسيد عبد العاطي، .1

 . 753ص
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ومن ىنا يحمل عقمية الفرد الحضري و سموكاتو، إلى أن ساكن الميتروبوليس،     

يواجو دائما بالعديد من التوترات، ليذا ينمي في ذاتو، عقمية تقيو عناصر البيئة 

الخارجية، التي تحاول دائما اقتالعو و االطاحة بو، تتمثل ىذه العقمية، في ضرورة أن 

مشاعره لعواطفو و  نة، ويتفاعل بعقمو ال بقمبو، ذلك ألنو إذا استسمميستجيب ساكن المدي

في تفاعالتو، كان الضياع قدره ال محالة وحسب نظريتو، فإن الظروف التي تحيط 

بالحضر، قد حولت حياة المدينة، من صراع مع الطبيعة من أجل العيش و البقاء، إلى 

أنيا حمت وفككت الروابط صراع ما بين البشر من أجل الربح و الكسب، كما 

الشخصية، محل الروابط الشخصية الوثيقة، ودفعت بالفرد في اتجاه يتعين عميو فيو، 

  1أن يستدعي كل ما في وسعو لتحقيق الفردية.

وىو من المفكرين األلمان، الذي يعتقد أن :Oswald Spenglerأوزفالد شينمجر *  

نشاط و حيوية وطاقة، من يقيم بيا، حيث المدينة الكبيرة في عصره، تعمل عمى افساد 

 تدهور الغربألف كتابو المشيور  2تتميز بالطابع الروتيني، وتصبح الحياة فييا قاسية.

Le déclin de l’occident   الذي يرى فيو أن ثقافة المدينة الغربية، قد أخذت في

حضرية، تنطبق ، كما يرى أن دورة الحياة ال 10التدىور و التفسخ منذ بدايات القرن 

                                                 
  .31دار النيضة العربية، لبنان، بيروت، ب،س ص، الحضري مدخل نظريعمم االجتماع محمد عاطف غيث،  .1
لمطبع والنشر  اإلسراء،دار و مكتبة الواقعي عمم االجتماع الحضري بين الرؤية النظرية و التحميل.محمد ياسر الخواجة، 2

  .14، ص5،1004والتوزيع، مصر، ط
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عمى افساد سكانيا، عن طريق اختفاء الطابع النظامي، عمى عمميات العالقات البشرية 

المتبادلة، يجعل ىذه العمميات روتنية وغير عاطفية، فيقول6"إننا ال نستطيع أن نفيم 

التارخ السياسي و االقتصادي، ما لم ندرك أن المدينة بانفصاليا التدريجي عن األرض، 

لى افالس الريف، فتاريخ البشرية، ليس إال تاريخ المدينة كما أن كل ثقافة، قد أدت إ

ىي موجية في األساس، نحو ذلك النموذج، الذي يتالءم و المدينة العاصمة في كل 

فكمما نمت المدينة، و زاد توسعيا، كمما تطور سوق المال، ألن ىذا 1بمدان العالم."

شكال من أشكال النشاط، الذي يوقظ باستمرار األخير، أصبح القوة المسيطرة و أصبح 

 .شعوره بالوجود و البقاء، حتى أصبحت المدينة، تمثل دكتاتورية المال غير المحدودة

 . النظرية االيكولوجية 2.4  

تعرف ىذه النظرية في عمم االجتماع الحضري، بالمدرسة األمريكية أو مدرسة     

روبرت شيكاغو، حيث تشير إلى أعمال ثالثة من رواد عمم االجتماع في أمريكا، و ىم 

فأعماليم ىي التي أعطت االطار النظري، الذي  رودريك ماكنزي،أرنست بارجس،بارك

 .انطمقت من خاللو العديد من الدراسات

6 حيث يعد مؤسس ىذه النظرية، فيو يعتبر Robert ezra parcروبرت بارك *    

 إلى ،تيدف اإليكولوجيا "ويرى أنالمدينة المكان الطبيعي إلقامة االنسان المتحضر، 
                                                 

  15نفس المرجع السابق،ص.محمد ياسر الخواجة، .1
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وليذا ُفتن بخصائص "1 اإلجتماعية لمعالقات المكان في المنتظمة، األنماط عن الكشف

 و الحظ بعض التصورات اليامة عن المدينة و منيا6الحياة االجتماعية، في شيكاغو 

رأى المدينة الحديثة عبارة عن، بناء تجاري يدين في وجوده إلى السوق، كما أن  -5

المدينة تتميز بالتقسيم المعقد لمعمل، زيادة عمى ىيمنة السوق، التي أدت إلى 

 انييار الطرق التقميدية في الحياة الحضرية. 

البناءات الرسمية، عن طريق وجود ما يسمى، بسيطرة تتسم الحياة الحضرية ب -1

البيروقراطيات عمى نطاق واسع، وتمعب األجيزة البيروقراطية مثل البوليس، 

المحاكم، المؤسسات العمومية التطوعية الخيرية و مؤسسات الرفاىية االجتماعية، 

 دورا ىاما في الحياة الحضرية. 

ياة المدنية، مكان تقل فيو العاطفة، و في اعتباره الحزيمل،  بارك بجورجتأثر  -3

تكثر فيو العقالنية، و كان يرى أنو، ربما يؤدي انييار الروابط العاطفية، التقميدية 

في المدينة، إلى ظيور روابط اجتماعية جديدة معتمدة، عمى جماعات المصمحة 

  2و العالقات الثانوية.

أو  الدوائر المتمركزة6تعرف نظريتو بنظرية  E. Burgess أرنست بارجس*        

أن المدينة، تأخذ شكل خمس حمقات متحدة المركز، تمثل  معناه وبالتصور الحمقي 
                                                 

 .13،ص1007قسنطينة، منتوري، جامعة ، منشوراتونظريته الحضري اإلجتماع عممقيرة،  إسماعيل1
.20مرجع سابق ص . محمد ياسر الخواجة، 2  



 األسرة الحضرية والمجتمع الحضري                              الفصل الثاني

 

54 

 

الحمقة األولى منيا منطقة األعمال المركزية، و فييا تدور أكثر نشاطات المدينة 

ي تتعرض و كافة، و تقع عمى أطرافيا حمقة ثانية ىي منطقة التحول و االنتقال، الت

باستمرار، لمتغير نتيجة اتساع و نمو الحمقة االولى، كما تتميز بكثافتيا السكانية 

العالية، و ظيور التفكك االجتماعي، أما الحمقة الثالثة فتضم منطقة سكنى الطبقات 

العامة، و يمييا منطقة الفيالت و في النياية، تقع الحمقة الخامسة خارج حدود 

الضواحي و األطراف، مناطق سكنية لذوي الدخل المرتفع ىذه المدينة، حيث تشكل 

الحمقات الخمسة، تمثل في نظره مناطق متتابعة من االمتداد الحضري، وىو في 

تأكيده ليذا الوصف الفيزيقي، ذىب إلى أن ظاىرة النمو الحضري، ىي نتيجة الزمة 

يدم و البناء في لعمميات التنظيم والتفكك في نفس الوقت، تشبو تماما عمميات ال

  1الكائن العضوي.

6 جاء ليوضح القوانين و العمميات، التي تعمل داخل الكيان رودريك ماكنزي*    

كالمركز و  بيرجس، وبارك الحضري ليفسر وجود المناطق، التي تحدث عمييا كل من 

 الضواحي و ذلك من خالل عمميات المنافسة، التركيز، االبادة العزلة الغزو، التعاقب

ورأى أنيا منشأ أو توحد ىذه المناطق الطبيعية، التي تشكل البناء الفيزيقي لممدينة. و 

ىو انتقال الجماعات و األفراد، من  invasion urbaineالمقصود بالغزو العمراني 

                                                 

.22نفس المرجع السابق،ص ،محمد ياسر الخواجة . 1  
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منطقة ألخرى، و يسمى أحيانا باليجرة و قد يكون عمى نطاق واسع، وقد يضيق 

 جماعات، بقدر محدود.   نطاقو، فيقتصر عمى تحريك بعض ال

العزلة الفكرية و فتتخذ مظيران، يمثل المظير األول  isolementأما العزلة     

بمعنى أن الجماعات التي تمارس العزلة، من الممكن أن تظاىر غيرىا، أو  المذهبية،

تدخل في عالقات اجتماعية مباشرة مع اآلخرين، رغم التباعد الفكري أو المذىبي، أما 

من الناحيتين االجتماعية والمكانية، فال تختمط ىذه  العزلة الكاممة،المظير اآلخر، فيو 

إال في أضيق الحدود، وتحافظ بقدر االمكان عمى  الجماعات بغيرىا، و ال تتعامل

   1.بالعزلة البشريةمقوماتيا، وخصائصيا وتراثيا االجتماعي، ليعبر عن المظيرين معا 

إذن ركزت النظرية األيكولوجية االجتماعية، عمى الجانب االجتماعي أو البيئة        

ميا األيكولوجي، من مركز و تقسياالجتماعية الحضرية، و كل ما لو عالقة بالمدينة 

مناطق أخرى تابعة.ألن المدينة من وجية نظر ىذه النظرية، ىي عبارة عن نظام و 

  .إيكولوجي، في تغير مستمر

 . نظرية الثقافة الحضرية  3.4  

المذان  روبرت ردفيمد،ولويس ويرث تنطمق ىذه النظرية من أعمال كل من      

تنظر ىذه النظرية، إلى الحضرية باعتبارىا ثقافة ناتجة  ينتميان لمدرسة شيكاغو، حيث
                                                 

.22نفس المرجع السابق،ص ،محمد ياسر الخواجة . 1  
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عن الحياة في المدنية، و ذلك عندما صوروا الحضرية، بأنيا طريقة لمحياة، تتميز بيا 

المدينة، نظرا لما تتمتع بو من خصائص وسمات اجتماعية، تميزىا عن الحياة 

  االجتماعية الريفية.

لويس يذه النظرية، من خالل المقال الذي نشره 6 و تعود الدعائم األولى ل*لويس ويرث

بعنوان "الحضرية كطريقة لمحياة"، والذي يعد عمال كالسيكيا، أرسى  5534سنة  ويرث

 اإلجابةمن خاللو الدعائم األولى، ليذه النظرية، وحاول الكثير من عمماء االجتماع، 

ممية تحول طريقة عمى التساؤل المطروح حول االنماط و العمميات، التي تتضمنيا ع

الحياة السابقة، عمى التصنيع والتحضر إلى نظام صناعي حضري؟ ولإلجابة عمى ىذا 

 وكبير كثيف و دائم موطن "التساؤل، فأول ما أجاب ىو، تعريفو لممدينة ومؤداىا أنيا

 والالتجانس، والكثافة الحجم االجتماعية وأن الناحية من متجانسين غير ألفراد نسبيا،

 ،ذات ثانوية باتصاالت األولية الجماعة عالقات فيو تستبدل اجتماعيا، ءابنا تخمق

 المدينة بساكن األمر ونفعي،لينتيي مؤقت و سطحي انقسامي، و شخصي غير طابع

 يؤدي لكي ويضطر العقالنية، و السطحية باإلنعزالية، يتسم شخصا يصبح أن إلى

 طوعيو، إتحادات و روابط معيم لينظم اآلخرين، مع االرتباط إلى بنجاح وظيفتو

 1الجموعي. اإلتصال من شخصية، غير ووسائل السموك كضبط رسمية، وأشكال

                                                 
 .133،مرجع سابق،ص5،جالحضري اإلجتماع عممالسيد،  العاطي عبد السيد 1
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ىذا السؤال كما قمنا، دار حول الصور واألشكال الجديدة، لمحياة االجتماعية والذي     

قد ينجم عن الخصائص األساسية المميزة لممجتمع الحضري ) الحجم،الكثافة، 

أن الكثافة والحجم الزائد، والتغاير  ويرثيفترض  -الالتجانس( فكانت االجابة كالتالي6

ت أساسية أو مستقمة أو خصائص، مميزة لممجتمع والالتجانس، يعتبران متغيرا

الحضري، تسمم بدورىا إلى عدد من الخصائص التي ترتبط بطبيعة الحياة الحضرية، 

 "التنوع الفردي"،وشخصية ساكن الحضر، وىو يرى أنو كمما كبرت المدينة اتسع نطاق 

ليا من خال سطحي مما يؤدي إلى انتشار عالقات اجتماعية، ذات طابع انقسامي

يتعرف الحضري، عمى عدد أقل من األفراد، وبدرجة أقل من المودة، إلى جانب سيطرة 

عالقات المنفعة، وىنا يقول6"إن معرفتنا باآلخرين تميل إلى أن ترتبط بعالقات 

 .1المنفعة"

يرى أن المجتمع الحضري لديو لويرث، 6ولو نفس التفكير و االتجاه رادفيمد روبرت*

ة، تبدو واضحة، في ضوء اختالفيا عن خصائص و ثقافة خصائص وثقافة مميز 

. حاول أن يوضح، كيف أن الفروق بين المجتمعات  Folk Society"مجتمع الفولك"

"كتابه ثقافة الفولك عند الحضرية و الشعبية، ترتبط بتطور بناء المدينة ذاتيا، في

بدراسة أربعة مجتمعات محمية، في "شبو جزيرة اليوكاتان  رادفيمدلقد قام   اليوكاتان"

                                                 

.51. محمد عاطف غيث، مرجع سبق ذكره،ص 1  
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بالمكسيك"، افترض أن كال منيا، يمثل نقطة متميزة، عمى طول متصل، متدرج يبدأ 

ينتيي بالمجتمع الحضري. فكانت "مدينة الميريدا"، واحدة من و  بمجتمع الفولك

ت في نفس الوقت، أكبر بدراستيا،كما كان ردفيمدالمجتمعات المحمية األربعة، التي قام 

مدن "شبو جزيرة اليوكاتان"، وشممت عددا من الخصائص، التي ارتبطت بالنموذج 

المثالي الحضري، كالتمايز الطبقي الواضح، تقسيم العمل المعقد، وانتشار الصناعة 

 1.والتجارة، والالتجانس المتعدد األبعاد بين السكان

 . النظرية القمية4.4   

نظرية الفعل و  ظرية، تتطابق مع النظرية النفسية االجتماعية،ىذه الن        

االجتماعي، ألن الظواىر االجتماعية الحضرية، ماىي في الواقع، إال نتاج ممموس 

التي يحممونيا  لسموكات و تصرفات سكانيا، التي بدورىا انعكاسات لمقيم الثقافية،

تتجسد عمى األرض، في شكل بناء تصرفاتيم و أفعاليم، التي والموجية لسموكاتيم و 

 2أيكولوجي، ضمن اطار معين من نسق العالقات االجتماعية.

لدراسة كما يؤكد ىذا االتجاه، أن لمقيم الثقافية و االجتماعية، محددات ىامة،    

تفسير أنماط استخدام األرض، و البناء االجتماعي الحضري. ومن الممكن أن تندرج و 

                                                 

.44،45مرجع سابق،ص .السيد عبد العاطي، 1  
.35،ص5،1005دار األمة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط ،لتحضرا .محمد بومخموف، 2  



 األسرة الحضرية والمجتمع الحضري                              الفصل الثاني

 

59 

 

ا االتجاه، ألنو اتخذ من القيم المسيطرة، عمى األنساق تحت ىذ ماكس فيبرأعمال 

االجتماعية و الثقافية، متغيرات أساسية مستقمة، ومن البناء االجتماعي لممدينة، متغيرا 

 تابعا و معتمدا.

الذي كان لو الفضل، في التدعيم األمبريقي  W.Fireyفايري كما اتبع نفس االتجاه    

اع من خالل ما أتيح لو، من بيانات و معمومات، عن لقضايا ىذا االتجاه، إذ استط

أن ُيقارن ما بين العواطف و المشاعر، التي تشير عنده إلى القيم،  بوسطون،مدينة 

وبين العوامل االقتصادية من حيث التأثير عمى البناء األيكولوجي و االجتماعي 

تمارسو القيم الدينية،  إذن أكدت ىذه الدراسات وأخرى، عمى األثر البالغ، الذي1لممدينة.

 بصفة خاصة في تحديد مالمح البناء األيكولوجي واالجتماعي لممدينة.

  .النظرية التكنولوجية5.4   

في  التكنولوجيا"ىي تركز عمى دور "و  تسمى ىذه  النظرية، بنظرية العولمة أيضا،     

التأثير عمى البناء االيكولوجي واالجتماعي لممدينة، ومن تم فالعالقات االجتماعية، 

وىذا بسبب تطور وسائل االتصال والمواصالت، ودورىا في الزيادة من فرص التبادل 

والتواصل، والتقميل من فرص العزلة االجتماعية، و الزيادة من فرص االختيار، في 

، نمط الجيران وىذا بفضل التطور التكنولوجي، العمارة المدينة كاختيار نمط السكن
                                                 

  1 .771مرجع سابق،ص . السيد عبد العاطي،
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والطرق، وسائل النقل...الخ.ىذا كمو أثر عمى الحياة االجتماعية الحضرية والعالقات 

وليم السكانية والتفاعل االجتماعي في المدينة. و من زعماء ىذه النظرية نجد كل من 

 1أوجبرن و أموس هاولي، منويل كاستل.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

.45ص، نفس المرجع، التحضر .محمد بومخموف، 1  
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 خالصة الفصل الثاني -

الحضرية تتميز بمجموعة من الصفات  األسرةلقد خمصنا في ىذا الفصل بأن   

، كسطحية العالقات حسب ما ربطناه اكتسبتيا من الحياة الحضرية والثقافة الحضرية

بعالقات الجيرة والنظريات الحضرية التي وضحت أن التحضر يمعب دورا كبيرا في 

 م اليومية.سموكات األفراد وحياتي



 الفصل الميداني: الجيرة بعين النويصي 
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 تمهيد 

 ومن خالل ىذا الفصل سنتطرق إلى الجانب الميداني لمدراسة، والذي اعتمدنا في   

ب الميداني ىو تدعيم انعمى خطوات منيجية معروفة في عمم االجتماع، ألن الج

لمجانب النظري، إال أننا في الميدان نكتشف أشياء قد كنا غافمين عنيا بمعنى أننا لم 

النظري، ألن الجانب الميداني ىو الذي ُيقربنا من الظاىرة نتعرض إلييا في الجانب 

والواقع االجتماعي، لذلك توصمنا من خالل بحثنا ىذا إلى مواضيع ونتائج كشفيا لنا 

 .، أي الطرق المنيجية الُمتبعةاالستمارةالميدان بعد المالحظة العممية و 

 تبويب المعطيات وتحميميامنا بالتعريف بمكان إجراء البحث، وكذا وفي ىذا الفصل ق   

 .كيف ىي عالقات الجيرة في الوسط الحضريلمعرفة  الميدانمن خالل 
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 تعريف دائرة عين النويصي مكان إجراء الدراسة .1

دوائر التابعة لوالية مستغانم، مقرىا عين النويصي، وتضم بمديات عين  إحدىىي 

كمم عمى مدينة مستغانم، يقدر عدد  30، تقع عمى بعد النويصي، وفرناكة والحسيان

 .2كمم 177نسمة، تبمغ مساحتيا  14530ب  2008 إحصائياتسكانيا حسب 

 اإلنسانيعتبر الموقع الحضري في ديناميكية، لما ليا من دالئل حول حياة    

، دائرة حسب دائرة عين النويصي أصبحتواستقراره في الوسط الحضري، حيث 

 1987.1اإلداري لسنة التقسيم 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2016، بمدية عين النويصي.مكتب االحصائيات،  1
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 تحميل البيانات العامة 

سنتناول في ىذا المحور محصل الخصائص التي تميز مجتمع البحث من خالل      

الرقمية اإلجابات المبحوثين، حيث معرفتنا ليذه الجوانب لمبيانات  اإلحصائيالتحميل 

 يفيدنا في معرفة جوانب تخدر البحث 

 ( 1جدول ) ( : الفئات العمرية لممبحوثين :1جدول رقم ) 

 المتوسط الحسابي النسبة التكرار الفئات العمرية

22-31  

31-40 

40-49 

49-58  

58-67  

  67أكبر من 

8 

10  

13  

13  

9 

5 

13.79 

17.24  

22.41  

22.41 

15.51 

8.64  

 

 
    

  
= 45.5   

مجمع  2639

 أعمار المبحوثين 

  100 58 المجموع

العينة تتراوح أعمارىم بنسبة أكبر في فئة  أفرادمن خالل الجدول يتضح أن       

أن فئة مسكن، و  100( من المبحوثين بحي 53.44%الشباب حيث بمغت النسبة )

من  األكبرونسبة الكبار، أي الفئة ( من المبحوثين 46.56%الكيول بمغت نسبتيا )
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( من 13.79( تمثيل نسبة )31-22( أما الفئة مابين )8.64( سنة تبمغ )67)

 المبحوثين.

األكبر منيا متقاربة ( سنة و 49ئة العمرية األقل من )ىذه تفسر أن الفالبيانات إن    

األسرة الممتدة  عمى نمطكان الحي مازالوا يحافظون سأن يوضح مما  ،بيذا الحي

نفصال عن العائمة ( كر، عدم االبي تربوا عمييا ) كالزواج المالتقاليد التبسبب العادات و 

أن ويشير المتوسط الحسابي لمفئات العمرية  سكة.اتمفي ىذا الحي مازالت م األسرةأن و 

 ( سنة.45.5)الحي يبمغ المتوسط الحسابي لمفئات 

 ( 2: جدول )الجنس توزيع المبحوثين حسب

 %النسبة التكرار الجنس

 ذكر

 أنثى

55 

3 

94.82 

5.8 

 100 58 المجموع 

من خالل البيانات المدونة في الجدول نالحظ أن نسبة الذكور من المبحوثين أكبر     

نسبة اإلناث  ( و 94.82%بكثير من نسبة اإلناث حيث بمغت نسبة الذكور )

ن نسبة اإلناث أالرجال و  ىمفي األسرة الجزائرية  المسئولة( مما يفسر أن %5.18)

  .جدا كانت ضعيفة
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  ( 3جدول ) الحالة العائمية :  -/3

 17.24 % 10 أعزب

 67.25 % 39 متزوج

 5.17 % 3 مطمق

 10.34 % 6 أرمل

 100 % 58 مجموع

 إذا يرةبكىي نسبة و   67.25 % ىي نسبة المتزوجين من المبحوثين أننالحظ      

 إالال تكون  األحياءىذه نسب متوقعة الن و  ،المبينة في الجدولما قورنت بباقي النسب 

يقع  األسرةقيام العالقة بين ىذه  أنم ث ،بالزواج إالال تكون  األسرة، و غالبا بأسر

من  نسبة المطمقات أما ،األطفال أخيراو  األمياتثم  اآلباءعمى  األولىبالدرجة 

محافظ المدروس مازال المجتمع  أنعل ، ىذا ما يؤكد المبحوثين ىي نسبة ضعيفة جدا

ما قورنت بنسبة  إذانسبة العزاب من المبحوثين ىي قميمة  أما، األسرةعمى استمرارية 

التي لم تسمح  ،الظروف المادية إلىالسبب في ذلك كسب بعضيم يعود المتزوجين، و 

 .  10.34 %بمغت  األراملنسبة  أنو  أسرةبتكوين 
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 4جدول رقم  مكان الوالدة : 

 المجموع %النسبة التكرار مكان الوالدة

 21 %36.21 21 ريف

 37 %63.79 37 مدينة

 58 %100 58 مجموع

  36.21 %، تمييا نسبة من المبحوثين ولدوا بالمدينة  63.79 %حظ أن الن     

ما يالحظ في ىذه النتائج ال توجد فروق تذكر بين المبحوثين في ما ولدوا بالريف، و 

  .يخص مكان والدتيم

 5جدول رقم  السابق :  اإلقامةمكان  

 %النسبة التكرار اإلقامةمكان 

 34.03 18 ريف

 68.97 40 مدينة

 100 58 مجموع

إن معرفة مكان اإلقامة السابق يساعدنا عمى معرفة الثقافة التي يحمميا األفراد          

 قات التي كانت تمارس بيننوع العالوكذا نوع العادات والتقاليد التي يمارسونيا، و 

، الن كل ىذه األمور تختمف من حي ألخر سواء كان حيا تقميديا أو حيا السكان
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يقيمون بالمدينة ( كانوا 68.97من خالل الجدول أعاله نالحظ أن نسبة)حضريا، و 

د المجتمعين تقاليمما يبين أن عادات و  ،( كانوا يقيمون بالريف  31.0 %) ونسبة

 .متشابية إلى حد كبير

 6جدول رقم  كان حيك ؟هل تعرف سان الحي: التعارف بين سك .3

 %النسبة التكرار درجة المعرفة

 63.79 37 كمهم

 34.38 200 بعضهم

 1.73 1 ال احد

 100 58 المجموع

( من   63.79 %نسبة )   أنمن خالل النتائج المدونة في الجدول نالحظ       

(  فقط من   1.73 %، مقابل نسبة ) المبحوثة بالحي تعرف بعضيم البعضالعينة 

 .ال تعرف احد من سكان الحي بأنياالعينة تؤكد 

 اإلقامةبسبب مدة  ض،بعكان الحي يعرفون بعضيم الس أنتبين ىذه النتائج و        

 إحصائيةىناك فروقا ذات داللة  أننرى  فإننابناءا عمى ما سبق و  معا.التي قضوىا 

زيادة الثقة  إلىالحقيقية لمجيران تؤدي المعرفة  أنمعرفة الجيران لبعضيم البعض، و  في
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ن والمحبة بينيم مما يكسبيم احتراما متبادال يوصميم إلى تقوية جسر التعاو ، بينيم

 جيدة . بينيم عالقات جيرة قوية و  تبالتاي تكونو 

  07ما طبيعة عالقتك بجيرانك ؟ جدول رقم  :جيرانال ة مععالق. طبيعة ال4

 %النسبة  التكرار   الطبيعة 

 86.21 50 جيدة 

 13.79 8 سيئة 

 100 58 المجموع 

من  (  86.21 %نسبة )  أننالحظ  أعالهمن خالل النتائج المدونة في الجدول     

 المن العينة  (  13.79 %نسبة )  أما ،ن عالقتيا مع جيرانيا جيدةأتقر بين ثلمبحو ا

من خالل ىذه النسب يتضح لدينا  .إال القميل منيم ترفون بان عالقتيم بجيرانيم سيئةيع

السبب حسب ن تربطيم عالقات جيدة مع جيرانيم، و نسبة كبيرة جدا من المبحوثي أن

يعود ذلك لوجود مسجد بالحي يقوم حيث مبحوثين ىو الوازع الديني وحق الجيرة، ال أير 

 .االجتماعي بين السكان باطالر  تقويةب

 :كما ىو موضح في الجدول التالي
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  08جدول رقم  عالقة جيدة بين الجيران: .1.4

 %النسبة  التكرار السبب

 2 1 الوظيفة

 38 196 الوازع الديني

 16 08 رابةقال

 44 22 الجيرة

 100 50 المجموع

( من المبحوثين عالقتيم  86.21 %نسبة )  أعالهنالحظ من خالل الجدول         

(  38% )الوظيفة بنسبة  أخيرارابة و قيميو حق الجيرة ثم ال ،جيدة بسبب الوازع الديني

عالقات جيدة بين  ممبحوثين بالحي يقولون بان الوازع الديني ىو السبب في وجودل

جعل ىو الذي حق الجيرة  أن( من المبحوثين تؤكد عمى   44%نسبة )  أما، الجيران

جعل  العالقة بين الجيران  ، في مقابل الوظيفة كعامل فيالعالقات بين الجيران جيدة

 .( 2%جيدة بنسبة ضعيفة قدرة ) قوية و 

فيي تعود إلى عدة أسباب يمكن  ،أسباب سوء العالقة بين الجيران في الحيعن أما و   

 يا في الجدول التالي :حأن نوض
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أسباب يوضح  09جدول رقم :  أسباب سوء العالقة بين الجيران في الحي. 2.4

 الجيران في الحيسوء العالقة بين 

 %النسبة  التكرار السبب

 25 2 جااإلزع

 0 0 عدم االحترام

 75 6 التفاوت االجتماعي

 100 8 المجموع

رئيسي في سوء العالقات بين الجيران سبب كعامل التفاوت االجتماعي  يأتي        

قالوا بان ين ذ، فالمعدومة تواالحترام فكانت نسب معامل عد أما، اإلزعاجيميو عامل 

( من   25%( في مقابل )  75%ببو التفاوت االجتماعي بمغت ) سوء العالقات س

 .من الجيران نزعاجاالإلى العينة المبحوثة تؤكد بان سبب سوء العالقات يعود 

غالبية  أنيتضح لدينا و  ،من خالل الجدول نبين طبيعة العالقات بين الجيرانو       

يعود ذلك يكونون عالقات جيدة مع جيرانيم، و  أنيمالمبحوثين بالحي يؤكدون عمى 

 القرابة .حق الجار يمييا الوازع الديني و  إلىبالدرجة األولى 

ىي عالقات يي تمثل عالمة ) الوجو لموجو ( و العالقات العادية بين الجيران ف أماو    

تبادل  إلى، إضافة اعل مع بعض الجيران في الممرات واألزقةمن خالل التف أتنش
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، كما يفسرىا بعض األدبالتحية في الصباح والمساء وذلك من باب المياقة واالحترام و 

المحددة والمؤقتة التي تنشا بين األشخاص وىي ذات أمد بالعالقات  عمماء االجتماع

 .قصير

طبيعة عالقات  مما سبق ذكره انو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فينالحظ و    

تي تقوده إلى ، الدي إلى التربية الحسنة لدى الفردافة الجيرة تؤ ، فثقالجيرة بين السكان

يم غير أن ضعف العالقات بين ،معرفة حقوق الجيران، مما يكسبو احتراما لدى الجيران

إلى زيادة إضافة  ،يعود في بعض األحيان إلى بعض المشاكل التي تحدث داخل الحي

 اءضغالبيا الحسد و نينشا ع ،الجيران بعضي يؤدي إلى كراىية التفاوت االجتماعي الذ

يحدث التمزق داخل يا التعاون بين الجيران وبالتالي تسوء العالقات بينيم و فيينعدم و 

  .في العالقاتالحي 

  11هل تتدخل لفض الشجار؟ جدول رقم : حالة حدوث شجارات .3.4

 %النسبة  التكرار اإلجابة

 46.55 % 27 نعم

 53.45 31 ال

 100 58 المجموع
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يتدخمون من المبحوثين  ( (46.55 %نسبة  أننالحظ  أعالهمن خالل الجدول        

( من العينة ال يتدخمون لفض  53.45 %نسبة )  أما، لفض الشجارات عند حدوثيا

مة تتدخل لفض نسبة قمي أنالشجارات التي تحدث من خالل ىذه النسب يتضح لنا 

 : كما ىو موضح في الجدول التالي أسبابعدة  إلىيعود ذلك الشجارات التي تحدث، و 

 ( لماذا ب ) نعم  اإلجابةكانت  إذاالشجارات التي تحدث يوضح أسباب  12جدول ال 

 %النسبة التكرار السبب

 33.33 9 الحفاظ عمى االستقرار

 66.67 18 النيي عن المنكر

 100 27 27المجموع 

ن المبحوثين القائمين بالتدخل يرو ( من 66.67 %نسبة ) إنفمن خاللو نالحظ    

يدخل في باب النيي عن المنكر، فنسبة ، التدخل لفض الشجارات التي تحدث

 .استقرار الحي حتى نحافظ عمى( من المبحوثين القائمين بالتدخل %33.33)

ين أن نسبة كبيرة، من سكان الحي يشعرون بالمسؤولية اتجاه حييم ويرون أنو تبي   

الن ذلك يؤدي إلى زيادة  ،الحفاظ عمى استقرار الحي والنيي عن المذكرلواجب من ا

 التالي تقوى العالقات بينيم . ببين الجيران و  بةالمحة و فاألل
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الجدول التالي الشجارات إلى األسباب التالية و  وتعود أسباب عدم التدخل لفض   

 يوضح ذلك : 

 كانت اإلجابة ب )ال( لماذا ؟ . في حالة عدم وجود شجارات:(: 13جدول )

 %النسبة  التكرار  السبب

 لما يعنيك

 الخوف

 أخرى

26 

3 

2 

83.87 

9.67 

6.46 

 100 31 المجموع

يعنييم فقد ال بالنسبة لمذين قالوا بعدم التدخل أثناء حدوث الشجارات ألن األمر       

فقد بمغت نسبتيم  ،الخوف، وأما القائمين بعدم التدخل بسبب (83.87%بمغت نسبتيم )

 . قائمين بعد التدخل ألسباب أخرى( وىم ال9.46%( مقابمة نسبة )%9.67)
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 ؟ ما نوع الصمة التي تربطك بجيرانك( : 14جدول ) :جيرانال طنوع الصمة التي ترب.6

 %السبب التكرار نوع الصمة

 أهل أو أقارب

 أصدقاء

 ال صمة لك بهم

16 

33 

09 

27.59 

56.89 

15.52 

 100 58 المجموع

( 56.89%نالحظ أن نسبة ) ،من خالل النتائج المدونة في الجدول أعاله        

قة التي تكونت بحكم الجيرة، حيث ايؤكدون أن الصمة التي تربطيم بجيرانيم ىي الصد

بفعل الوظيفة المشتركة الحي و  يم فيالتقائقة تشكمت بعد ايؤكدون أن ىذه الصد

( من المبحوثين تربطيم صمة األىل أو األقارب، ىذا ما 27.59%نسبة )أن و  ،لمبعض

 سكنون بجانب أبناءىم المتزوجين وبناتيم المتزوجاتيفسر أننا نجد بعض السكان ي

 .نات يعتبر سبب في وجود صمة أىل وأقارب بالحيوكذا توارث السك

ط بين ن الترابأل ،حوثين ال تربطيم أي صمة بجيرانيم( من المب15.52%أما نسبة ) 

التكافل ينمو لدييم حب التعاون واالحترام و فتفيم تكاالجيران يزيد من تعاضدىم و 

 .سمح ليم بتكوين عالقات جيرة جيدةي ممااالجتماعي، 
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ف ي( هل تتعاون مع جيرانك في تنظ15جدول) :في الحي جيرانال بينتعاون ال .7

  الحي ؟

 %النسبة التكرار اإلجابة

 72.41 42 نعم

 27.59 16 ال

 100 58 المجموع

( يؤكدون عمى صفة التعاون يبن 72.41%يبن الجدول أعاله أن نسبة )       

موجود بين الجيران، حيث الجيران في تنظف الحي، وىذا يدل عمى أن مبدأ التعاون 

، وىي (27.59%قدرت نسبة القائمين بعدم التعاون بين الجيران في تنظيف الحي بـ)

 .بالنسبة التي تؤكد  عمى التعاون مقارنة نسبة ضئيمة

عمى التعاون بين الجيران في تنظيف السبب في ارتفاع النسبة التي تؤكد  كما أن   

﴿َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرِّ : الوازع الديني، ومن باب قولو تعالى إلىأيضا الحي يعود 

ْثِم َواْلُعدْ  النظافة ، كان حرص السكان عمى التعاون و  1َواِن﴾َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَمى اإلِْ

ظافة بين ن ثقافة النكما أ. تساعد عمى وجود بيئة نظيفة وصحيةألنيا من اإليمان و 

                                                           
 .02، اآلية سورة، المائدة.القرآن الكريم،  1
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مما يؤدي إلى تنشئة ، مق بيئة نظيفة وحي نظيفخالجيران تعني التعاون من أجل 

 . ى عالقات الجيرة بين سكان الحيبالتالي تقو والد و اجتماعية جيد لأل

 (: هل تقوم بالتويزة مع جيرانك ؟ 16جدول ) :جيرانال تويزة معال .7.1

 % النسبة التكرار اإلجابة

 نعم

 ال

 المجموعة

13 

45 

58 

22.41 

77.59 

100 

(  من المبحوثين يؤكدون عدم 77.59%نالحظ من خالل الجدول أن نسبة )        

ا الكثير ومن خالل ىذه النتائج نجد أن فكرة )التويزة( قد تخمى عني بالتويزة، قياميم 

ة بالحي ويز ( يؤكدون قياميم بالت22.41%، أما نسبة )ألن كل شيء أصبح متوفرا

الكمكم ...(  ،ومون بنشاطات منزلية )كغسل الصرفويقييا، حيث مازالوا محافظين عم

ات بعض األمور المتعمقة بالبناء ىذا بالنسبة لمنساء أما الرجال فيم يقومون بنشاط

بأن التويزة كما يقول جل الذين مازالوا يرون  ،تقاليدنانيا تعتبر من عاداتنا و ألوالزراعة 

 . والتعاون تعني الوحدة

 في جدا شائع مصطمح وىيا، جماعي تعاونا تعتبر التي "لتويزةا" لعبت وقد    

 تقديم إلى تيدف األفراد بين التعاون مبدأ تجسيد في ىاما دورا الجزائرية الريفية األوساط
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 وخاصة أعماليا أكثر المرأة وحتى .الحصاد الزراعة، البناء، مجال في سواء المساعدة

 باإلشارة والجديد لممساعدة المنطقة نساء وتجميع بالتويزة، القيام تستدعي منيا الشاقة

 ذلك ويؤكد قرابية، عالقات تكون تكاد الجيرة عالقات فإن باألقارب الزواج وبحكم

 إنف .التشابو وعمميات الظروف نفس خمق في وأثاره المشترك الجغرافي انتمائيم

 وتغرس الجار ىو اإلحساس ىذا يستحق من وأول سامي طابع ذا إحساس ىي "التويزة"

 في يدخمون األفراد فتجد عمييا، عالقاتو ويبني عمييا فينشأ الفرد أذىان في العادة ىذه

 التعاون ىذا الشجار، في وحتى والحزن الفرح أوقات في يتعاونون لوجو، وجو عالقات

 وبنفس بتمقائية، ويؤكدونو عميو راضون وىم عميو احد يرغميم ال داخميم، من ينبع

 1.المصمحة من نابعا وليس الرضا من نابع رحبة،

 ؟.  هل تتبادلون الطعاميوضح تبادل الطعام: :  12جدول تبادل الطعام:  .2.7

 %النسبة  التكرار   اإلجابة

 نعم 
 ال

 المجموعة 

45 
13 
58 

77.58 
22.42 

100 
( يقرون بتبادل الطعام بينيم 77.58%أعاله نالحظ أن نسبة ) الجدولمن خالل     

ثقافة ف ،ترفون بأنيم ال يتبادلون الطعام( من العينة المبحوثين يع22.42%أما نسبة )

                                                           
 .260نفس المرجع السابق، ص، مدينة قسنطينةعالقات الجيرة في السكنات الحضرية الجديدة بن سعيد سعاد، .انظر:  1
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، وبالتالي تقوية الترابط يمالمحبة بينإلى الثقة االحترام و جيران تؤدي تبادل الطعام بين ال

 .سري الذي يسمح بتكون عالقات جيدةاأل

هل تسعف جيرانك عند : يوضح إسعاف الجار: 17جدول  .إسعاف الجار:3.7

 . الحاجة ؟

 % النسبة التكرار اإلجابة

 نعم

 ال

 المجموعة

47 

11 

58 

81.03 

18.97 

100 

( من المبحوثين بالحي يؤكدون 81.03نالحظ من خالل الجدول أن نسبة )     

( من المبحوثين يؤكدون عكس ذلك 18.97%نسبة ) أماجيرانيم عند الحاجة،  إسعاف

 الالمباالة الموجودة عند بعضيم. قوليم لمعالقات السيئة بينيم أو السبب يعود حسب و 

 إلىيؤدي  مماالتضامن االجتماعي  زيادةو  ن إسعاف الجار لجاره يعني التعاونإ    

 . بينيم وبالتالي تكون عالقات جيدة االجتماعي التكامل
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هل تقرض يوضح االقتراض بين الجيران: ( 18جدول ) االقتراض بين الجيران: .4.7

 ؟ مثالجيرانك األواني المنزلية 

 % النسبة التكرار اإلجابة

 نعم

 ال

 المجموعة

48 

10 

58 

82.75 

17.25 

100 

( من المبحوثين 82.75%يتضح من خالل الجدول أعاله أن ما نسبتو )       

يؤكدون عمى أنيم يقرضون جيرانيم األواني المنزلية في المناسبات أما نسبة 

(  من المبحوثين يؤكدون أنيم ال يقرضون جيرانيم األواني، تؤكد ىذه %17.25)

، أما النسبة في المناسبات التآزرو  المدروس لمتضامن والتعاون المجتمعالنتائج حب 

وكذا  بين السكان سباب التفاوت االجتماعيألكس ذلك فقد تعود البسيطة التي أدلت بع

 ، والشجارات.الظروف االجتماعية

التعاون الذي  عندليل كاف ، إن ثقافة اقتراض األواني بين الجيران عند الحاجة      

الح بينيم يدخل في تقديم العون تبادل المصاالحترام، وزيادة يؤدي إلى المحبة و 

    المساعدة عند الحاجة، الشيء الذي يسمح ليم بتكوين عالقات جيرة قوية . و 
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العمراني الحي في تقوية مساىمة التصميم المعماري و : ثانيةتحميل بيانات الفرضية ال

  .الجيرة بين السكانأو إضعاف عالقات 

  : كيف تحصمت عمى مسكنك (19جدول رقم )

 % النسبة  التكرار ولكيفية الحص

 كراء
 شراء

 استفادة
 ارث

08 
18 
02 
30 

13.79 
31.03 
03.44 
51.74 

 100 58 المجموعة
( من المبحوثين مالك 51.74%يتضح من خالل الجدول أعاله أن نسبة )       

عمى سكانيم عن قد تحصموا ( من المبحوثين بالحي 31.03سبة )أن نو  ،لمساكنيم

مسكن بعين  100بمغت نسبة الذين استفادوا لسكنات حي  نطرق الشراء، في حي

( من المبحوثين فيم من المستأجرين 13.79%( أما نسبة )03.44%النويصي )

 .لسكانيم 
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 ما عدد الغرف مسكنك ؟ يوضح عدد الغرف: :  20جدول 

 المتوسط الحسابي % النسبة التكرار عدد الغرف

 غرفتان

 ثالث غرف

 أربعة غرف

 أربعةأكثر من 

 غرف

10 

21 

14 

13 

17.24 

36.20 

24.14 

22.42 

 

4    = X    
  

 

 

  100 58 المجموع

نالحظ من خالل البيانات المدونة في الجدول أعاله أن نسبة المساكن التي تحتوي    

ن األسر أل( ألمر المبحوثين بالحي، 53.44%عمى غرفتين إلى ثالث غرف بمغت )

يرى الكثيرون  بمعدل فردين في الغرفة الواحدة،يسكنون بيذا النوع من المساكن و  الذين

السبب يعود حسب رأييم حد كبير، و  إلىممن تحدثنا معيم أن ىذه الحالة تعتبر مقبولة 

القميل منيم يرى أن ىذا الوضع غير الئق لم يبمغوا سن الرشد و األوالد مازالوا أن  إلى

    بسبب كبر األبناء و بموغيم سن الزواج . 

( ألسر %24.14أما نسبة المساكن التي تحتوي عمى أربعة غرف فقد بمغت )     

أربعة غرف  ة المساكن التي تحتوي عمى أكثر منالمبحوثين، في حيث بمغت نسب
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عي خصوصيات األسرة الجزائرية التي ( عموما فإن ىذا التصميم ال يرا%22.42)

 تمتاز عادة بكبر حجميا أو كذا تخصيص غرفة لإلناث و أخرى لمذكور.

 ما عدد األفراد في المسكن ؟ في المسكن:  األفرادعدد ( 21جدول )

 المتوسط الحسابي % النسبة التكرار الفئات العمرية

2-5  

5-8 

8-11 

11-14  

14 

27 

10 

07 

24.13 

46.55 

17.24 

12.08 

 
   

  
=  6  

ىو عدد  353

 األفراد 

  100 58 المجموع

( من المبحوثين بالحي تبين 46.55%من خالل الجدول أعاله نالحظ أن نسبة )    

( تبين أن 24.13%( أفراد تمييا نسبة )7ىال5أن عدد األفراد في المسكن يبمغ من )

( أن عدد األفراد في 29.31%( أفراد في حين تبين نسبة )4الى2عدد األفراد يبمغ )

 ( فردا. 13الى8المسكن يبمغ من )

ومن خالل ىذه النتائج نالحظ أن األسر بالحي مازالت تحافظا عمى العائمة         

يسكنون مع أىالييم، ثم إن زيادة بناء غرفة الكبيرة، حيث نجد بعض األبناء المتزوجين 
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تقاليد الشباب يعتبر من عادت و  يع تزويجأو غرفتين عند الحاجة ممكنا، وأن تشج

 .ية ومن عائمة واحدة في مسكن واحدالحي األمر الذي أدى إلى مساكنو عدة أسر نوو 

تبين قيمة المتوسط الحسابي المقدر بستة أفراد بالمسكون أن الوضعية مناسبة و       

 .(3.5ابي لعدد الغرف بالمسكن ىو )إلى حد كبير باعتبار أن المتوسط الحس

أنت تسكن منذ متى و يوضح مدة السكن:  ( 22جدول)في السكن:  اإلقامةة مد .9

 ؟ بالحي

 % النسبة التكرار بالحي  اإلقامةمدة 

 سنوات 5أقل من 

5-10] 

10-20 

 أكثر من سنة

08  

06 

12 

32  

12.07 

12.07 

20.68 

55.18 

 100 58 المجموع

 المبحوثين بالحي ىم( من 24.14%من خالل  الجدول أعاله نالحظ أن نسبة )     

، ويرى ىؤالء الذين مكثوا ( من المبحوثين بالحي75.86%أن نسبة )حديثتي العيد و 

، يقول بعضيم ال يمكن بأي حال من األحول سنوات فيم مالك لمساكنيم 10ر من أكث

التخمي عن مساكننا ألنيا تعتبر جزء من العائمة، فالمتمسك بمكان سكانيم عمى الرغم 
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عالقة ايجابية مع جيرانيم لو، يعود لما تولد لدييم من حب و وزيادة عيامن ضيق سعتو 

ن معرفة الجيران لبعضيم المكوث بالحي لمدة زمنية أطول يزيد ممدة اإلقامة بالحي، و 

االحترام لبعضيم البعض، الشيء الذي يؤدي اد التعاون والتبادل و بالتالي يزدالبعض، و 

       وتقوى العالقات بين الجيران . يد ز إلى االستقرار االجتماعي أين ت

هل أنت راض يوضح الرضى عن المسكن: ( 23جدول ) .الرضى عن المسكن:10

 عمى مسكنك ؟ 

 % النسبة التكرار درجة الرضا

 راض

 نوعا ما

 غير راض

21 

10 

17 

53.44 

17.24 

29.32 

 100 58 المجموع

بمغت  مسكنالعن  الرضىيتضح من البيانات الواردة في الجدول أن نسبة   

 االندماج الكامل بين السكان إلى( ويفسر رضاىم ىذا حسب أقوال بعضيم %53.44)

ب الدور المسجد الذي لعالقرب من العمل و مع  ،األلفة التي تسود بينيم كجيرانو 

يعود أيضا إلى مدة اإلقامة كما ، فر المرافق الضروريةتو و  األساسي في ىذه األلفة،

فقد بمغت  ،أما األسرة التي عبرت عن رأييا بنوع ما م البعض،التي قضوىا مع بعضي
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بالراحة  نيشعرو أنيم  المبحوثين( ويعود  ذلك حسب أقوال بعض 17.24%نسبتيا )

التفكير  إلىالذي يدفعيم في بعض المرات  األمر ال يشعرون بيا أحيانا أخرى،أحيانا و 

 بتغيير المسكن ىذا من جية مح ليمغير أن ظروفيم المادية ال تس ،في مغادرة الحي

جية أخرى يرى البعض أنو عندما يفكر في أوالده الذين ىم في سن الزواج يجد ومن 

ة األلفأما عندما يفكر في طيبة جيرانو و فيشعر بعدم الراحة  ق،مشكمة الضي منفسو أما

راضية عن مساكنيا فقد بمغت غير الألسر لنسبة بالو  التي تربطو بيم يشعر بالراحة .

 ،ون إلى ارتفاع اإليجار بالنسبة لممستأجرين( لعل األسباب تعود كما يقول  %29032)

وأن الوسط غير  ،باإلضافة إلى ضيق السكن الذي لم يعد كافيا لعدد أفراد األسرة

السوسيو بب يعود إلى التفاوت االجتماعي و ، في حين يرى آخرون أن السمالئم

 :ول التاليكما ىو موضح في الجداقتصادي لمسكان .

 إذا كان الجواب ) غير راض  ( لماذا:: يوضح  أسباب عدم الرضى: 24جدول رقم 

 % النسبة التكرار السبب

 35.29 06 ضيق المسكن

 17.65 03 البعد عن مكان العمل

 17.65 03 اإليجارارتفاع 

 2941 05 أخرسبب 
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 100 17 المجموع

غير المن خالل البيانات المسجمة في الجدول أعاله نالحظ أن المبحوثين         

 أن( فيرون ىؤالء  35.29راضين عن مساكنيم بسبب الضيق في المسكن بمغت ) 

 خراآلالسبب ىو بب عدم نظافة المحيط بشكل دائم و بس ،غير مالئمةمساكنيم ضيقة و 

( من القائمين  17.65نسبة ) و  . حاجياتيمبار، فزادت متطمباتيم و األوالد صاروا ك أن

بعد الحي عن مكان العمل ىو السبب الرئيسي  أنيرون  ،رضاىم عن مساكنيم بعدم

ذلك  أن( من القائمين بعدم رضاىم عن مساكنيم  17.65نسبة )  أمافي عدم الرضا 

 .اإليجار أقساطفيم يقولون بان دخميم ال يكفي  ،اإليجارارتفاع  إلىيعود 

( من القائمين بعدم الرضا عن المسكن بالحي فيرجعون ذلك  29.41) نسبة  أما   

منتشرة بالحي  أصبحتمنيا االنزعاج من بعض سموكيات الجيران التي  أخرى ألسباب

مع السكنية في عالقات الجيران  كذا طبيعة األجواءات أوالدىم، و خوفيم عمى سموكيو 

 .بعضيم البعض
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هل التصميم المعماري : المعماري وعالقته بالراحةيوضح التصميم :  25رقم  جدول

 العمراني لمحي يوفر لك الراحة الالزمة ؟ و 

 % النسبة التكرار درجة توفير الراحة

 65.51 38 كثير

 20.68 12 قميال

 13.81 08 ال يوفر

 100 58 المجموع

التصميم  أنالمبحوثة التي ترى  األسرنسبة  إن أعالهيتضح من الجدول        

السبب ( و  65.51%المعماري لحييم يوفر ليم الراحة بشكل كبير بمغت ) العمراني و 

العمراني لحييم يساعد عمى التصميم المعماري و  أنالمبحوثين  رأيفي ذلك يعود حسب 

الن  ،البرودة بالمكيفات الالزمة صيفاو  ،توفير التدفئة بواسطة المدفئات الالزمة شتاء

عمى حد سواء لذا البرودة عضيم يجعمنا نسيطر عمى الحرارة و الضيق كما يقولون ب

قميال  معماري والعمراني لمحي يوفر ليمالتصميم ال أنالذين يرون  أما .اشعر براحة تامة

 ( . 20.68 %من الراحة فقد بمغن نسبتيم ) 
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صميم المعماري الت أن( من المبحوثين يرون  13.81%نسبة )  أنفي حين       

التي جد النوافذ المطمة عمى الشوارع و والعمراني يجعميم ال يحسون بالراحة نظرا لتوا

 تساىم في عدم توفير الخصوصية ) الحرمة ( .

ة يزيد اجتماعيلمحي الذي يبنى وفق قيم ثقافية و المعماري التصميم العمراني و  إن       

بحدوث المحبة يؤدي لالستقرار االجتماعي الذي يسمح في الراحة النفسية لمساكن، 

 كل ذلك يؤدي إلى عالقات جيرة جيدة .، لتعاون والطمأنينةاواأللفة و 

بالعيش  اإلحساسر و و ضح الشعو يتقاليد سكانو لذي يراعي ثقافة و تصميم الحي ا إن  

الي يحدث بالتوالراحة النفسية لدى الساكن، و  الطمأنينة إلىيؤدي مما وسط العائمة، 

 عالقات جيرة طيبة . إلىالتكيف االجتماعي الذي يؤدي 

هل تصميم يوضح تصميم الممرات وعالقته بالتقاء الجيران: :  26جدول رقم 

  .الممرات يساعد عمى االلتقاء مع جيرانك

 % النسبة التكرار اإلجابة

 89.65 52 نعم

 10.35 06 ال

 100 58 المجموع
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 األسر( من 86.65 %نسبة ) أنتبين  أعالهالنتائج المدونة في الجدول  نإ   

، فيرى السكان يساعد عمى االلتقاء  مع الجيران تصميم الممرات أنالمبحوثة تؤكد عمى 

د كثيرا عمى االلتقاء مع يساع ،تقاطعيما مع بعضيما البعضتعرج الطرقات و  أن

ال يساعد  تصميم الممرات أن( من المبحوثين فيرون  %10.35نسبة )  أما، الجيران

 .عمى االلتقاء بالجيران

هل تصميم : الخصوصية االجتماعيةيوضح تصميم الممرات وعالقته :  27جدول 

 الممرات يوفر لك الخصوصية االجتماعية ؟ 

  %النسبة  التكرار اإلجابة

 84.48 49 نعم

 15.52 09 ال

 100 58 المجموع

( من  % 84.48نسبة )  أننالحظ  أعالهمن خالل النتائج المدونة في الجدول       

 إلىىذا راجع و  ،عيةيوفر ليم الخصوصية االجتما تصميم الممرات أنالمبحوثين يرون 

كون العمارة ىي التي توفر الخصوصية االجتماعية ) ساللم العمارة توفر ذلك الن 

، فالنساء مثال يجتمعن بساللم العمارة واحدة سرةأ أنفسيمسكان العمارة الواحدة يعتبرون 

 وأقبل الدخول كان ينادي  يستأذنالن داخل العمارة  ،دون حرج أمورىنن عن دثحيتو 
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( من  %15.52نسبة )  أمابيوتين ( . إلىبالساللم  تجمعاتن ليدخمن الأذيست

ال يشعرون اكن فيم ، لمسميم ال يوفر الخصوصية االجتماعيةالتص أنالمبحوثين يرون 

لمفرد داخل  االجتماعيعدم التكيف  إلىالشيء الذي يؤدي  ،طمأنينةال براحة نفسية و 

 ىذا ال يسمح بتكوين عالقات جيرة جيدة .الحي و 

هل تصميم الحي يمنحك وعالقته بالشعور العائمي: تصميم الحي : يوضح 28جدول 

 ؟تعيش وسط عائمتك بأنك اإلحساسالشعور و 

 % النسبة التكرار اإلجابة

 70.68 41 كثير

 17.24 10 قميال

 12.08 07 ال يمنح

 100 58 المجموع

من  ( % 70.68نسبة )  أننالحظ  أعالهمن خالل النتائج المدونة في الجدول     

يعيشون وسط  بأنيم اإلحساستصميم الحي يمنحيم الشعور و  أنالمبحوثين يرون 

تشابو المساكن يجعميم ضيق والتواء الشوارع و  إلىذلك يعود  أن رأييمحسب عائالتيم و 

 األقاربخاصة ، واحدة أسرة كأنيميسكنون بيتا واحدا وبالتالي يشعرون و  بأنيميشعرون 

 .منيم
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تصميم يمنحنا القميل من الشعور ( من المبحوثين فقالوا بان ال % 17.24نسبة )  أما

اغمب جيراننا ليسوا من  أنعمموا ذلك بقوليم نعيش وسط عائالتنا، و  بأننا اإلحساسو 

نعيش  بأننا اإلحساسبان التصميم ال يمنحنا الشعور و  الذين قالوا أما. أقاربنا أو  أىمنا

ما قورنت بباقي  إذاىي نسبة ضعيفة و  (  %12.08وسط عائالتنا فكانت نسبتيم ) 

:" لسنا ما يقولونك ألنيمالمستأجرين ىؤالء القائمين بعدم الشعور ىم العائالت ، و النسب

 .ش وسط عائالتنا مرىون باالستقرار"فشعورنا بالعي األحياءمستقرين بيذه 

ت الجيرة بين اليدف من بحثنا ىو الكشف عن طبيعة عالقا إن :لنتائجعرض ا.9

التحقق  اآلنضعنا فرضيات نحاول ىذه العالقات، ومن ىذا المنطمق و وضعف تقوية 

من تحميل البيانات الميدانية ذلك من خالل النتائج التي تم التوصل إلييا و ، من صحتيا

 .حثنا ىذاسنتطرق إلى النتائج المتوصل إلييا في بو 

 تائج العامة المتعمقة بالمبحوثينالن.1.9  

بحوثة في دراستنا ىذه المتوسط الحسابي لمفئات العمرية المتعمقة بالعينة الم إن     

عينة المدروسة ىي في مقتبل العمر، وأنيا اسر مما يبين أن ال ،سنة (  45.5)  كان

 .ليم بإقامة عالقات جيرةتسمح ناضجة وواعية وفي سن مالئمة تساعدىم و 

ن عمى عاتقيم مسؤولية تكوين أسرة، وربط العالقات معظم المبحوثين متزوجين يحممو -

 ألسرة بالدرجة األولى.، الن ربط العالقات عادة ما تكون من مسؤولية رب امع الجيران
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 .بوا بيااالجتماعية الن معظميم ولدوا بالمدينة وتر كان الحي نفس الخمفية الثقافية و س-

اإلرث ، سواء عن طريق الشراء أو االستفادة أو مبية أفراد العينة مالك لمساكنيمأغ-

 باالستقرار.يبين أن معظميم يتميزون  مما

 النتائج المتعمقة بالمسكن .2.9

غرف بمعدل غرفة واحدة لكل فردين  أربع إلىتتكون مساكن المبحوثين من ثالث  -

 *  TOP= 2عميو ىو الحد المتفق و 

كان سسنوات مما يبين االستقرار لم 10من  أكثرمعظم سكان الحي يقيمون فيو منذ  -

تقوية يعمل عمى الذي يزيد و  الشيءحصول تكييف اجتماعي لمسكان مع مساكنيم  أي

 .مى رضاىم عن مساكنيمسكان الحي يؤكدون ع أغمبية. الجيرة بين السكان عالقات

 مناقشة النتائج في ضوء فرضيات البحث.3.9   

 : األولى: الفرضية  أوال

 يران لبعضيم البعض تزيد في ثقتيم، وتساىم في تقوية العالقات بينيممعرفة الج 

 ما زاد في و  األلفةوالمحبة و رة بين السكان في الحي بالمودة تتميز عالقات الجي

 .لديني وحق الجيرة وبشكل اقل القرابةتقويتيا الوازع ا
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  البعض والتي تشكمت بعد  بعضيمبالصداقة ىي الصمة التي تربط معظم الجيران

 .يمالتقائ

 ما يزال سكان 1.موجود التعاون بين الجيران مبدأ، ال يزال رغم تغيير نمط السكن

تبادل كداده )أجو  أبائيمتقاليد ورثوىا عن عمى عادات وقيم و  يحافظون الحي

تقوية  ىي مؤشرات تساىم في، تبادل الزيارات ( و وانياأل إقراضالطعام ، 

تشابو  أننستنتج  األولىالفرضية بناءا " عمى و  .عالقات الجيرة بين السكان

 .لجيرة بينيمىم في تقوية عالقات ااالجتماعية لسكان الحي ساالخمفية الثقافية و 

 ثانيا : الفرضية الثانية : 

  إلىيؤدي من معرفة الجيران لبعضيم البعض و طول مدة المكوث بالحي يزيد 

 االستقرار االجتماعي الذي يقوي العالقات بينيم .

  الروحية لساكنييا .يوفر الراحة النفسية و الجسدية و السكنية  األحياءتصميم 

  السكنية بروابطيا قوية بين الجيران . األحياءتتميز 

  يوفر الخصوصية االجتماعية . األحياءتصميم 

  لألحياءبناءا " عمى الفرضية الثانية نستنتج ان التصميم المعماري و العمراني و 

 .تقوية عالقات الجيرة بين السكان السكنية العتيقة ، يساىم في

                                                           

TOP . ىو معامل شغل الغرفة = عدد أفراد الساكنين في المسكن / عدد غرف المسكن : 
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 البحث ألهدافمطابقة النتائج  -4

  توصمنا من السكني الجماعي، طبيعة عالقات الجيرة بين السكان في الحي

انو ال توجد فروق في طبيعة عالقات الجيرة بين السكان  إلىخالل دراستنا ىذه 

 أواالجتماعية لسكان الحي في تقوية مدى مساىمة الخمفية الثقافية و  في الحي .

التقاليد العادات و  أنتنا وجدنا في دراسو  ،الجيرة بين السكان عالقات إضعاف

 ينحدرون من منطقة واحدة ىي نفسياالتي يحمميا سكان الحي باعتبارىم 

جيرة بين السكان من خالل توطيد عالقات التالي لعبت دورا بارزا في تمتين و بالو 

، التدخل لفض الشجارات التي اإلقراض، ، التبادلاإلسعاف، اإلعارة، التعاون

عالقات الجيرة  أن، بمعنى ات بينيمتقوية العالقزيادة تماسك الجيران و  إلىتؤدي 

 ال يمكن تجاىميا . أعرافبين السكان تحكميا 

  لألحياء السكنية في المدينة في تقوية أو العمراني مساىمة التصميم المعماري و 

التصميم المعماري  أن إلىقد توصمنا عالقات الجيرة بين السكان، و  إضعاف

الخصوصية وسط العائمة، و  اإلحساسور و يمنح الشعيوفر الراحة، و العمراني و 

تمثل في تركيب نسيجيا العمراني المو  اإلنسانياالجتماعية لمسكان ) طابعيا 

إنسانية تعكس بشكل واضح  أبنيتيا، فعمارة اإلنسانتعاطفو الوثيق مع حاجات و 

 ( .الخارجيةوتنوع الفضاءات  الداخمية و 
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 خالصة الفصل 

يمكن القول انو وبحكم التحوالت التي خضع ليا المجتمع الجزائري في الكثير من    

الجوانب االقتصادية، العمرانية، االجتماعية عمى مراحل، ىذه التغيرات كانت ليا 

تأثيراتيا عمى األسرة، ومن ثمة عمى عالقاتيا سواء داخل األسرة أو خارجيا مع 

عمييا وعمى خصائصيا، ففي بعض الجوانب كان  انعكستاألصدقاء والجيران، 

التغير ايجابي وفي البعض األخر كان ىذا التغير سمبي. فقد تقمص حجم األسرة 

وزاد مستوى تعميميا حيث أصبحت كل أسرة ليا مسكنيا الخاص بيا، ىذا وقد 

أصبحت تعتمد عمى الصناعة بعد أن كان اإلنتاج الزراعي وتخزين المواد 

إال أنو حسب ميدان دراستنا فإن طبيعة الجيرة تقوم عمى   .الكية لمدة طويمةاالستي

إال في بعض األحيان  ضعفالالفردية، و لم تؤثر عمييا التعاون والصداقة والتواصل 

 إال في حالة الشجار مثال. 
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 خاتمة 

 ندرس األحياء الحضرية الجديدة،  جعمنا الحضرية السكنات في الجيرة عالقات فيمل  

 تمك طبيعة لمعرفة كميدان الجديدة المدينة واختيار الجديد .المجتمع وميزة بنيةو 

 عمى وجديدة حديثة عمرانية وسيمة وأنيا النشأة حديثة المنطقة تمك كون ىو العالقات

 تأثير لو كان والذي اإلسكان سياسة في تغيير يعتبر النوع ىذا ،مستغانميال المجتمع

 الذي التغير من نابع العالقات في التغير ىذا الناس بين العالقات بتغيير وعميق كبير

 معيشتيا عمى اثر الذي سموكاتيا وحتى وتقاليدىا قيميا في الجزائرية األسرة في يحدث

 .ريفيتيا عن  وأبعدىا حياتيا في تحضرا اكسبيا مما الجديد النمط ىذا في

 جيرانيا مع عالقاتيا عمى كبير بشكل ولكن لم يؤثر ذلك العمارة األسرة سكنت لقد   

 تغير االجتماعية والمشاركة والتعاون الحب ويغمرىا حميمية عالقاتيا كانت أن فبعد

تشابو ىؤالء  من نبعت الخصائص ىذه ،موجودة ولكن ليس بنفس الدرجة وأصبحت

 المتشابية. .وتقاليدىم وعاداتيم وسيرتيم ثقافتيم يعرفونالجيران فيم 

 مالئمة ضرورة ىو وجيدة حسنة جيرة عالقات تحقيق في مطمبنا أن القول ويمكن   

 أنماط مع وثيق ارتباط ىناك يكون حتى السكان وتصورات وذىنيات المشروع ىذا

 . الثقافية االجتماعية، ومستوياتيم معيشتيم
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