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مقدمة:

علمماجتماممملحجي همماللمماجي لمماجيممسلالمماا داجتممةجيبمماجلاجتماملعاممة ليمدا ممة

ااقمماممممدقامم ململامممحا ا ممة امملالااا داممدجيماال ممل ،اجيااكا مماجيتممك اةيد مماجد الممل

كمممملاممدامأاهمممل،جألتلتمماةجياممماهممممأيلمماا تمممام امملنمد امممة مممجيم ممملا جي هممااة

جيممام ل الاكلللجي هال كل ةع لصاللجيمؤثان.

 ممامامزجيمدا مةأألمسججيا قامدإس، ا بمااممام ممم قمد  كممجياام ةاامازجيمدا  اث

. لل اجي  اةجي ماج اة اجتماملعم جيتلاكجي هال

ممأتاجءجي دادمأجياغااج اجيا داال ، لياجي ممدا ةجيمزجئااةك لة ا اثعا  جيمد

 ماجيتمكأجيمسلج الماماجيدايمة تا اضامأ األسهجيا اال ،أاجيملداةةجي ل اةجيم  اا

عمأجي مماساجيتمك ملمسججألخامااخالم ،ااكماجتتما ملاجيمزجئااة  مدإتماقاليللكمماااث

جي مداثجيمامثملعلم عكممجيم ما،خصلئصجألتانجيمزجئاامةاثقل الملجياقلادلجيسلا مل

.جي مادل مجيتكأ

 م  اجدجيمماممحأدقزجئاامةصممااجيتمكأجي ممادلاجألتمانجيمإألسججياصلداجيثقمل م ماأا

ممحام لايمةاكاام لمسججياصمماا،إي إ دجثاغاااج اا مداال علم لمسججي مماساجيمصمما

ماهماحجياغاماج  إعا ملااجم لاجيم لش،لاملم ل ل خالالسججيماهاحكمادجأيلداجتمة

بمممللانممممأجيبممماجلاجي همممااةجيامممماامامممز لممملجيمدا مممةاجيا مممداال  ممممجيتمممكأجي ممممادل

.جيمزجئااة

:كلياليمكل  داجتا لإي أا  ة صال اقتاالسيكمم لألم

اجيسلااهممأجالكمكلياةا اهمال جي  مث،داجتةلا لاي ل ااجالالاجيم لممي:ولالفصل الا 

جي جيم ااج جيمامثلة مجتم ل جخااملاجيماهماحاألماامااجيمم لتجيما محاأداج  لتهل ة

.جي  ث



 مقدمة
 

    

 



 امثجأجيمدا مةلممجيامم،يم جيمدا مةاجياخامااجي همالإم  ثاا مااام ل:الفصل الثاني

.اجتتكلأاكملعملاةجيتكأ لاجياخاااجالماملعاة،أملا االجيبللان

جاهمملخصمملئصعاهمم ل اممااج ،ااامما،ن  كمم ،جيمدا ممةمولامممل  مممجيم  ممثجألالااام مملإيمم 

أمملجيم  مث،خصملئصجيممدأجيمزجئاامةإهمل ةإيم ها  مدجالتما ملام مل،زجئااةمجيمدا ةجي

 .اماج لاام لدئا،لدج اأ،لاماي جياخاااجي هالموجيثل مااام ل ااإ

تمانمولمااجاْل  ماض امثمم مل،أ ممجيمزجئماي جالتماناجيتمكإا:ااام ل االفصل الثالث

يم مولمااإ اماأمملجيم  مثجيثمل م ااام مل،اجي همااةجياقلاداةجيمزجئااةنتااخصلئصجأل

 .جيصاغجيتك اة مجيمزجئاجيتكأاابلئوااكسجتالتةجيتكأا

إيم ثمالث  اضجيمقل ال اا لاللل،إسمتم له لا صلمادج ممم ل اا:ما الفصل الرابعأ

 الممممل اكمممسجكاممم ثااجيتمممكأعلممم جي،اجممممحجي الممممة ممماأجيمصممممااجيتمممكأاهمممم  م ممملاا

 .جي  دجألم مدجخلجيمتكأاعالماا لياغااج جيم دثة،اااام لأاهل إي جالماملعاة
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 :اإلشكالية -1

فيه الّسكان المتجاورين  يعيشفهي المركز الذي  اإلنسانيةللحياة  ا  متطور  ا  تعد المدينة نموذج 

ر عن في نفس الوقت تعبّ هي و كل مدينة تتكون من مناطق سكنية  كون أن ،فة كبيرةبص

 ةدت فيها مالمح الثقافوالّتي تجسّ  ،فريد من نوعه من خالل منتجاته المعماريةنموذج 

بحيث أّن المدينة و السكن الّذي تحتويه ليس مجرد  ،للّسكان االجتماعيةالشعبية و الطبيعة 

ن ذاكرتهم من حيث زّ نيها و تخفقط، إنما هي تعبر عن هوية ساكمبنى أو عمارة اسمنتية 

 و عاداتهم وتقاليدهم.م و أعرافهم ثقافاته

سكني لساكنيه بمجرد أن يشغل اإلنسان أي فراغ  االجتماعيةفالمسكن يعكس الوضعية      

فراد حيث يعتبر السكن ضرورة حيوية بالنسبة لأل ،مع الفضاء الذي يشغله تتولد لديه عالقة

 .الملبسو  يشبع حاجاتهم كحجاتهم إلى الغذاءاألسر باعتباره و 

التخلي عنها أو العيش بدونها  بحيث نقول أن المسكن هو ضرورة حيوية ال يمكن لألفراد 

فراد اعتداءات االا و  هاالطبيعية و مخاطر  ى الذي يحميهم من قساوة العواملأو فهو ذلك الم

فيه باعتبار أن السكن هو المكان الذي سطو والسرقة وغيرها من الممارسات، كالاآلخرين 

 باألمن و الراحة. داخلهويشعرون  ،واألسر نشاطاتهم الخصوصيةاألفراد يمارس 
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أكثر الحاجات  اكبرى لقطاع السكن باعتباره ةمن الدول أهمي تولي الجزائر كغيرها   

 فقامت االجتماعيةو  االقتصاديةوأحد المكونات األساسية للتنمية  ،حساسية االجتماعية

سكن وتمويله، إنطالقا  النتاج عاتقها مسؤولية إذت على خأف ،كحق دستوريبتكريسه الجزائر 

 .قمواطن بدون سكن الئلال كرامة  من مبدأ

وذلك من خالل تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية المتاحة لتلبية الطلب المتزايد في مجال  

الزيادة الطبيعية لسكان المدن من جهة واستمرار الهجرة الريفية من  خاصة في ظل ،السكن

سكنية بصيغ مختلفة كالسكن  اتسسياعدة  طّبقت على المدينةحيث  ،أخرىجهة 

وذلك باعتمادها على نمط  و السكن الترقوي العمومي ... الخ، و البيع باإليجاراإلجتماعي أ

 .كنموذج هندسي البناء العمودي

ت ياللى تغيرات وتعدي الكثير من األحيان ما يتعرض إال أّن هذا النمط من البناء فإ إن 

ير هذه الظاهرة التي انتشرت وهذا ما أدى بنا إلى محاولة فهم وتفس ،خارج وداخل السكن

وهذا ما الحظناه بالحي  ،اري العموديالسكنيه الجديدة ذات النمط المعم بأغلب الحضائر

طاع باعتبار هذه الظاهرة إشكالية كبرى بالنسبة لق ،السكني"أحمد موساوي" بلدية خضرة

 التالي : التساؤلهذا ما جعلنا نطرح و  ،على حد سواء السكن والمجتمع

  التغيرات المحدثة؟ سببيرات على السكن العمودي؟ ومايغتلماذا يحدث األفراد 

 



اإليطار المنهجي للدراسةالفصل األول                                                                   
 

4 
 

 على ضوء هذا التساؤل، تفّرعت مجموعة األسئلة التالية :

 ؟هل هناك عالقه تصادم بين مصمم السكن وثقافة ساكينيه 

 دور في احداث هذه التغيرات؟ وهل للعالقات اإلجتماعية 

 وهل األمن من بين األسباب التي أدت إلى إحداث تغيرات على المسكن؟ 

  الفرضيات:  -2

  ّيرات على المسكن.و الساكن إلى إحداث تغالتصادم بين المصمم عملية ت أد 

 في إحداث تغيرات على المسكنلها دور  العالقات االجتماعية. 

  لتي أدت إلى احداث تغيرات وتعديالت على بين األسباب امن  هو سبباألمن

 المسكن.
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 : المفاهيم حديدت -3

من المفاهيم التي تعمل على توضيح  سوسيولوجية لموضوع ما تتطلب جملة أن أي دراسة   

قل إثراء الح إلىتدفعه بكل األشكال نتائج معينة  إلىوقيادة الباحث  ،مسارات البحث العلمي

على  موضوعنايحتوي لذلك  ،لحقل السوسيولوجي بشكل خاص، واالمعرفي بشكل عام

 مباشرا . اتصاالوجدنا أنها تتصل  به مجموعة من المفاهيم األساسية التي 

 ر: التغي -1.3

اشتقاق من كلمة غير وهي التي تدور على األصلين األول هو إحداث شيء لم يكن  لغة:

من حالة إلى أخرى أي من الحاله األصليه إلى الحالة  االنتقالسابقا أي من قبل والثاني 

                                   1.الجديدة

من ما بين حالة قديمة أصلية إلى حالة جديدة أو اختالف الشيء  االختالفهو  اصطالحا:

 2.عما كان عليه خالل الفترة المحددة من الزمن

ه األصلية إلى حالة أخرى مختلفة غير التي هو تحول الشيء من حالت التعريف اإلجرائي:

كانت عليه سواء من حيث البناء أو الوظيفة كتحول السكن من بناءه األصلي إلى بناء جديد 

 غير التي كان عليها.

 
                                                           

 394,ص2000مطلوب أحمد, معجم المصطلحات البالغية, مكتبة لبنان ط: 1
:عبد الحميد دلمي: دراسة في العمران والسكن واإلسكان, دار الهدى لطباعة والنشر والتوزيع عيم مليلة  2

 394,ص2007الجزائر,
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 التصميم:  -2.3

 1.خطط لبناء مدينة أو آلة أو بناءهو رسم م لغة:

غيرها و هو عملية تخضع لعدد من المعايير والضوابط المترابطة كالجمال واألمان  اصطالحا:

  2.والتي تكون هي مقياس أول لنجاح أو فشل التصميم

عن طريق هيكل مرسوم مسبقا  و وضع خطة أو استراتيجية بناء ماه التعريف اإلجرائي:

 يعبر عن نموذج واقعي.

 السكن العمودي )العمارة(: -3.3

هي مصدر من فعل عمر مثل عمر المسكن أي جعله عامرا أمال السكن ويقال هي  لغة:

ه المعاني من العمر وتعني الحياة ا بهذالحي العظيم الذي يقوم بنفسه ويبدو أن العرب أتو 

 3.والبقاء

صبحت تعاني منها أل أزمة السكن التي قام بحدخال نمط عمراني حديث ا  هو   اصطالحا:

تقاليد على الصعيدين العادات و اله المساكن أنها ال تراعي ذه يعيبوما  ،جل المدن

هذا النموذج من العمران عادة على تقنيات عالية وتجهيزات  يتّوفركما  ،والعمراني االجتماعي

                                                           
 17, ص1986:سلوى محمد سعيد, اإلسكان ـ المسكن والبيئة, دار الشرق جدة  1
 237,ص2007:حسن إسماعيل, الدالالت الحضرية في اللغة المقدسة عند إبن خلدون, دار الغرابي ط 2
 40:لبرارة هالة, األسرة والمسكن بالمدينة الصحراويةوز مذكرة ماجستر, كلية العلوم اإلجتماعية واإلسالمية باتنة ص 3
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في تكاليف العقار  االقتصادعصرية وتتيح فرصة استثمار األرض بشكل عقالني من حيث 

 1.واستقطاب العديد من السكان

تحمل نفس  التي السكن العمودي هو عبارة عن مجموعة من المساكن التعريف اإلجرائي:

 ،عبارة عن طوابق تحتوي سكنات ومجموعة من األسر ووه ،والوظائفالصفات والمظاهر 

ز بالتشابه والتطابق مع ينموذج سكني مصمم من نفس الشقق التي بداخله حيث تتم أي

 مدخل رئيسي لجميع الشقق بالعمارة ومداخل فردية لكل شقة.ولها  ،شاركها في أجزاء البناءت

ة تتكون من أب وأم وأطفال في غالب عن وحدة بسيط ةهي عبار  األسرة الحضرية: -4.3

 ،وكيفية وأسلوب الحياة الحضرية الضغوطحيث تضعف العالقات القرابية تحت  ،األحيان

المادية وحياة  ظروفللوهذا نتيجة  ،بالنسبة لألسر الصغيرة وتزيد أهمية العالقات األسرية

 2.المدينة وأسلوبها الحضري

من  الحديمكن القول بأن األسر الحضرية هي وحدة بسيطة تقوم على  تعريف إجرائي:

حيث تعتبر األسرة الحضرية أسرة نووية عكس األسرة  ،والتخصص في أدوارها وظائفها

 شكل.الالريفية التقليدية التي هي ممتدة من حيث 

 

                                                           
 48ص’,2011هومة , الجزائر  :سليماني جميلة, دراسات في علم النفس اإلجتماعي الفضائي, دار 1
 422,ص1975: إبراهيم مذكور, معجم العلوم اإلجتماعية الهيئة المصرية العامة للكتاب  2
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 ،في معجم العلوم اإلجتماعية هي إنتماء بين شخصين أو أكثر إلى جد واحد القرابة: -5.3

        رابة حقيقية وقد تكون متخيلةقتكون ال وقدأن الجد الواحد ينحدرون منه  ا عتقادهمأو 

وفي معظم المجتمعات  ،قوم الثانية على التبنيتتقوم األولى على صلة الدم و  ،أو قانونية

 ،       العم والعمة ،األخ واألخت ،الجد والجدة ،ة نجد القرابات الشهيرة الوالد والوالدةالبشري

 1.و الخال والخالة

تعتمد على الروابط  اجتماعيةفقد عرف القرابة بأنها عالقة  إحسان محمد الحسنأما    

فالقرابة هي عالقة دموية  ،الدموية الحقيقية والخيالية تتضمن عالقات المصاهرة االجتماعية

  2.مثل عالقة األب بإبنه وعالقة المصاهرة أو العالقة الزوجية كعالقة الزوج بزوجته

على الدم فقط و إنما على المصاهرة هي  ةال تقتصر عالقة القراب: التعريف اإلجرائي

لها تلك  في الوسط الحضري ليس و تدخل ضمنها كذا التبني أما العالقة القرابية ،األخرى

 .هميتها الموجودة في الوسط الريفياألهمية على عكس أ

 عالقة الجيرة: -6.3

: هي جمع " جيران " "جيرة " أو " جوار " أو " المجاورة" وهي المجاورة في سكنه أو لغة

 3.نحوه

                                                           
 31,ص1985, 2:إحسان محمد إحسان, العائلة والقرابة والزواج, دار الطليعة للطباعة والنشر, بيروت ط 1
 649,ص1978:جيران مسعود, رائد الطالب, دار الماليين ط 2
 302,ص1984: محمد عاطف غيث, وآخرون, قاموس علم اإلجتماع, القاهرة 3
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تمثل  ،: مفهوم الجيرة هو مصطلح في العادة يمثل منطقة أو وحدة إقليمية صغيرةإصطالحا

ويسوده اإلحساس بالوحدة والكيان المحلي إلى  ،من مجتمع محلي أكبر منه فرعيا   جزءا  

 1.مباشرة وأولية وثيقة ومستمرة نسبيا اجتماعيةجانب ما تتميز به من عالقات 

والتعاون المستمر لها  األفرادعالقة الجيرة تقوم على أساس التفاعل بين مفهوم إجرائي: 

جمعهم مصلحة مشتركة في الوسط الحضري ال تعتمد على وت ،حيث يجمعهم القرب المكاني

 صلة الدم والقرابة عكس الوسط الريفي.

بين شخصين أو أكثر ويمثل  االجتماعيتفاعل ل: هي نموذج لاالجتماعية العالقات  -7.3

 تصالالاكما ينطوي على  ،هذا النموذج أبسط وحدة من وحدات التحليل السوسيولوجي

 2اآلخرين. األفرادف والمعرفة المسبقة بسلوك دالها

بين األفراد والتفاعل  االجتماعيبذلك الرباط  االجتماعية: تتمثل العالقات جرائياإلمفهوم ال

 والقرابة. ،الجيرة األسرة،في  االجتماعيةوتتمثل العالقات  ،الذي يجري بينهم

 أسباب دراسة الموضوع: -4

ها مكنّ  التي تعاني هي إحدى الظواهر دراستها دالدراسة المرا نإ أسباب موضوعية: -1.4

ولجوء الدولة إلى البناء العمودي المتمثلة في عن تفاقم مشكلة السكن  المدينة والناتجة

والثقافية لألفراد  االجتماعية يريالمعا مراعاةلة على الكم دون الدو  واعتماد ،العمارات
                                                           

 437: المرجع نفسه, ص  1
 32,ص1978:محمود ربيع محمود, مناهج البحث, مطبعة بغداد العراق, ط 2
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ومن بين أهم األسباب التي أدت بنا إلى الجزائري، واألسر وخصوصية المجتمع 

المدروسة هي دراسة إشكالية التغيير والتعديل على السكن العمودي هو أن الظاهرة 

 الحضري. االجتماعمن مواضيع علم 

 ةمن بين األسباب الذاتية هي الرغبة في معرفة األسباب الحقيقي األسباب الذاتيه: -2.4

، و مالحظاتنا كطالب ل على السكن العموديالتي أدت باألفراد إلى التغيير والتعدي

باحث في علم االجتماع الحضري للتغيرات التي مّست السكنات العمودية المجاورة   

 .و الّتي مّثلت الحقا  جزءا  من مجتمع البحث

 أهداف الدراسة: -5

وهذه الدراسة تسعى إلى تحقيق جملة من  ،لكل دراسة علمية أهداف يسعى الباحث لبلوغها

  األهداف التي يمكن حصرها فيما يلي:

وهذا من  ،تتمثل في تسليط الضوء على ظاهرة حضرية سريعة االنتشار في الوسط الحضري

على أهم العوامل المتحكمة في الظاهرة والتي مست الوسط الحضري نقف خالل البحث 

دراسة الظاهرة وتشخيصها باعتبارها إحدى الظواهر التي األمر الذي يحتم علينا  ،بشكل كبير

 دراسة علمية وموضوعية. إلىتحتاج 

المناطق الحضرية والمدينة المرتبطة بمشاكل الشؤون و الالقائمين على إنتباه محاولة لفت 

 المشاكل. هذهوضع خطط مستقبلية لتفادي  ألجل ،لكك
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ولوجي خاصة في مجال الدراسات التي المساهمة المتواضعة في إثراء التراث السوسي   

 تشمل المدينة والوسط الحضري.

محاولة وصف الظاهرة وتقديم تشخيص لظاهرة التغيرات والتعديالت المحدثة على السكن    

 العمودي.

 : أهمية الدراسة -6

 دراسة تشمل )التعديالت والتغييرات على السكن العمودي( في أنهاتكمن أهمية الموضوع    

من حيث ممارسة األفراد لفضائهم ومحاولة تكييفه وفق تصوراتهم وميوالتهم الثقافية 

مؤثر  رة كمركزالمجتمع كاألسخاصة وأن الدراسة تشمل العديد من جوانب  واالجتماعية،

 .شمل السكن كعنصر من عناصر المدينةتالتي ومتأثر بعملية التغييرات والتعديالت 

االجتماعي وتشخيص ي محاولة تفسير ظاهرة من حيث واقعها كما أن أهمية الدراسة ه   

وتأثر األسر الجزائرية بهذا النمط وتأثيرها  ،يرات التي طرأت على نمط السكن العموديالتغ

وذلك لما يشكله كال من المسكن واألسرة كطرف للمعادلة بإعتبار أن األسرة هي النواة  ،عليه

لتكوينه والمسكن هو الفضاء المادي األكثر أهمية  وهي الوحدة األساسية ،األولى للمجتمع

 .ى حد سواءللمدينة والسكان والسلطات عل بالنسبة
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للعالقة الموجودة بين األسرة ومسكنها ومحاولة األولى إجراء التغييرات والتعديالت  نظرا  إنه  

هذا ما جعلنا نقوم بدراسة هذا الموضوع ألهميته ، فإن على السكن لتكييفه وفق تصوراتهم

 الكبيرة كبحث من البحوث اإلجتماعية ذات األهمية كبيرة.

 

 

 

 

 : منهج البحث وتقنياته -7

من اإلشغاالت األساسية لكل المشتغلين بالبحث والمعرفة  االجتماعيتعد منهجية البحث    

لقيام باألبحاث ل نا كطلبة باحثيناألسس والقواعد المنهجية التي تؤهل بساوذلك من أجل إكت

 المرتبطة بمختلف التخصصات العلمية .

يهدف إلى وصف الظاهرة في في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي  اعتمدنا   

 و تشخيصها، و إلقاء الضوء على مختلف جوانبها و جمع البيانات الالزمة محل الدراسة

 كل عناصرها.األداة التي تمكننا من معرفة العالقة بين فهي 



اإليطار المنهجي للدراسةالفصل األول                                                                   
 

13 
 

يعد هذا النوع من إذ  ،المراد دراسته الموضوععة يطبمع المنهج  ةلمالئم اإلعتماد كانهذا 

أنه  ال البحوث والدراسات السوسيولوجية،إنطالقا  منالمناهج البحثية ذو أهمية خاصة في مج

تج فالمنهج الوصفي ليس مجرد  ،اهاتهم إزاء موقف معينيستخدم للكشف عن أراء الناس وا 

تحليلية لتوضيح الطبيعة الحقيقية للظاهرة  ةعملي بل هو ،الفعل فحسب حصر شامل لوقائع

األسباب المؤدية  وعلى الظروف المحيطة بها  المراد دراستها عن طريق تحليلها والوقوف

 1.ليهاإ

ظاهرة التعديالت والتغيرات التي تحدث بالسكن العمودي ومدى تأثيرها على وجدنا أن ف   

من خالل  ألنه يصف الظواهر وصفا موضوعيا   ،الواقع الحضري أكثر مالئمة لهذا المنهج

أيضا كما يقوم  ،البيانات التي يتحصل عليها الباحث باستخدام أدوات وتقنيات البحث العلمي

 التساؤالتجابة عن لإلفهي الطريقة المتبعة  االجتماعية، ظاهرةلى دراسة وتحليل وتفسير الع

 .بهالتي يثيرها موضوع البحث لتحقيق األهداف المرتبطة 

لتعمق أكثر في والمقابلة، ألجل ا نية المالحظة المباشرةوقد إعتمدنا في دراستنا على تق   

إلدراك الواقع من  ،الموضوع خالل مقابالت المبحوثين وطرح األسئلة عليهم وجها لوجه

 خالل لغتهم وطريقتهم الخاصة.

                                                           
 37,ص2007:خليل عبد الرحمن االمعايطة, علم النفس اإلجتماعي, دار  الفكر والنشر والتوزيع األردن ط 1
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والتي يتم بواسطتها مراقبة ومشاهدة الظاهرة من أدوات البحث العلمي  ي أداةه المالحظة:

كما هي في الواقع والتعبيرعنها وهي أداة يستخدمها الباحثون للوقوف على ظاهرة في وقعها 

 .1الباحث الطبيعي التلقائي دون أن يكون هناك تدخل من قبل

والدوافع والعقائد  باالتجاهاتيانات المتعلقة المقابلة من أهم أدوات جميع الب تعتبر :المقابلة

 والمشاعر.

ثة موجهة بين الباحث و شخص آخر أو مجموعة ويمكن تعريف بأنها عبارة عن محاد   

معين يسعى  اإلحاطة بموقف  أو  ،خرين أو بهدف الوصول إلى الحقيقةمن األشخاص اآل

المقابلة من أفضل وسائل جمع تعتبر  ،2أجل تحقيق أهداف الدراسة الباحث لتعريفه من

 نات .البيا

 ،المالحظة المباشرة واليوميةبعملية اإلستطالعية لميدان الدراسة  دراستنا لحيث بدأنا خال   

حيث قمنا في البداية  ،تغيرات وتعديالت على السكن العموديمجموعة فيها   سجلناالتي 

هذه  ضوءلى فع ،رن السؤال األول فيها عن سبب التغيبإجراء مقابالت أولية حيث كا

 ،المقابالت األولية قمنا باختيار العينة وتحديد دليل المقابلة الذي قسمناه إلى ثالث محاور

 ودةو العتحضير دليل المقابلة عمدنا إلى ثم كل محور مجموعة من األسئلة يشمل حيث 

 إاّل أننا ،ماي 20أفريل إلى غاية  04 من يوم إلى الميدان من أجل إجراء مقابالت ابتداءا  

                                                           
ق, البحث العلمي الخطوات المنهجية إلعادة البحوث اإلجتماعية , المكتب الجامعي الحديث اإلسكمدرية, : محمد شفي 1

 112,ص1998
 2ً,107: إحسان محمد حسن, األسس العلمية لمناهج البحث اإلجتماعي, دار الطليعة,ط 2
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الطارئة جميع التغيرات  تحديدوخالل إجراء المقابالت لم نتمكن من الدخول لجميع السكنات 

 .وذلك بسبب إختالف تصورات المبحوثينعليها 

 

 

 

 العينة: اختيار -8

ألنها من  العلميمن أهم خطوات نجاح البحث هو الباحث لعينة البحث  إن إختيار   

عب دراسة جميع أفراد من الص هوبما أن ،األسس المنهجية التي يعتمدها الباحث في دراسته

 1.مجتمع البحث المراد دراسته البحث   يقوم باختيار عينة ممثلة عن 

إشكالية الدراسة وفرضيات  تشهدهاجية اختيار العينة يتم وفق شروط منهب نا قمناكما أن   

 فرد من أصل مجموعة البحث. 15عينة قصدية تتكون من إلختيار  عمدناالبحث حيث 

وهذا النوع من العينة يختار الباحث بعض الحاالت التي يعتقد انها تمثل مجتمع البحث    

راجع إال أننا جزء من مجتمع  من الجانب المراد دراسته واعتمادها على العينة القصدية

 .البحث وباعتمادنا على المالحظة بالمشاركة قمنا بإختيار العينة

                                                           
 173,ص1974 ,2ن عبد الباقي, قواعد البحث اإلجتماعي, مطبعة السعادة القاهرة, ط: زيدا 1



اإليطار المنهجي للدراسةالفصل األول                                                                   
 

16 
 

 : المجال المكاني

وهي إحدى البلديات لدائرة عشعاشة والية  11"على الخط الوطني رقم  ع بلدية " خضرةقت   

أما من  ،لخضريحدها من الشرق بلدية عشعاشة ومن الجهة الغربية بلدية سيدي  ،مستغانم

تبعد عن مركز الوالية  ،الجنوب تحدها بلدية نكمارية ومن الشمال البحر األبيض المتوسط

 كلم. 75ب 

على حساب األراضي الزراعية تتميز بالطابع الزراعي قبل التوسع العمراني البلدية كانت    

لما تتميز به من  وذلك ،ير في مورفولجيتها وتحولها إلى منطقة سياحية بالدرجة األولىوالتغ

حوالي  2008حيث كان تعدادها السكني سنة  ،خالل شواطئها وغاباتها من مناظر طبيعية

 نسمة. 14045

أجل دراسة تعديالت والتغييرات على النمط أحمد موساوي" من حيث إخترنا حي" الشهيد     

 .2017أوت  14لسكن العمودي وهو حي حديث النشأة حيث وزعت السكنات به في ا

 :الدراسات السابقة

دراسة حول إعادة تملك المجال السكني لسكان الذين تم ترحيلهم من حي "حاربو"بعين  -

الراس إلى المنطقة " حي الصباح " للباحث علي طيب إبراهيم يبحث في عملية 

التملك لسكن والممارسات المختلفة داخل وخارج السكن في عالقتها بتمثيالت السكان 

. 
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ن الحرمة والحميمية والعالقات اإلجتماعية وكل هذه الجوانب تم إهمالها من يرى الباحث أ   

طرف الشقة بتجاهل التركيبة األسرية والخصوصية المحلية للمجتمع الجزائري وثقافته، لذلك 

عمل السكان الجدد على تحويل الشقة إعادة تملكها بالوجه الذي يتالءم مع خصوصيتهم 

م الثقافي، ويرى أيضا أن الممارسات مازالت قائمة على نفسها وثقافتهم وبالتالي من مركبه

ن كان وجه الشبه مختفي بين المسكن القديم والمسكن الجديد.  رغم اختالف المجال وا 

دراسة راضية غربي عبد اإلله تحت عنوان المدينة الفاعلون اإلجتماعيون والعالقات  -

الموجودة بين السكان كفاعلين  مع الفضاء الحضري" التي حاولت فيها تحليل العالقة

اجتماعيين مع فضاءات المدينة وممارسات  التواجد في الفضاءات الحضرية والتنشئة 

االجتماعية القائمة في األحياء القديمة والجديدة لتنهي دراستها باإلشارة إلى الصراع 

اتي أن بين المجتمع والدولة بخصوص المدينة يؤدي إلى تجنيد القدرة على التسيير الذ

يبتكر الفاعلون االجتماعيون حياتهم اليومية بشكل يخلف حركية تنبثق فيها نماذج 

 ألنماط العيش تتحول من خالل تفاعل معايير الحياة االجتماعية الدولية.  

دراسة لنيل شهادة دكتوراه حول إشكالية العمارة والممارسة والتي قام الباحث " باشا حاج 

بدراسة ميدانية حول ثنائيه العمارة والممارسة الحضارية بوهران من بينها طبيعة  محمد "

السكن الجماعي، وما تقتضيه على مستوى احترام الملكية الجماعية واألجزاء المشتركة 

والممارسات التي تجري بالعمارة، وتحدثت أيضا عن الهندسة المعمارية وعالقتها بالحاجة 
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للجزائريين وتحدث عن بنية المجتمع الجزائري وظهور النمط الوظيفي االجتماعية والثقافية 

 قبل الإلحتالل وأثنائه كما تطرف إلى الملكية والملكية المشتركة.
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 مقدمة:

لقد نشأت المدينة نتيجة الرغبة فالتعايش كمجموعات بالنسبة للفقراء ولتحقيق اإلستقرار الذي    

كان يحااو  اإلنساان القاديا جا ادا للحعاو  عليا ا فمان الرياا والعاحراء وال اباات باد  ينتقا  

تدريجيا للوعو  إلى مفهزا جديد لتعايش يضمن استمرار ويحقق لا  فان نفال الواات الحماياةا 

ك مرت المدن بتاريخ طوي  مناذ نشاأتها وتطور ااا بحياو تطاولرت مان اار  عا ير  حتاى لذل

  عبحت مدن وعواعا اامت فيها العديد من الوظائا المختلفة.

ويعود اإل تماا بالمدينة إلى القرن السابع عشر من ابا  البااحنين فان مجااات واختعاعاات    

 ذا الكا الهائ  من اإلختعاعات دفع بالعلا  كاإلحعاء وعلا السكان واإلدار  واإلاتعاد بحيو

اإلجتماع إلى دراسة المديناة واإل تمااا بماا وفاق المنظاور اإلجتمااعن الحضاري مان بواباة علاا 

لها ماان التخطاايط الحضااري بعماا  علااى تحسااين ا وضاااع  اإلجتماااع الحضااري والمدينااة اباادا

إليجاااد المعاسساار التاان تتناساا   والظااروا السااكنية والعمرانيااة بالمدينااة  ناا  يعتباار  دا   امااة

وتلباان حاجااات الماادن الوظيفيااة واإلاتعااادية والبيئيااة والنقافيااة واإلجتماعيااة حيااو يعتباار عمليااة 

   ولهااذا تطرانااا فاان  ااذا ساال ومعااايير علميااة فاان كافااة مراحلااتنظيميااة لخدمااة المجتمااع علااى  

جميااع الظااوا ر  الفعاا  إلااى المدينااة والتخطاايط الحضااري حيااو  ن المدينااة  اان التاان تشاام 

 الحضرية والتخطيط الحضري والذي ينظمها.
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 تعريف المدينة 

 نتجها اإلنسان فهن مرتبطة بوجودهتعتبر المدينة ظا ر  من الظوا ر اإلجتماعية التن      

وكيان  فكانت مح  إ تماا العديد من الباحنين والعلماء اإلجتماع خاعة إاا  ن  لا يتا وضع 

  لها وذلك اعتبار ا ظا ر  معقد  تولدت عن تفاع  العديد من العوام  تعريا وحيد وشام

ا جع  العلماء والباحنين يختلفون فن تعريفها فظهرت العديد من التعريفات حس   المتشابكة مما

وجهة نظر ك  عالا 
1
. 

فاتفقت الهيئات  اناحية الكنافة السكانية مندينة من الناحية اإلحعائية  و ومنها من عرا الم   

عتبر مدينة وذلك إلعتبار المدن تحتوي على كنافة كبيري مع سكانني تج الدولية على  ن 

 سكانية عالية ومتزايد .

و ااو عااالا إجتماااع  لمااانن فااذكر المجتكااع الااذي سااماه  "فرينانددد تدد ني  "المدينااة ماان منظااور

ات اإلجتماعياة التان تتمياز بالرابطة الذي يختلاا عان المجتماع المحلان  و القاروي وذلاك للع اا

بعاافة تعااديااة وعق نيااة والااروابط الشخعااية والنفعيااة والسااطر  الفرديااة والمعاالحة الخاعااة 

ويعنن تونيز بالرابطة  و الطابع الرسمن فكلها  وعاا تد  على المدينة  و الحضرية وذلك فن 

 كتاب  المجتمع المحلن والرابطة.

ليست مجرد تجمعاات مان الناال مماا يجعا  حيااتها فيهاا ن المدينة  ير  " ر برت بارك ما "   

 مرا ممكنا كالشوارع والمبانن والمواع ت اوليست  يضا مجموعة من المستشافيات والمحااكا 

لاى جانا  تلاك إمن العاادات والتقاالياد  ةمجموعووالمدارل وإنما  ن فوق ك   ذا اتجاه عقلنا 

 والتقاليد.طريق العادات   عن نتقت والتى تالعواطا المتأعلة فن العادا

                                                           
1

5ا ص2002 ا الحدينة اإلسكندري : حسين عبد الحميد رشوانا مشك ت المدينةا دراسة فن علا اإلجتماع الحضريا المكتبة العربية 1  



 الفصل الثاني                                                                  المدينة والتخطيط الحضري
 

20 
 

منطقة طبيعية إلاامة اإلنساان المتحضار لهاا  نمااط نقافياة خاعاة بهاا  نها حيو يعرفها على     

حيو تشك  بنااءا متكاام  يحضاع لقاوانين إجتماعياة وطبيعياة علاى درجاة عالياة مان التنظايا ا 

ا يمكن تجنبهايمكن تجنبها 
1
. 

اإلجتماااعن يا نظاا ن  ناااك مسااتويين للت" بدداركظهاار" وماان خاا   تحليلاا  النظااري للمدينااة     

المنافسة في   ان العملياة مستو  حيوي و خر نقافن حيو يمن  ا و  البناء التحتن لتنظيا تكون 

المساتو  النقاافن نفسا   بينما منا ا ساسية والموجهة وبالتالن يكون البقاء  او القاانون المسايطر

بالبناء الفوان في  تمان  واإلتعا  واإلتسااق مان   اا العملياات المنظماة ويكاون النظااا  خ اان 

على المستو  الحيويوالتقاليد  و القانون المسيطر وبالتالن يفرض المستو  النقافن نفس  
2
. 

 فيهااينعادا احمين زة مساتقر  و كنيفاة مان الساكان المتا" على  نها منطقاماكس فيبر ويعرفها"   

المناز  متقاربة ومت عاقة بحياو يكاون الحاائط  نىبينهاا حيو تب التعارا الشخعن والمتباد 

ظيفتهااا وضااوو وكمااا  ااو الحااا  فاان الماادن الحدينااة وماان شااروطها الضاارورية تااوفر السااوق و

اإلاتعادية
3
. 

ويعرفهااا معااطفى الخشااا  بأنهااا عبااار  عاان وحااد  إجتماعيااة حضاارية محاادود  المساااحة    

سمة إداريا يقوا نشاطها على العناعة والتجار  ويق  فيها نسبة المشت لين بالزراعاة والنطاق مق

وتتنوع في  الخدمات والوظائا والمؤسسات وتمتاز بكنافتهاا الساكانية وساهولة المواعا ت بهاا 

و بتخطيط مرافقها ومبانيها وتتميز فيها ا وضاع والمراكز اإلجتماعية بالطبقية
4
. 

نااا اليوميااة للوااااع وممااا ساابق ماان تعريفااات يمكننااا وضااع تعريااا إجرائاان ماان خاا   م حظت   

للمدينة على  نها تجمع ساكانن كبيار يمتااز بت ساق الساكنات ويعتماد فان نشااطات  علاى الجانا  

                                                           

1989: محمد عاطا غيو. علا اإلجتماع الحضريا اإلسكندريةا دار المعرفة الجامعيةا  1  
313ص 2003ـ دار المعرفة اإلسكندرية  1: السيد عبد العاطن سيدا علا اإلجتماع الحضريا مدخ  نظريا ج 2  

315: نفل المرجع ص  3  
112اص1982ا 2مكتبة ا نجلوالمعريةا القا ر ا ط : مطفى الخشا ا علا اإلجتماعا 4  
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اإلاتعاادي والخاادماتن والسياسان و كناار ماا يميز ااا العماارات والمحاا ت التجارياة وتمتاااز فاان 

 علحة فن ع ااتها اإلجتماعيةع اة  فراد ا بالفردانية والم

 :نشأة  تط ر المدن 

نشأ  المدن تعود الى العديد من العوام  المختلفة و المعقاد  ونمو اا وتطور اا ارتابط بالعدياد     

من النت يرات اإلجتماعية واإلاتعادية والسياساية فقاد تعاددت المراحا  التان جمعهاا المؤرخاون 

 كالتالن:

   مرحلة النشأة: .1

و ن مرحلة بداية اياا المدينة وظهور ا و نا تبد القر  لإلنضماا إلى بعضها البعض وتشهد    

استقرار فن الحيا  اإلجتماعية فان  اذه المرحلاة بعاد إكتشااا اإلنساان الزراعاة وتربياة الطياور 

 والإلستئنال باالحيوانا ايااا العاناع  اليدوياة والحرفياة البسايطة واكتشااا المعاادن و كاذا باد 

 ظهور المدن.

 مرحلة المدينة: .2

مااا يميااز  ااذه المرحلااة  اان وضااوو التنظاايا اإلجتماااعنا اإلداري والتشااريعن لهاااا حيااو    

إنتشاارت فيهااا ا سااواق والتباااد  وتنوعااات ا عمااا  والوظااائا واإلختعاعاااتا وتتميااز  ااذه 

النظرياة وايااا المرحلة بتميز الطبقن بين مختلا الفئاتا وظهرت فيها الفلسفات ومبادئ العلوا 

المؤساسات والفنون ونشأ  المدرال واإل تماا بعلا الفلك
1
. 
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 مرحلة ظه ر المدينة العمالقة: .3

ي المائياة بحياو تتمتع  ذه المدينة بمقومات طبيعية جذابة من حيو التربة الخعابة والمجاار    

المادن ماا  كان بشاك  كبيار و تتعادد فيهاا النشااطات والخادمات ومان  اتا ستعبح مكان جذ  ال

لسلطة  و اإلدار   وترتكاز فيهاا كا   ةتعبح إما عاعمة منطقة  و دولة وتعبح المركز الرئيسي

والسياسة وتكون  ن المدينة ا االعوام  النشاطات اإلجتماعيةا اإلاتعادية 
1
. 

 المدينة الطاغية: .4

ات مان والنفااالمدينة و نا تعتبر مساائ  الضارائ  وتمن   على درجات السيطر  اإلاتعادية ل   

ا فتعاادر مشااك ت إداريااة عاان توسااع حجااا المدينااة مااا يااؤدي إلااى   ااا الميكانيزمااات المساايطر 

حركة وسعة النطاق من جانا  ساكانها و ارو  ساكانها مان ظاروا عايش غيار مرغاو  فيهاا 

 إلى ا رياا والضواحن.

 المدينة المنهارة: .5

التطورالتااريخن للمديناة ولبداياة ر مراحا  خري و ن  ض نا يمن  نموذج من المجتمع الحو    

تفككها علاى إنار نارو  وحار   و إنقا   ا فتختفاى مظاا ر الحضارية وتظهار ماا تسامى بمادن 

ا شباو
2
. 

إن المدينة تمر بعد  مراح  من خ   بداية نشأتها وتشكلها وتطور ا بداية من مرحلاة النشاأ     

إلاى  علاى مراحا  التطاور الحضاري  إلى غاية مرحلاة اإلنهياار التان تاأتن بعاد وعاو  المديناة

والمدننا فيبد  المجتمع بها إلى البحاو عان الت ييار وذلاك ماا احظنااه مانخ   الناور  الفرنساية 

                                                           

: عبد الحميد بواعاصا النماذج الريفية الحضرية للمجتمع العالا النالوا  طروحة دكتوراها جامعة منعوري اسنطينة 

25اص1999الجزائر 1  
422اص2005الحسننا دراسة فن علا اإلجتماع الحضريا معرا دار المعارا اإلسكندرية  : السيد 2  
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التن بد ت بت يرات واضحة  وماا ناراه فان مادننا العربياةا مان ناورات وتفكاك وذلاك مان خا   

 البحو عن الت يير .

 :المدينة الج ائرية 

  :المدينة الج ائرية قبل الإلستقالل 

إن المدينة الجزائرياة لهاا طاابع معاين ممياز ولكان عانات  اذه المديناة خا   فتار  اإلساتعمار    

 و فخاار  اعاابة مدينااة الجزائاار العاعاامةا 1830الفرنساان ماان الهاادا لاانظا منااذ احت لهااا ساانة

بيااة ك ردايااة وتيميمااون اعاابة و ااران وتلمسااان والمدينااة و لااا ينجااو ماان الهاادا سااو  ماادن جنو

وغير اا  دا المدن الجزائرية ووضع علاى  نقاضاها مادن ذات طاابع  وروبان با  روو ماعادا 

" الحاكا الفرنسان باالجزائر فان بداياة القارن العشارين الاذي كاان لا  إعجاا  ج نارتلك شيد ا "

بالطابع العمرانن العربن تميز بعملياة الطمال للشخعاية الجزارياة فان جمياع  شاكالها و بعاد اا 

الحضارية العربية اإلس مية 
1
. 

ا ماان كااان للعمااار  النعااي  ا وفاار فاان ذلااك حيااو  ن امتيااازات  اتاا  المرحلااة ب نشاااء حاازا   

المبااانن تحاايط بالمدينااة الجزائريااة ذات الطااابع العرباان اإلساا منا لمنعهااا ماان التوسااع ماان  جاا  

تااذو  مااع ماارور الوااات حتااى تاازو  مااع ماارور الاازمنا وتعااد  ذلااك حتااى فااالتعريا الاادالن 

السوساايولوجن حيااو  عاابحت المدينااة الجزائريااة تعاارا بالمدينااة القديمااة التاان تااا محااو  غلاا  

ودا و ما المبانن الفرنسية ذات الطابع الفرنسن التان كانات بمناباة البادي  للمديناة  نار ا من الوج

ا علية والتن  عبحت تعرا بالمدينة الجديد   و بالمبانن الجديد  والععرية وذلك ما نراه فان 

جميع الشوارع التن  نشأت فن العهد الفرنسن وتعدت تلك حتى فرضت بعض العناعر ال ربياة 

 يمات القديمة على المدينة ا علية من طرا اإلدار  الفرنسية. فن بعض الترم
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إن المجا  العمرانن والتنظيا لتجمعات السكنية والحجا الهندسن والفن المعماري ماا و إا       

حعايلة لإلنتاااج اإلجتمااعن والنقااافن والحضاااري وإساقاطاتها علااى الع اا  اإلجتماعيااة النقافيااة 

نتاجنا و ذا ما جع  اإلدار  الفرنسية تهاتا بالمجاا  العمرانان الاذي والحضارية فن إيطار ا اإل

كان  دفها من خ ل  تحطيا القنوات العمرانياة الجزائرياة وتعويضاها بقناوات عمرانياة  وروبياة 

لتححقيق شعار الجزائر فرنسيةا إا ان فرنسا رغا سياستها و محاواتها الكبر  علاى السايطر  

مكن فن طمل جميع  حياء المدن خاعة ا حياء الشعبية و ان ا حيااء التاى الفعلية إا  نها لا تت

تركهااا ا تااراكا كاناات ذات فاعليااة كباار  فاان المقاومااة وذلااك بسااب  الاانمط المعماااري الاادفاعن 

الذي كتت تمتاز ب   ات  ا حياء والتجمعات السكنية من حيو تعميمها الذي يرتكزعلاى الادفاع 

ا تماا فرنسا بالزراعة جعلها تلجأ إلى القار  والمداشار والتجمعاات عن الذات والسكنا كما  ن 

  الن بالمقوماات الشخعاية الوطنياة على اإلاتعاد بتفاعيل ا ومن  نا تمسك ا الريفية لسيطر 

 باد  إتبااع ا طروحاات الفرنساية
1

واإلجتماعياة اوكاان لهاذا  نار كبيار علاى الع ااات الوظيفياة 

تحديد نوعية التجمعات السكنية من حياو الحجاا والشاك  مماا جعا   للمجتمع الجزائري وبالتالن

القوات العسكرية الفرنسية تستعم  الحشود الكبير  ادخا  جميع الت يرات التان يمكنهاا  ن تهادا 

 .ا وروبنفرض النمط المعماري الفرنسيل النمط المعماري الجزائري

 :المدينة الج ائرية بعد اإلستقالل 

سنة من اإلستعمار واإلستدمار بمفهوما  الواساع 130ائر  لى استق لها بعد بعد حعو  الجز   

ا برزت العديد من الت يرات المتمنلة  ساسا فن تفااا المشاك  و  مها النماو الاديم رافن الساريع 

بسب  العود  لعدد كبير من الجزائاريين إلاى الاوطن وتزاياد ظاا ر  التمادن وذلاك بساب  ارتفااع 

خاعااة الماادن الكباار  كااالجزائر العاعاامة  فاان والهجاار  إلااى المدينااة  يضااانساابة الناازوو الري

الياااة فااان التخطااايط جارت ةر ا مااان المااادن ا خااار ا وواعااات سياساااوو اااران ا اسااانطينة وغيااا

                                                           

31: بشير ريبوجا نفل المرجع ص 1  
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العمرانن
1
وكانت محاولة إلعاد  بقاء نفل الانمط المعمااري خا   فتار  الارئيل  حماد بان بلاة  ا

" حاااو  هدد ارب ب مدددينولكاان اجهضاات  ااذه المحاولااة بسااب  اإلنقاا   وفاان عهااد الاارئيل "

" إلى إعاد  الطابع الجزائري التقليادي فان العماران ا المرتكازه علاى دراساات ب ب نالمهندل "

زائري  ن نتاج طبيعن لتراكمات والممارسات اليومية عبر مختلا معقد  للتراو المعماري الج

المراح  التاريخية وإفرازاتها اإلاتعادية واإلجتماعياة والنقافياة والتان تعما  تساتجي  لرغباات 

وحاجيات السكان فن العيش داخ  المجا  المعماري والعمرانن العحنا وا من والمريح الاذي 

تمع ئا نمط الحيا  وتقاليد المجي
2
. 

نها تسير نحو ا سوء يوما بعد ياوا فالمباانن التان لكن المدينة الجزائرية اليوا ومن الم حظ ا     

بنا ا المواطنون الخاواص داخا  المديناة  و علاى حافاة المدبناة شاو ت شاك  المديناة الجزائرياة 

 و .بحيو ضحت فوضى عمرانية خاعة فن المدن الشمالية مما ترك توازن بين الشما  والجن

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

214اص2007قعبة للنشر :  حمد سليمانا تاريح المدن الجزائريةا الجزائرا دار ال 1  
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 ائص المدن الج ائريةصخ : 

تعتبر الجزائر من بين الدو  العربية للسكانا  و  نها عرفت نماوا حضاريا كبيارا خا   فتار     

زمنية اعير  مقارنة مع دو  مجاور  لكن التحضير فن الجزائر لا يكن بمفهوما  العاحيح  ن 

المجتمع الجزائري يعتبر مجتمع ريفن  و نعاا متحضار  نناا مازلناا ن حاظ مظاا ر التريياا 

دن اإلن معظااا  عاا  السااكان  ااا ماان الريااا ولااذلك يتميااز التحضاار فاان الجزائاار داخاا  الماا

 بخعائص معينة و ن:

 :التركي  الحضرب  

يعبر عن ساطر  مجموعاة مان المادن المحادد  علاى عادد كبيار مان الساكان علاى غارار مادن    

 خر ا فيعرا التنركيز الحضري بأن  عملية تتجمع بمقتظا ا الخدمات فن منطقة محادد  و ان 

عاد  ماتكون مركز الوسائ  اإلتعا  والمواع ت والمعانع والبنوك ومراكز العحة والتعليا 

فن اطاع مركزي من منطقة حضريةوالترفي  للتجمع 
1
. 

 :عدم الت ا ن في السكان  التجمعات الحضرية عبر محتلف أراضي التراب ال طني   

 12من ساكان الجزائار يقطناون بالشاما  علاى مسااحة تقادر بحاوالن 91إن ما يقدر بنسب    

من السكان يقطنون بجنو  الترا  الوطنن علاى مسااحة  كنار مان  9من مساحة الجزائر ا ما 

80   من الترا  الوطنن بحيو عدا وجود توازن باين التجمعاات الحضارية باالجنو  والشاما

 ومن حيو عدد السكان والمساحة .

 

 

                                                           

: عبد الحميد بواعاص النماذج الحضرية لمجتمع العالا النالوا  طروحة دوكتوراه بجامعة منعوري اسنطينة الجزائر 

19اص1998 1  
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 :النم  العمراني نح  الض احي  األطراف الحضرية 

ئرية والذي  د  إلاى اساتنفاذ القطاع ا رضاية نظر لتوسع العمرانن الذي عرفت  المدن الجزا    

داخ  محيط المدينة العمراننا  د  ذلك إللى تفريغ الض ط الساكانن نحاو ا طاراا والظاواحن 

المحيطاااة بهاااا مااان مركاااز المديناااة والاااذي  د  إلاااى توساااع عمرانااان علاااى حساااا  ا راضااان 

الزراعية
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

71ا ص2005: محمد عاطا غيوا اامول علا اإلجتماعا اإلسكندريةا دار المعرفة الجامعيةا ط 1  
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  :التخطيط الحضري 

يقصد بالتخطيط الحضري اإلستتراتييي  و  جيج ةت  جتإل اإلستتراتيييات التتع تتبراتا جرا ت     

إتختتاا القتترار لت جيتت   ت ييتتن   ضتتبط  جتت   ت ستتر البييتتات الحضتتري  بحيتت  يتتتا  ل   تتط  

  ط  الحضري األع لس اإل و بر الف ايد هع هاه  الخدجات الحضري  وفضل ت  ير يغراف
1
. 

 يررف التخطتيط الحضتري به تن الت ت يإل ال اتايع لرر اصتر الجترتددة لربييت  الحضتري  بحيت     

 ت  إل و ثر ةطاءا  ا تايي   جاليج  لريجير فع ت اسق بيإل ي ا ب ثالث   هع:

الرجتتتارة   التصتتتجيد الجيتتتدا ع  التيجيتتتل إ تتتن  بغيتتتاب تصتتتجيد فرتتتال  ج ستتتيد  يجيتتتل لرجدي تتت  

ات  التحريالت   البراجج اإلحصتايي  جيترد ةبت    ي تير ويضتا  وقساجاا ت  إل وفضل الجس ح

ستا  الاتاهرو  الخفتع ل تل إلى ضر رة اإلتفاق ةرى القيد إلتى  اإليتجاةيت  التتع ت ت إل ةرتى ا  

 جااج التصجيجات
2
.   

فر اليا د بيإل الجا دسيإل الجرجارييإل  الجد ييإل  ةرجتاء اليغرافيت  االحضري تا بحي  يرتجد   

هتتاه اإلختصاصتتات تستتاهد ب تت ل و  بتتخخر فتتع التخطتتيط  لقتصتتاد  القتتا  إل  ف تتاإليتجتتاو  اإل 

الحضتتتري   ييتتتب ةرتتتى جخطتتتط الجدي تتت  اإل يفاتتتد د ره بتتتهإل التطتتت ير الجتتتت ا إل لرجيتجرتتتات 

 ست   تاجر  تستترجاتت األر الحضري   و ساطاا الطبيري   الك جتإل ختالل التر يت  ةرتى ا  

ا يتبر جإل ق اةدر ج اإل تفاو باا ج
3
. 

"وإل التخطيط الحضري ةرى و ن ةرتد  فتإل يتيرتى فتع وستر ب استتخداد  لويس ويرث ي ير"    

" التتى ا تتن ةبتتارة ةتتإل ةجريتت  لرتغيتتر اإليتجتتاةع ضتتجإل استتتراتييي  بوسككفو األر   يتتاهب "

                                                           

23 ص2009الحضري  دار اليا  ري الررجي  لر  ر  الت  ير  ةجاإل األردإل ط: صبري فار  الاي ع  التخطيط  1  
24:الجرير  فسن  ص 2  

: ةبد الاادي جحجد  الع  التخطيط الحضري  تحريل  اري  جالحاات  اقري   دار الجررف  الياجري   اإلس  دري  

20 ص1983ط 3  
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 تتاجر  ل تتل الج تت الت الحضتتري  جاجتتا اخترتتف الترريتتف حتت ل التخطتتيط الحضتتري و  تخطتتيط 

    جت  ة  ج اا:الجدي   فا اك  ياات  ار قريب

 . اإلهتجاد بقضايا التحضر  الج ا ل الحضري 

 لى الي ا ب اإليتجاةي .إغير  قي  اإل تقال جإل الي ا ب ال 

 . إةطاء الصف  اإليتجاةي  لرتخطيط الحضري 

التخطيط الحضري جسؤ لي  ج تر   بيإل يجيتر الاييتات  الجصتالل الح  جيت  فتالتخطيط هت     

اد ال سايل الضر ري  لتحقيتق إيطتار جاليتد لست اإل تتت فر فيتن ة اصتر جحا ل  تايي  الج اخ بإيي

الراح   األجتإل  الرفاهيت  داختل الجدي ت    فرجريت  التخطتيط الحضتري ياتدف إلتى ضتجاإل  ستيج 

ةجرا ع جت ا إل  جت اسق جإل حي  اليجال  ال ايف   ال احي  اإليتجاةي  
1
. 

ع يتضتتجإل استتتراتييي  لج اياتت  الج تت الت  جتتا ير تتع و تتن ةجريتت  التغييتتر اإليتجتتاةع  بالتتتال   

اإليتجاةي  بهسر ب جصجد  جحا ل  ب اء إيطار إيتجاةع يسجل ب ج  ال خصي  اإل ستا ي  ب ت ل 

جتتت ا إل فتتع جيتجتتر  اجتتل   قتتادر ةرتتى تربيتت  رمبتت    حاييتتات يجيتتر وفتتراده   تستتيير متتر  

 قتتايع فتتا  ل يتجثتتل فتتع الحيتتاة الجاليجتت  لاتتد    ياتتتد بتحقيتتق هتتدفيإل وحتتدهجا ختتاريع  ا ختتر 

الج اطق الجتخرف    الثال ع فع الحياة د إل اا ر ج اطق جتخرف 
2
. 

 تت  التخطتتيط الحضتتري ةرتتى جراليتت  الجدي تت    حتتدة ةجرا يتت  حضتتري    يرجتتع إلتتى  ير   

السيطرة ةرى  يا اا ب ح  جت افق جر اإلتياهات اإليتجاةي   اإلقتصادي   السياستي    الطبيريت  

تن ي سق الر اصر ال فري    يربطاا فع إيطار ج اد لرجدي   الحضتري  حيت  يتحتدد جإل وهد  ايبا

 جتتا و تتن ي ضتتل اتياهتتات   يطتتع الرجرا تتع التتت يياع الرتتاد لاتتاجتتإل ختتالل التتك الجستتت   التخط

                                                           

262 ص1981 الجطب ةات الياجري   حرب س ريا :جصطفى   ةرد اإليتجاو الرجرا ع  جديري  ال تب  1  
89  ص2011: ةبد الفتا   ايع  التخطيط لت جي  فع الد ل ال اجي   الج تب الياجرع الحدي   2  
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يرتبتر خختر جتا يج تإل وإل    ج ها الجستتقبرع   وحيتاد الست اإل ل تل جرحرت  جتإل جراحتل تط رهتا 

جبدو لربط البيي  بالجيتجر  الك لرجصرح  الراج  لس اإل الجدي  يصل إلين الجخطط جإل ةجل 
1
. 

" التاي  تاإل رييستا لقستد التخطتيط الحضتري  اإلقريجتع لرجريت  تخطتيط رفوأفريديريك ير "    

الجدإل هع ةبارة ةإل تحديد وس  السيل لت يين ضبط استرجاتت األراضع   استثجار ج اردهتا 

ديا  إيتجاةيا  يهتع الك ةإل طريق تحسيإل البيي ب  ل الاي يحقق وقصى جرد د  إقتصا
2
. 

يرتبر التخطيط الحضري وهد جتا يجيت  الجدي ت  ةتإل الريتف أل تن يقت د بت ايجاتا  جراليت  وهتد    

 الي ا ب الحضري  قبل إ يا  وي ج ر و ةرى ور  ال اقر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

337 ص1993:إسجاةيل وحجد ةرع  دراسرت فع يغرافيا الجدإل  دار الثقاف  لر  ر  الت  ير  القاهرة 1  
9 ص1994ط اإلقريجع   يا   ار يغرافي   دار الف ردج ق س ريا : بحيري صال  الديإل  قراءات فع التخطي 2  



 الفصل الثاني                                                                   المدينة والتخطيط الحضري
 

32 
 

 :أهدا  التخطيط الحضري 

لقد ا ر ست ثقاف  اإل ساإل  ةر جن الحديث    تردد حايياتن جطالب  ةرتى تخطتيط الجستت ط ات    

الب ري    التيجرات الس  ي  جإل خالل ت ايفن ألف ار فع استغالل الج ارد الطبيريت   جتا  صتل 

إليتتن جتتإل التقتتدد الررجتتع  الت   لتت يع لتتت فير البييتت  اخج تت   الجريحتت  حيتت  تطتت رت األستتاليب 

ستخدج  فع جيال التخطيط الحضتري إلتى جتا  ستجين بتالتخطيط الحتدي  و  الجراصتر الجست د الج

إلتتى التخطتتيط حستتب ال ثافتت  الستت ا ي   ت  يراتتا الجتتت ا إل  إةتتادة ت اتتيد جرا تت  الجتتدإل  تتت فبر 

الخدجات الراج  األساسي   الجرافق الجخترف  بجا يخاد الس اإل الجدي     يحقق الردال  اإليتجاةي  

لحفتاا ةرتى الج تاطق األثريت  فتع الجدي ت    اليجتر بتيإل ة اصتر ال فتاءة  اليجتال  اإلبتتداو جتر ا

الاي يحقق الت ا إل بيإل يجال الجدي      فاءة التخطيط ةرى جخترف جست يات الجدي  
1
. 

 بالتتتالع يرتتد التخطتتيط الحضتتري جقتصتترا ةرتتى ةجريتت  ت ييتتن ت ستتر الجتتدإل  حتت  الج تتاطق    

الجاليج   بل ترددت ومراضن  وهدافن لت جل
2
: 

 .تحديد ج ا ل ال ج  الحضري لرجدإل القايج    ضر الحر ل الج اسب  لاا 

 .التحديد الحضري جر الحفاا ةرى األب ي  األثري   التراثي  لرجدإل 

  يديدة  فق وس    اريات حديث .تخطيط جدإل 

 . اإلستغالل األجثل لرج ارد الطبيري   الب ري 

 . ت ايد الرالقات بيإل استرجاتت األر  الجخترف 

   تحسيإل البييت  الطبيريت  لرجيتجتر ل تع ت يتد جتإل و  تط  اإل ستاإل  يرتل هتاه البييت  يجيرت

  صحي   جفيدة تؤدي  ايفتاا ةرى و جل  ين.

 ي  جثال ال ج  الر  ايع ل حياء.حل ج  ل تيجرات الحضر 

 . حجاي  الج اطق التاريخي   الجحجيات الطبيري 

                                                           

53ـ50:ةبد الاادي جحجد  الع  التخطيط الحضري ـ تحريل  اري  جالحاات  اقري ـ ص 1  
23 ص1991:ةالد وحجد خالد  تحطيط الجدإل  الج تب  اإل ير جصري   القاهرة   2  
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 .ربط ةجري  الت جي  الخاص  بالجد  الط يل جر ةجريات الت جي  الخاص  بالجد  القصير 
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 :مبادئ التخطيط الحضري 

إإل التخطيط الحضري يادف لر ص ل إلى بيي  حصري  ج استب  ل فتراد  لر صت ل إلتى التك    

تبد جإل اإلةتجتاد ةرتى جبتادأ  وست  ةجريت    اقريت   جتإل بتيإل الجبتادأ : الر اصتر التتع ييتب 

جراةاتاتتا هتتع الخصتتايص الطبيريتت   التتتع ترةتتى فياتتا التضتتاري   اليجتتال  الجيتتاه  التربيتت  

الب تتتري  جتتتإل حيتتت  ال  تتتاط  الختتتدجات الجؤساستتتات اإلداريتتت   الثقافيتتت   الج تتتاخ  الخصتتتايص 

 اإليتجاةي   الصحي   ال قل  الج اصالت   ل   اط يرتجد ةرين اإل ساإل  يجارسن بحيت  تبتد 

جإل جراةاة تفاةل هايإل الر صريإل حي  ي تج  ااد استرجال األر  استرجال ةقال تع  جتترابط 

جر ال اجات  الخدجات الجخترف 
1
. 

 فع التخطيط الحضري ييب جراةاة التيا   اإليتجتاةع بتيإل الست اإل  الفت ارق التتع بيت اد    

 د حي  الرادات  التقاليد   حتى الديإل  هاا جا ييب جراةاة فتع  ضتر الجخططتات  التصتاجيد 

 الحضري .

 فع التخطيط الحضري تبد جإل جراةاة حجر  جإل الق اةد األساسي   الجبادأ الااج    
2
: 

  ي  إل فع تف ير الجخططيإل ود جاهي  الجيتجر الجحرع ي ء جإل رفاهي  الجيتجر ال بير وإل

  وإل الرفاهي  الراج  هع الراجى  الادف األسجى.

  وإل ي  إل لرجخطط  ةع  اجل بجادأ الجيتجر الجحرتع  الجيتجتر ال بيتر  فاتد إيتدي ليتاد

 الحقيقي .

  اإليتجاةيت  فتع تخطتيط  التتع جتإل بي اتا تبد جإل جراةاة التخطيط اإليتجاةع  الي ا تب

 التخطيط الحضري بحي  ه  القاةدة األساسي .

 .جإل ويل تطبيق حسإل لتخطيط تبد جإل جراةاة ج ار   األفراد  الج اط يإل 

                                                           

106ـ105:السيد ةبد الاادي السيد  ةرد اإلحتجاو الحضري  ص 1  
300ـ289:جحجد ةرع جحجد  دراسات فع الت جي   التخطيط الحضري  ص 2  



 الفصل الثاني                                                                   المدينة والتخطيط الحضري
 

35 
 

   وإل ي  إل التخطيط جصدره الجر  ي  الراج  لرجيتجر بحي  ي درج فع إيطتار استتراتييي

 ادي  الثقافع.ةاج  لتحقيق الت اجل اإليتجاةع  اإلقتص

 جتتإل ه تتا يتترتبط التخطتتيط بتتالقرارات السياستتي   اإلداريتت   الجاليتت   الج تتار   ال تتربي  جتتر    

 جراةاة الار ف اإليتجاةي   اإلقتصادي   الثقافي  لس اإل ليتد تحقيق تخطيط حضريا وجثل.
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 :وهجاا:  يق د التخطيط الحضري الجراصر ةرى ةدة جراحل  مراحل التخطيط الحضري 

 مرحلة جمع المعطيات والمعلومات: 

ت تتتتجل هتتتتاي الجرحرتتتت  يجتتتتر اإلحصتتتتاييات الخاصتتتت  بالجرطيتتتتات الطبيريتتتت   اإليتجاةيتتتت     

 اإلقتصادي  فع الج قر الجختارو  الجراد التخطيط لن   تتد هاه الرجري  بطريق  ةرجيت  حيت  يتتد 

ا تقتتاء الجصتتادر  البيا تتات  الجرر جتتات  تتالخرايط التتتع ي بغتتع دراستتتاا  الجخططتتات الجخترفتت  

 حصايي  الصادرة ةإل الاييات الح  جي   جرا   البح   اإلحصاء. ال ثايق اإل

 مرحلة تحليل المعلومات والمعطيات: 

تخضتتتر الجرر جتتتات التتتتع تتتتد يجراتتتا إلتتتى الدراستتت   الترتيتتتب  التحريتتتل فالدراستتت  الدقيقتتت      

 لرجرر جات تج إل جإل تص يف الجرر جات  ترتيباا فع يدا ل  بيا تات جحترفت  تتتد جراليتاتا فيجتا

برتتد إلستتتخراج ج ح يتتات  يتتدا ل استتت تايي  اات دتتت جري تت  ت تت إل هتتع خالصتت  التحريتتل 

 الجفتا  الاطع تتج إل ب اسطتن جإل صيام  ةدة جخططتات ت قريت  تب تى ةرتى الدقت   ال ضت   

  اإلختصار فع الصيام  لرجستخرصات.

 :مرحلة اإلقتراح 

جرحرتت  الستتابق  يج تتإل لرجتخصتتص فتتع ا طالقتتا جتتإل اإلستتت تايات  الخالصتتات  الجحررتت  فتتع ال   

ت ايد الجيال و  الجخطط فع رجي  جقترحاتن جتإل ست إل  تيايت ات  جستاحات خضتراء   التك 

لتيتتا ب جتتر حاييتتات الجدي تت  فتتع الجستتتقبل الج اتت ر التتاي ي بغتتع تقتتديره  ي تترو برتتد التتك فتتع 

الجخطتتط ةجريتت  إبداةيتت  لتح يتتل هتتاه البرجيتتن إلتتى تصتتجيد ةجرا تتع يستتجى جخطتتط الترجيتترو  

الت يياع الراد  جا يسجى فتع الرديتد جتإل التد ل  يتتد هتاا الجخطتط ةبتر جراحتل جترتددة ترافتق 

جراحل ت  يإل الجدي  
1
. 

                                                           

167  ص1994: فار ق حيدر  تخطيط الجدإل  القر   القاهرة   1  
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 :مراحل تصميم المدينة 

تجرجراحل تصجيد الجدي    ج ر و ةجرا ع بثال  جراحل حسب تص يف وحتدالباحثيإل  هتع    

 التالع
1
: 

 مرحلة إنجاز الرسومات: ( و

جرحر  ف رة ةاج  ةإل التخطيط ات ل لرجدي ت   صت رتاا الجستتقبري  اإليجاليت    ترطع هاه ال   

يتد هاا ال هإل تص ر إيجالع ل ل ج طقت  جتإل الج تاطق الج ت ر  لاي تل الجدي ت  الرتاد  ترتبرهاتتن 

الجرحر  جإل وةقد الجراحل   و ثرها صر ب  أل اا ترتجد ةرى قتدرة الجصتجد ةرتى اإلبتداو التاي 

ت ه دسي    إ جتا لرقتدرة الااتيت   لتيتا ب جتر البتراجج  السياستات الجرست ج  ت يخضر لجرادت

  جر ى الك وإل الرجري  فع هاتن الجرحر  جت قف  ةرى ةاجل ال فاءة  اإلبتداو   فتع الرجت د هتاه 

الجرحرتت  تتتتد دراستت  اإلستتترجاتت الجج  تت   الجخترفتت  لتت ر   تصتت ر بتتدايل جترتتددة  حرتت ل 

 دة ةإل األخر  لجد  قدرة  ل ج اا ةرى األداء ال ايفع  اليجالع .احتجالي  تخترف ال اح

   مرحلة إعداد التصميمات التمهيدية: ( ب

فع هات  الجرحر  ي رو فع دراست  الت افقتات بتيإل جخترتف ج   تات التصتجيد جتإل ويتل إبترا     

ة اجل الت افتق  الترتار  ج اتا  إيتراءات الترتديالت الال جت  لتحقيتق األهتداف الج  ت دة جتإل 

حي  ال ايفن   اليجالي   ةرتى الرجت د فتإإل اإلهتجتاد بت ص ةرتى جر ت  الجدي ت  ثتد يتتد اإل تقتال 

تتتدريييا   ه تتاا تخطتتط الج تتاطق جياليتتا حستتب تقستتيد  اتتايفع د إل إهجتتال تتتداخل الختتاريع 

ال اتتايف ججتتا يستتتدةع جاتتارات ججيتت ة جتتإل ويتتل ترتيباتتا   ت ايجاتتا جياليتتا بصتت رة  اجرتت  

  إةطاءإهتجاد  بير ل ب   ال قل  ال ت ارو التتع تجثتل التقاطرتات بتيإل األ  تط  الست  ي   بتاقع 

 ال  اطات األخر .

                                                           
192ـ191 ص1983ةبد الج رد   قع  جيتجر الجدي   فع ةرد اإليتجاو الحضري  دار ال اض  بير ت  

1
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   صميم النهائي:مرحلة الت ( ت

ه  يربر ةإل اإلختيار ال اايع الاي يفتر  فين وإل ي  إل وفضل اإلقتراحات التع ت اد  ت ل     

اإلسترجال داخل الجدي     التصجيد األفضل ه  الك الاي يحقق و بر قتدر جتإل الت افتق بت ايجاتا 

ت  فع التخطتيط جرا ب  ل يحقق الت ا إل بيإل ال اايف  السي ل   الربط جياليا ب ب ات الطرقا

الراد لرجدي   ت بد جإل ت فر ة اجل التسيير الرقال ع لرجيال   اإلستغالل األجثتل لر قتت  تحقيتق 

 و بر قدر جإل البرد اليجالع.
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 خالصة الفصل:

جإل خالل جفا د الجدي    التع هع ةبارة ةإل تيجر س ا ع  جا ت ا ل تاه جتإل ختالل خصتايص    

قبل  برد اإلستقالل  الحا التغير اليتاري لرا يت  الحقيقيت  لرجدي ت  الي ايريت  الجدي   الي ايري  

لجا تررضت لن جإل ت  ين قبل اإلستقالل   ةدد إةتجادها ةرى تخطيط حضري لرجدي ت   الست إل 

برد اإلستقالل يجثتل ه يت   ثقافت  الجيتجتر الي ايتري  لتالك دايجتا جتا  يتد تغييترات الجدي ت  فتع 

   خاص .هيا راا الرجرا ي
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 مقدمة:

األولررل للتمتتررث تيرر  تارروأ إترر   تررير  ذو الترريري  لرر ل  ت    رر  الخليرر   ين األسرر ت تبت رر   ررإ   

لخصرر  ا األسرر ج الميا  يرر  التاليليرر  والتليررر  و رر ل  السررتن وتوسوترر  وو رر  و  وسرري ي  

الميا ررر  السررر  ي  و ررر ا ألن السررر أ واألسررر ج  تررر  الترررير اا التايايرررين  ررري  تليررر  الت ييررر اا 

والتبليالا  لل الس ن إت    لتير  ذو   لتيري  إت  تن خالل تتررالا ذو تصرو اا األسر  الرا  ير  

واإلمتت  يرر  ذو تررن خالتررل ا ترر   السرر ن التختلورر  وتررل  الت مرر  إل سرر  لرر ل   مررل ال لرر   لررل 

الس ن ذ ر  تن الب ض و  ا ت  تت ول اللول  تل ي   ي أ  ر و ي  التير تل لر ل    ترا  و رث 

ي  س  ي  ت   إستااللس  سواء  ي ت اترل ال ار أ اإلررت ا ي الر ح صر ت   تخ  ر ا ت توير  سي 

ذترر   بررل التخ  رر ا الترري ذ تسرر  ال   رر ته الخت سرري  ال ترر  لبتررل ت ميلررا األ رر ال  رري   رر   

 الس ن  تختلف سي    لل تس  الو  ا وال  ا ا .
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 وم األسرةهمف 

ي غ يررر  األ تيررر     ت    ررر  الخليررر  األس سررري  األولرررل  ررري إن تتليرررل توسررروأ األسررر ت يبرررل  ررر   

التمتترررررث و ررررري الوترررررلت اإلمتت  يررررر  األولرررررل التررررري تسرررررلف إلرررررل التت  اررررر   لرررررل ال رررررو  

ال ررررر حل لرررر ل  ذخرررر ا إ تترررر أ البليررررل تررررن  لترررر ء اإلمتترررر   وتبررررللا  رررر ل  التبرررر  يف 

 والتص لت ا.

 رررر ال ي ت  ررررون تبرررر  األسرررر ت  رررري تبمررررأ  لررررأ اإلمتترررر    سرررري   رررر  ت ن مت  رررر  األ   

 رر او   الرريوالل الررلأ. الت  ررريل ويتورر  لون تبرر  و رررل يررتأ  رر ا التو  رررل  ررين الرريول واليومررر  

و رررين األ  واألأ و رررين األأ واأل  واأل  ررر ء وتت رررون تررر سأ متيبررر  وترررلت إمتت  يررر  تتيرررريت 

تتتيي  خص  ا تبي  .
1
 

 تررر     س ج وميرررل   يرررلج  لرررل ذ سررر  وترررلت     يررر  تت رررون ترررن  مرررل وإتررر ذت ي ت  ررر ن    

   ياررر  ت اتررر  إمتت  يررر  ترررث ذ و لستررر  سرررواء  ررر ن األ وررر ل ت ت  رررون  سرررأ  يولوميررر  ذو 

  ا    الت  ي.
2
 

ذترررر  جل ررررلم  لج  يرررر   ذن األسرررر ت  رررري ال ارررر أ اإل سرررر  ي األول وذ ررررأ وا  وسرررر   رررري    

اإل سررر  يل  رررالوت  لرررل  لررر   رررلن متيرررث ذ تررر   السرررلو  سرررواء    رررا  التت  اررر   لرررل ال رررو 

إمتت  يررر  ذو إ تصررر لي  ذو ت  ويررر   تررر   يسررر   تليررر  ال ررر   والت رررر   اإلمتت  يررر  والت  يررر  

وغي    اس ا لاخل األس ت    ت      ال وات األولل للتمتتث.
3
 

سررر  ولرررأ تبرررل تاتصررر  إ  ررر   الترررا ذن األسررر ت  ررري الو رررا الررر ا ن  ارررلا ال ريررر  ترررن وا  و   

 ليسررر  وإ تررر  ذصررر تا تت ورررل  سررر  تةسسررر ا ذخررر    ليرررلت ت سررر  التل سررر  و وسررر  ل اإل رررالأ 

 والر    وم ء  ن  ل  تبال التي ت اإلمتت  ي .

                                                           
1
التلي   الب  ي ل ل اس  تيلا ي   ي   لأ اإلمتت   الت  ح واألس حل لا  :  ل الا ل  الايص ل األس ت التت ي ت  ي تمتتث  

 33ا 1999ل 1ال س   الب  ي  لل      وال ر ل  ي وال  
 189ل ا1996:تتتل    ف غي ل التر ل  اإلمتت  ي  والسلو  الت ت فل لا  التب    اإلس  ل ي  2
 202ا 1991والت و ل لا  التب   الم تبي ل اإلس  لا ي    :   ل هللا تتتل   ل ال تتنل  لأ اإلمتت   ال ريت  3
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  ج يبررر ف األسررر ت  لرررل ذ سررر  مت  ررر  لا تررر  ت ت  ررر   رررن   يررر   ال ررر ا  يذتررر  ج تررر     

مرررل لاخرررل األسررر ت  ال ررر ا تررر    م سررري ل يت رررن ترررن خاللسررر  إ مررر   األ وررر ل و  ررر يتسأ و 

وي و رررر ن تبرررر  ذ و لسترررر  وتررررلت  ررررين األ رررر ال وتارررروأ  لررررل تبيررررر  الرررر و  وال وتيرررر  تبرررر  

 تتييت

و  لتررر لي األسررر ت  ررري مت  ررر   رررر يو ت اتررر  ترررن تيررر  الرررر ل واأللوا  التو لررر  ل رررل    

 ت األ رر الل  ترر  ذ سرر  التسررول   لررل  تليرر  ال رر   اإلمتترر  ي و رر ا تررن ذمررل اسررتا ا  التيرر

اإلمتت  يرررر   رررري التمتتررررث و رررر ا  رررر    تليرررر  الت ررررر   اإلمتت  يرررر   ت ا رررر ت تسررررتملاا 

 الت ي  اإلمتت  ي.

و رري تب يررف لخرر  للرروا ي  لرري   ررل الواتررل  يبرر ف األسرر ت  لررل ذ سرر     رر  إم ت  يرر     

 ررين يومررين وذ و لستررر ل و ررل ت ررون ذ  ررر  تررن  لررر   يرررتل ذ رر ال لخررر ين ررر ي   ذن ي رررون 

 رررر  واترررلت ترررث الررريومين واليومررر ل و  ررر  ذ مرررث الررروا ي إلرررل رررر ي  تررررت  ين  ررري تبي

البرريم تبرر   تيرر  ذن البرريم لررير ررر   تررن ررر و    رر ء األسرر ت و لرر   امررث إلررل البليررل 

تن البواتل   لب تالا  ي ال يوا يبيرون تث ذ  ال األس ت ل ن لير ذتل ذ  ال  
1
. 

 ي ترررر   رررري ا تارررر ل  رررر لأ اإلمتترررر   الو  سرررريجإيتيل لو  رررر يأج ذن األسرررر ت ليسررررا  لرررر     

التمترررث ال  يبررري لو ررروين وتررر  ي تم  ررر  ترررن ذ  ررر ء  لرررل تررر  يسرررول اإل تاررر ل ل ذ سررر  تةسسررر  

إمتت  يررر  ت و رررا ألسررر    إمتت  يررر  و ررر ت   ذ  ررر    تاو يررر  وخلايررر    ب رررسأ الررر بضل 

بررري  رررين ذررررخ ا إ تاترررتسأ  وا ررر  الرررلأ  ررريل وا وترررلت و يب  سررر  جتررر   ج  ي سررر  تمترررث   ي

 س نوتلاا اإلمتت  ي  التي يب  س  اإلت لي  وتب وي  تبت   تن ذص   ال
2
 

ويب  س جذوغسررررا  و رررراج  لررررل ذ سرررر  الخليرررر  األولررررل  رررري مسررررأ التمتتررررث وذ سرررر  ال ا رررر     

 يرر  الورر ل  األولررل الترري ت ررلذ ت سرر  الت ررو  وذ سرر  الوسرر  ال  يبرري اإلمتترر  ي الرر ح ت  رر  

                                                           
  399ل  ل ا1982:تسن   ل ال  س ل  لأ اإلمتت  ل ت ت   غ ي ل الا   ت  1
 2015ـ10: لبتل و لتل األس ت الميا  ي  ومللي  الايأل تمل  ال تو  اإلمتت  ي  البلل  2
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 ترررر  يب  سرررر  س  سرررر   ي سرررر  الوتررررلت ال يولوميرررر  واإلمتت  يرررر ل ويب  سرررر  البرررر لأ األت ي رررريج 

وا لج  يبت رررر  ذ سرررر  ت  ررررث التررررر    واألت سررررير اإل سرررر  ي  والترررري تررررر ل  رررروت إمتت  يرررر  

و  رررل  لرررل  لررر   ا يتررر   ررري التررر   لرررل ذسررر ر ذ ررر  ذول خ ررروت  ررري ومرررول  اررر أ الررريوال 

األس ح.و  لت لي تر ل ال ا أ 
1
 

ويب  سررر  تتترررول تسرررن  لرررل ذ سررر  صرررو ت التمترررث اإل سررر  ي األول و ررري مت  ررر  ذوليررر     

 تب ررررل ذ سرررر  ذسرررر ر اإل مرررر   والت  يررررث اإلمتترررر  ي للميررررل الترررر ليل و رررري  رررر ل  األصررررل 

األول لبررررر لاا التبررررر ون والت ررررر  ر التررررري تررررر ت    لرررررر    الت مررررر ا إلرررررل التررررر  واألترررررن 

والت  ي اإلمتت  ي
2
. 

خرررالل  ررر ا التب يرررف يتملرررل ل ررر  ترررل  إ ت ررر   توسررروأ األسررر ت   رررل تتترررول تيررر  ترررن    

 تسن   لوا  ف التي تةليس    إل م  ل األتنل والت  ي اإلمتت  ي أل  ال  .

ذت    ل الت بأ رو ي  يب ف  ي س   س  إمتت  ي ياوأ  لل   
3
: 

o .  تبير   مل وإت ذت تب   ي ت  ن ترت 

o لتمتتث)ذس سس  اليوال(. ي أ  ال   م سي  يا    اللين وا 

o .إ م   ذ و ل و   يتسأ 

o    لخصوصي  واإلستت ا  لوت ت  ويل  تتسأ  ال   تتي   

سلسرررررررل  ترررررررن التارررررررو  والوام ررررررر ا)تاو  الررررررريول واليومررررررر  واألو ل ووام ررررررر تسأ إياء 

 . ب سأ

تبت رررر   رررر اءت   ررررل الترررر بأ تسررررن لتوسرررروأ األسرررر ت تررررن ذ ررررأ الارررر اءاا إلتتوا سرررر   لررررل    

تتليرررل يررررتل  لرررل الموا ررر  الت ليررر  و التب ويررر  لوسررر ت و ررر ا تررر  يمبلسررر  تتررري    رررو  ترررن 
                                                           

ب  ليلل اس  الت ي اا  ي األس ت الب  ي  لا  التب   الم تبي  تتتل ذتتل  يوتيل  و ف   ل الت بأل  لأ اإلمتت   ال 1

 29ـ21ا 2003اإلس  ل ي ل 
 17ً  1967. 1: تتتول تسنل األس ت وتر التس للا  ال س   الب  ي ل  ي وا   2
 43لا 1999:ذتي ت ت صو     ي  الس  ن واألس ت وال وول ل الت ت  الم تبي التلي ل اإلس  ل ي   3
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الررررتولي  و ررر  ال يررر  التمتتبيررر  الب  يررر ل وترررن خرررالل  ررر ج التب يوررر ا  سرررت ته ذ سررر  ت  ررر   

ت  يررر ل وتتتررررل الرررلوا ث ال  يبيررر   ررري تررر  التيررر ت و اررر ء ترررن لوا رررث   يبيررر  ولوا رررث إمت

ال ررررو  ال ررررر ح وتتايرررر  ال  يرررريت الم سرررري  الت رررري ي ررررته   سرررر  اإل مرررر  ل و رررر ا الت ررررر   

اإلمتت  يررر  ذأ الرررلوا ث اإلمتت  يررر   ل سررر  ت  لررر  ترررن ذن األسررر ت  ررري تلررر  المت  ررر  األولرررل 

 ء و وا رر  الرريوال  ررين الوالررلين  رري التمتتررث الترري ي   سرر    رر   الررلأ  ررين الوالررلين واأل  رر

و رررل تاررروأ  لرررل ذسررر ر الت  ررري  تررر   تا ررر   ررري التبررر  يف السررر  ا ل و ررري ذول خليررر  يت رررون 

ت سررر  ال  ررر ء اإلمتتررر  ي تيررر  ذن األسررر ت ليسرررا ذسررر ر ومرررول التمتترررث  تسررر   رررل  ررري 

   رررل األخرررال  والل  تررر  األولرررل للت رررر   اإلمتت  يررر  و ررر   سرررلو  ا األ ررر ال واإلي ررر   

 ح يتلال  ي  اإل س ن ذول ل ر التي ت اإلمتت  ي .ال 
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 :الخصائص السوسيولوجية لألسرة الجزائرية التقليدية 

تي ترررر   تتررررل   ررررن خصرررر  ا السوسرررريولومي  لوسرررر ت الميا  يرررر   ل  رررر    ل رررر   سرررربل    

إلرررل إ ررر اي سرررت ا ال ترررو ل اإلمتتررر  ي الراررر  ي لوسررر ت الميا  يررر  التاليليررر  التررري إ  رارررا 

 ت س  األس ت الميا  ي  التب ص ت.

 ررر ال ترررر لا األسررر ت  ررري التمتترررث التاليرررلحل وترررلت إ ت ميررر  غيررر  تاسرررت ل إن تت سررر  األ   

لاخرررل  ررر ج ال  يررر  اإلمتت  يررر   ررر  ث ترررن  ا  ررر  الرررلأل ل ررري ي رررتن وترررلت األسررر ت وتالتتسررر  

ذي ررر  وترررلت التل يررر  سرررواء    رررا ذ  ررر ل   يبررر  ذو وسررر  ل  ترررل مت  يررر  ...إلررر ل تيررر  

يارررول تتترررل ال ي ررريج  يولويررر  الاررر ا  البررر  لي  لرررل الاررر ا  الوررر لح  ررري تسررريل  التصررر ف 

ذسر ت ا  س ذتل ي إست ا الب  ل  ون   ج األ ا   أل ا يل تي  ذ
1
. 

و اررر ا أل تيررر  الوايوررر  اإل تصررر لي  التررري تةليسررر  الب  لررر  أل  ال ررر   ررري التمتترررث التاليرررلح    

 ل ررر   ررر ن   يترررلل الررررخا  وررر ل تبررريول ول رررن ي تاررر  إليررر   ب رررو  ررري ذسررر ت تترررللتل إ  

  ررر ن إسرررأ األسررر ت يتررررل     ررر  تب يرررف يمررري التت  اررر   ليسررر  وتت يتسررر 
2

ح ذن الوررر ل ل ذ

 ررري األسررر ت الميا  يررر  التاليليررر   ك ي اررر  إليررر   ي ررر   ررر ل وإ تررر  ي اررر  إلرررل  رررل  ررر ل  لرررل 

 ذ      ل  ذح  بل ياوأ    يرتل الب  ل  ذو األس ت .

األسرررر ت الميا  يرررر  التاليليرررر   لرررر  الترررر مي  ررررين الم سررررين و ررررو ترررر مي  يوذ ررررأ ترررر  يتيرررر   

ألخال ررري والمسرررلح للتررر ذت وإ ت    ررر  ذن سرررتي  ي ت ررري  لرررل   ررر ت التت  اررر   لرررل ال اررر ء ا

تستررر  تاتصررر ت  لرررل الت اررريأ الت يلررري ترررن  ررر   وغسررريل وغي  ررر  ترررن ررررةون الت يليررر  

التختلوررر  وت ررر ي ت   ررر  التررر ذت  لتررر   ررر ن  رررللا ذو ل ررر    يررر  خ صررر  ترررن مررر ر الررر  و ل 

                                                           
 2006ـ2005سليت نل ا   ت الت ي   ي األس ت الميا  ي ل البال  ا ت   ت ل يل رس لتالت مست ل تلتس ن :لتت ن  1
 71ل ا1998:الوتري ذتتل  ي حل األس ت والويال تالت   ي   لت إلمتت   الب  لي   ا لر الم تب  التوتوت   2
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  ررر ء  سرررأ ت  ياإل تتررر أ  ررري األسررر ت الميا  يررر  و تررر  تتتيررري البال ررر  الا  تررر   رررين األ  واأل

  إلتت اأ لو  وياس   ل  تن خالل التي ء و لأ ال الأ  صوا ت توث ذت أ األ 
1
. 

إن  بررررل اإلسررررتاالل والت يرررر  الرررر ح ترررر ا  رررر  األسرررر ت  ررررلذا ترررريول البليررررل تررررن تالترررر     

 األس ت التاليلي    لتي ء ترال واإلتت اأ و ل  ت   التا  لي   التس ين والبميت.

 ترررر  تبت رررر  األسرررر ت التتتررررلت الخليرررر  األس سرررري   رررري التمتتررررث الميا رررر ح و ررررو تمتررررث    

األ رر    تتررا سررل   واتررلت ت ررأ ذميرر ل تتبررللت  رري تمتررث تتيترريل   ألسرر ت التتتررلت  رري 

الوترررلت األس سررري   سررري ت رررأ تمتو ررر  ترررن األسررر ت ال وويررر  تيررر  ذن األسررر ت الميا  يررر  

ن تيررر  ت رررلذ األسررر ت التتترررلتل يبرررول ال سررر  إلرررل رررري س  ررررين األسررر ت الب  يررر  التاليليررر  تررر

األ  والمررررل  ل ت    ترررر  الا  ررررل ال وترررري للمت  رررر  األسرررر ي  وي ررررتاأ  يسرررر     تارررر أ تيرررر ت 

األ رر ال و ررل ترر  يسررتل  رر لت ا  المترر  ي الرر ح تترر  ا  ليرر   واسرر    ارر أ المت  رر  الرر ح 

 ة   أل يس يةلح إلل تت س س ل   أل  ي س  إلي  األو ل ذت  األأ ي ال إ تت
2
. 

تتيررريا الب  لررر  الميا  يررر  التاليليررر  ذي ررر    لس تيررر  ذو ال  ايررر ل تيررر  ذن تاسررريأ البترررل    

وال وررو  والت   رر   رر ن  لررل ذسرر ر المرر ر والبترر   رري السررل    يررل   رر   السررن تررن الرر  و  

 لرررل  ذسرررسأ    الب  لررر  و ررر ا تررر  رررر ل   تررر  سرررلتي  لتوييرررث السرررل   و ال ررر ا إمتت  يررر  

وتاسررريت  إمتت  يررر  خ صررر :  سرررأ خررر ا   ل مررر ل ويت رررث  لرررل ال سررر ء و سرررأ خررر ا  ت ات يررر ل

  ل سررر ء ويت رررث  لرررل ال مررر ل وي رررون لاخرررل الت ررريل ويت ررر  لل ال مررر ل ال اررر ء  يررر ل  تررر  

ذن األسرررر ت التاليليرررر     ررررا تتترررر ي  تبررررلل اليومرررر ا وتتسررررأ ذي رررر   رررر ليوال الررررلاخلي  لررررل 

الرررريوال الخرررر  مي الرررر ح ي  ررررل  لررررل ذسرررر ر تتتررررين  ا  رررر  الررررلأ وإ ارررر ء اإل     ررررر 

 التص ل  اإلمتت  ي  وتإل تص لي  والسي سي  الا   ت.

                                                           
والخص  ا التلير ل ليولن الت  و  ا الم تبي  :تص ول  و ترو  الت مت ذتتل ل للالب  ل  الميا  ي ) الت و   1

 37ل  1984الميا  ي 
 154ل ا1968:ذ ت   ول اس ا  ي ت  ي  الميا   التب ص ل ليولن الت  و  ا الم تبي ل الميا  ل  2
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األسرر ت التاليليرر   ررريت  رري ذغل سرر   لررل ذسرر ر  ا  رر  الررلأ و لرر  للتورر ا  لررل الصررالا    

الا ا يررر  وتترررل   يخررر ل التيررر ا  ترررن األسررر ت إلرررل ذسررر ت ذخررر     تررر  تتتيررري  إل وصررر ل 

اا الخ صررر    ل سررر ء و رررر ت األ وررر ل تيررريت الب  لررر  التاليليررر   رررين   ررر ءاا ال مررر ل والو ررر ء

 و خ   ل ذس ت.

 خصائص األسرة الحضرية:

إن األسررر ت الميا  يررر  تررر ا  برررلا ت اترررل ت  يخيررر  مبلتسررر  تت يررر   رررن تررر     رررا  ليررر     

وخ صررر   برررل اإلسرررتاالل والسمررر ت ترررن ال يرررف إلرررل التلي ررر  تتررر  مبرررل خصررر  ا األسررر ت 

 الميا  ي  تت ي .

وألن األسررر ت الميا  يررر  مررريء   يتمررريذ ترررن التمتترررث وصرررو ت لررر   رررلن الت يررر اا التررري    

ذصررر  ا التمتترررث الميا ررر ح  ررر ن لسررر  ار  ررر   لرررل األسررر ت ولبرررل اإل تاررر ل ترررن ال يرررف إلرررل 

الت رررر   ررررل ذ اررررل األسرررر ت الميا  يرررر  ررررر لس   يسرررر ت تتتررررلت وذصرررر تا ررررري    ررررري    تررررو 

 رريل تررث األو ل وتررث  لايرر  اسررو   رر ا ال ررو  األسرر ت ال وويرر  تيرر  يسررتال الرريومين  رري ت

ترررن السررر  الميا  يررر  تتييت  رررر ت اإل مررر   إ  ذ سررر  لرررأ تتتررر  الرررر ل التاياررري لوسررر ت ال رررواتل 

    رررا و  يالرررا تترررتوا  ررري  ريررر  ترررن األتيررر ن  واررر  ف األسررر ت التتترررلت وغيررر   بيرررل  رررأ 

 يرررر  تمتررررث  ررررين السرررري   اليت رررري  ل رررر   بررررل اإلسررررتاالل  ررررلذا تررررر ل  و ررررو  ذسرررر ت ميا 

الخصرررررر  ا الت رررررر ي  وال يويرررررر  و رررررر ا  لررررررل تسررررررتو  الميلررررررين األول والررررررر  ي تررررررن 

ال  يتين
1
. 

ذح ذن السمررر ت ال يويررر  التررري    رررا  برررل اإلسرررتاالل إلرررل الترررلن غيررر ا  ررري تو  ولوميررر     

 األس ت وتولتس  تن ذس ت تتتلت إلل ذس ت   ووي  تت  ا   لل تالت  التي ت ال يوي .

                                                           
 89ل ا1986: تتتل السويلحل تالت   ي ل اس  تمتتث الميا  حل ليوان الت  و  ا الم تبي   . 1
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سرررر ت التاليليرررر     ررررا البال رررر   ررررين الرررريول واليومرررر  ي لرررر   ليسرررر  ال رررر  ث إن  رررري األ   

التسرررل ي ذح تسرررل  الررريول  لرررل اليومررر  و رررلأ التسررر وات  ررري األخررر  والب ررر ء  رررين الررريول 

واليوم   ا   ن اليول ي و ل  ي إتخ   الا ا اا الخ ص   تستا ل الب  ل وتصي   
1
 

الت ررر ي  ذصررر ت ن يتررررالن ال رررة ت لررر ت  ذتررر  البال ررر   رررين الررريول واليومررر   ررري األسررر ت    

األسررر ت الت ررر ي  تيررر  ذن البال ررر  األسررر ي  ذصررر تا تتتيررري  ررر لاوت والتت سررر  والو  ليررر  

و لررر  أل سررر  ذصررر تا تسرررتال   ررري سررر  س   رررن سررر ن األ ررر    واألسررر ت الت ررر ي  تبتترررل 

 لرررل اإلتت ررر   الت  رررر   رررين الررريول واليومررر  و ررر ا األ  ررر ء تيررر  ذصررر تا التررر ذت ترررةلح 

  ين إمتت  ي و لو      ال يا ولو  الب تل  خ  ل الت يل.لو

ومرررر ء  رررري ل اسرررر  ج   صرررر  ر  رررراج ذن  تررررل الترررر ذت ذل  إلررررل ييرررر لت التررررر  ل الب  ليرررر     

 تيمررر  الت  يا ررر ا ترررول سرررل   إتخررر   الاررر ا  لاخرررل الت ررريل إ  ذن  ترررل التررر ذت يرررةلح إلرررل 

يررر  ذصررر   لسررر  تررريري   تيررر   لرررل إ ررر لت توييرررث األلوا  لاخرررل األسررر تل تيررر  ذن   تررر  البتل

اليول واليوم 
2
. 

تيرررر  ذن التمتتررررث الميا رررر ح   يرررر ج تررررن التمتتبرررر ا الب  يرررر   رررر ا التتررررول  رررري  ترررر     

األسررررر ت  ررررر تي  ت ييررررر   ررررري الواررررر  ف واأللوا  والبررررر  الا الب  يررررر    تررررر  واألسررررر ت 

 الميا  ي  ت ص ل و ل  تت     ت  الميا   واللول الب  ي  تن ت و .

ياألسررر ت التليرررر    لت يررر ا الو ليررر   ل رررل  ررر ل  ي  ررر  الررر اتي ورخصررريت  الا  و يررر  وتتت    

  سرريت  إ   لررس السررن الرر ح ي رروي  ليرر   رر ج األصررلي  و  لترر لي تصرر   لرر  إ تت ترر ا خرر  ل 

األسررر تل واألأ الب تلررر  لسررر  لا تررر  إ ت   ررر ا وإلتياتررر ا  تيرررلان البترررلل واأل   ررر ل  لا رررأ 

                                                           
 231ل ا1985ل ت  ب  الس  ي   لالل 1   ي   يب  التمتتث الب ا يل  :  لي الو لح. ل اس1
  102. ا1983:ر  ا   ص ل الت ذت الت تي  والت ي اا اإلمتت  ي  الت ا ا ل ل اس  إمتت  ي  تيلا ي  ال ويال 2



 الفصل الثالث                                                                   األسرة والسكن في الجزائر
 

51 
 

ن   ررر  لرررأ تبرررل السرررل   األ ويررر  ترررن التوررر  يأ ال ا مررر   ررري اإل رررر  ل خررر  ل األسررر تل وتررر

األس ت التلير  خ ص  التمتتب ا ال   ي 
1
. 

إ  ذ رررر  و غررررأ التتررررو ا الترررري ترررر ا  سرررر  الميا رررر  والت ييرررر  اإلمتترررر  ي الرررر ح  رررر ذ    

  ليس  إ  ذن األس ت الميا  ي  التلير   ي الوا ث   يالا تت  ا  لل السل   األ وي .

                                                           
  ي ل م تب   س  تل البلل : ت  ن ت ل يل الخص  ا السوسيولومي  لوس ت الميا  ي ل التاليلي  والتلير ل تمل  البلوأ األ س1

 54الر  ي والبر ونل ا
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 السكن في الجزائر 

  السكن:مفهوم 

يشييييل  اييير المييي ل اا ييي  ف اايييسف يشييي ح جيييي  الضىييي   عظميييل    ي  ييي   ي  ييير جيييي     ييي     

ع ق  يي    ييي  ع ييي  اا ض  يييل لعيي  ب قييي ب اا ييي  ا    ضييي  ي يي   ااىييي   ال   ييي ع  جييي   ميييل 

  يييي  ع ا يييييع    يييييع عضيييي  اذجييييلا   ايييييس   ضيييير سايييي  ع  اذجييييلا   اذىييييل  ىييييظ  ا  ييييل  

ت جيزي ا  ي       عيع ىيظ ا  ي   م  جيعالي اء  اال  ءا   ض   ي م      
1
.    

 ي لجييي ا ي ل  ييي لرا  ييي  ل يييز اا    ييييع ع  اا ظ ضيييع  اا  ييي يز   ييي  عض يييل عى ىييي     

لل   مييي   يييح االيييل   اا  طليييع  اا ىيييم ال   ييي ع   اا يييلع  يييح اجيمييي ل اا ييي لي ي اا  يل  

 اا  ل     ا     ي ضح ض  س      الضى ضيع
2
. 

ضىييي    اا    يييح اايييسف ي ييييك جيييي   س عضشيييظ  اا ىيييظ     ىييي  ا  لي  اج ا ىيييظ   ىييييم  ييي   

  يييي  م اا  يييي ييل ال    عيييييع ااىيييي ط ب  اا  قيييي ت  اا  يييي  ات  اام  جيييي ت     يييير اا يييي  ات 

 اا   اييي ا  ي ييلن  اضيي  اا  ييل ااييسف يل ييا  اييي  الضىيي   اي  يي  جييي   ييزءا     ييلا  يي  ي  يي  

   ييي  ع ييي     يييي  ضشييي م     ا ييي ا  اا  ييي لب  ااىيييظيضع  الىييي  لال شيييل م  يييل ليع ا ضىييي 

علييير   ا أيييع عع ييي ء اا يييي ب   يييية  ييي   يييل لب    ييييع  ضيييس اا ييي    علجييي  الضىييي   اا ييي ي  

علر شظ   غ لب ا  م ل        ىظض  ج  عي  ض 
3
. 

جييي  االغيييع اا ل ييييع ي  ييي  اا ىيييظ  عييي ب   يييمل  ت ر ييييت ا  ضيييز ا  يييا      يييلن علييير    

ف ييين   اىيي  لال  ييي ب الضىيي   ج يي  ال يي م اىيي  اا يييت    ضيير عضأيي   ظيي   الق  ييعا   يي  ااييس

اا  طليييع ذ  اا ييييت  ييي  ل يييز اا  طليييعا ع ييي  اا ضيييز   ظييي   ااضيييز    ييي  يضيييز ا ضيييز  ا  ضيييز ا 

عف اا لييي     ا ظييي    اا ييي م  جيييي   اا ىيييظ   ييي  اا ضيييز  اايييسف  ىييي  م اا  قييي ت الضىييي ضيع 

 جيأييي  ي لييي ل ظييي  جيييل  سا ييي   ظي ضييي  اايييسف ي  ييي  علييير    ىييي  اذىيييلب   لجيأييي     لا مأييي  

                                                           
 106ا ص5ا اا    2004رع   اا  ي   اي  ا  ل   ال     ت ااض ليع      شظلع الىظ  ا اا   ة ال    ع ا   ضل   1
 42ـ41ا ص5ع    ا1988ر ضأر ااىي  جأ  ا اا ش ظ  ال    عيع ا ىظ  ا   لع اا ض يعا  2
 56ا ص1995ر اا   ق  ز  لبا عز ع ااىظ  ج    ء اا     اا  لفا  ال ااض ل ااأ  نا اا زاطل 3
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   يييسا   ييي  ع ييي     ييي ت اذىيييلب ي  ييي   ي  ييي  اا   يييع  شيييظ  عييي  ف   ظيييال   ييي ع    

  االل   شظ     عشظ   م  ج أ  اا   يع.

ي   يييل اا ىيييظ   ييي  ع ييي  اا نشيييلات اا ييي    ظيييس قييي لات اا    يييح اا  ييي ليع اا   ييييع    

   ييييلما     يييي  ذض يييي م ااىييييظ      ييييع الق  يييي  يع  ضأيييي    اييييي    ل  يييي  ا   ييييي   

 أييي   اا ييي   ييي     ل   طأييي    ييي ا  اا ضييي ء اا ىييي    ع جيأييي    ييي    ييي ل اا   ييييلات اا ييي يع

عليييير  ل ييييع  يييي  يع  ليييي  اا ىيييي ظ    يييي   قيييي ل أ  عليييير  يييي جيل    اأيييي  ي ظيييي  اا ظيييي 

االا ع اى ظيضأ 
1
. 

ج  لييييين ااىيييييظ   يييي   يييييية ااشييييظ  ي  يييييي   يييي   ييييي     أييييلم اا ييييي ل    ييييي    ن    

 ىييييي ظ   عييييي      ضىيييييأ ا    ييييي   يييييية ااشيييييظ  ااأض ىييييي      ييييي   يييييية  ييييي  ب اا ضييييي ء اا

اا ىييي   لع جييي   شييييي   ا ج ا ىييي ظ   ضييي    ييي    يييح جييي    ييي    ل ييي    ااييي    ي يييح جييي  

  ييي    غليييقا  ع ييي   ييي   يييية اا  ييي       لييين اا ىييي ظ  جييي    ىيييي   أ  اا ا لييييع جأضييي   

 ييي  ةيييلج ي  جييياظمل      لييين  ىييي ظ    ظييي    ييي  ةلجيييع  ا ييي ب    ىييي ظ  ع يييل    ظييي   

ااغلن     ية اا     اا ى  ع     ىظ  آل ل
2
. 

اا ىييظ  عضيي   ىيي  ج  يي   يي     يييل عيي  ااييسات   ييزء  يي  م ي ييع الضىيي     ييسا اا غيييل    

يظيييي   ضيييي  د  يييي  اا يييي لب عليييير ا  يييي س اا ييييلالات اا ض ىيييي ع جيييي ا ضز   يييي   ييييل ت اش  يييييع 

اا  طليييعا ظ ييي  عضييي   ييي  ع ييي     ضيييي ت الضىييي   اا   ييييع    ييي ل  ييي جلم    ط  ييي  ل  ي  ييي ت 

 م الىييي  لال ال   ييي ع  اأيييسا اا    يييح ظ ييي  عضييي  ضشيييااليييل  جييي  اا    يييح   ييي ل  ييي  ي ييي جل 

اا ييي  ي  يييس    يييلالات    ييي        عيييع  ييي  اا ق اييي      عيييع  ييي  اا  ييي طص ض ييي     لييي

عجييلا    ضيييي    ا ضيي ءا   ييسا ااضشيي م الض يي    يلجييح  يي  لج  يييع اا    ييح  يزييي   يي  ق ل يي  

ضييي جح يظييي   اا اا  ييي   ت اا   ييييعا  يييسالض   ييييعا  يييح  يييل لب ع  يييي جل اا  ييي     ال  ي  ييي 

                                                           
ا 1995رل  ء  ظ  م  لبا    لضع ضلىيع      عيع ال     ااىظض ا اا نىىع اا    يع ا لاى ت  ااضشل  اا  زيح.  يل ت  1

 88ـ86ص
 96ا ص2010ااى  ع اا   عا  ال اا ل  الضشل  اا  زيحا ع    اذل  ار   جيق       ي لا     ئ ج  اا  ع   2
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 اا  يييي ي   ض ىييييا      ييييلا عيييي  اا يييي ا  ل  ي  يييي ت ااي  يييييع ا  مضييييي ا جيييي سا ظييي      جييي  م  

اا يطيييع  اا  يليييع اا مل  يييع  ضييي  ج ضييي     ييي   ع  يظييي     ييي ا ظ ييي  ع  اا ضييي   ااضييي  د عضييي   

    ن ع  ي   ت اا ى   لي  ي م    اجق  ا ى ق   لف   ي 
1
. 

  ييييي     يييييلات الىيييييظ      يييي   اا لييييي   اا ضزايييييع جييييي   LITABANب  ييييلن ا    يييي     

ااأضييي  اا ىيييظ  علييير عضييي  اا ظييي   اايييسف ي يييي  جيييي  عجيييلا   يييل م  ييييضأ  ل ا يييم    ييي منا   ييي  

اا ظييي   اايييسف ي يييي  جيييي  عجيييلا   يييل م  ييييضأ  ل ا يييم    ييي منا   ييي  اا ظييي   اايييسف يض يييح  ضييي  

 أييي  اا يييغ ل  ااظ ييي ل  يىييي   ع قييي  اا   يييع  يييي  اذ ييي ي    يييي  ظييي  جيييل  جييي  اذىيييلب  اا ييي 

  ييي  اا ظييي   اايييسف ييييض   جيييي  االيييل    الا يييع  اا    ييييع  اايييسف يشييي ل جيييي    ذ ييي     ييي  

اا ظييي   اايييسف ييىييي   جيييي  االيييل      لىييي   اأ اي  ييي ا   ييي  اا ظييي   اايييسف ي لييي  جيييي   زاضيييع 

   اييي ا   ييي  اا ظييي   اايييسف ي ييييك جيييي  االيييل   ييي   لا  اآل يييلي   اا جييي ء  ل ييي ص  اذ  ضيييعا

  يييي   ظيييي   ا   لاىيييي ت ااأ اييييي ت  ال يييي ا     ييييين عضيييي   يييي  اا ىييييل   يييي  جيييي  ع ييييلض  

ى ىيييييع  اا شييييل عع ا ضىيييي  ا  ييييسا اا ييييق  ييييل ع   ييييق ااىييييظ   يييي  ع يييي  اا  يييي ق اذاا  

اا ييي ا  ع  يييع  جييي  اا ييي ا  اا ل ييي     يييع  يييية اق ضييي ء  ىييي طل  ييي  ي ىييي   ا  ييييع    يييع جييي  

 ييي   يييق  اييير ااأ ييييع ااش  ييييع  اذىيييليع  اا ىيييظ  يىيييظ  ع ييي  اا يييي  ال    عييييعا  يل يييز 

ض   طأ   سا   اي  اظلا ع اذىلب  
2
. 

  :وظائف المسكن 

ي يييي   اا ىييييظ  عيييي ب   يييي طن ا جييييلا   اذىل    ييييع اا  يييي طن عى ىيييييع   اضىيييي ع اأيييي     

 عضم ق     شظ  اا ىظ      ي   ع   ااغلن اا     ظ    ضأ .

جييي   لاىيييع  robert leroux يييية ي  ييي  ع ييي  اا  يييي   ا ييي    لىييي ض   علييير   ق  ييي     

      يظ ا  يع الضى   ع  اا ىظ  يى  يا  ار م ة    طنر

                                                           
 43ا ص2012ا 1رظ          ظ    اا    فا  ل   ض   ع    ااىظ   ا    شظلع الضى          ال   ا اتا م 1
 18ـ17ا ص1986رىل        ى ي ا الىظ  ا اا ىظ   اا يطعا  ال ااشل قا   با  2
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 ي   االل     اا  ا ن  اذ م ل  اامل ر 

   ي  ج  علر االل     اا   ا  اا  ل 

 اذشي ء ااىليع ي  ج  علر
1
 

   ييييع االيييل   اذىيييلب  ييي  ظييي   ميييل  ييي ل   ىييي اء  عف ع  اا ىيييظ    يل ييي   ظ ييي  جييي    

 ظ    م ي ي  ع  ضملي .

ظيييسا    ع  ييي   علييير  ييي  ق  ييي   ييي ظلي    ا ييي  ب جييي   لاىيييع  ييي    شيييظ  ااىيييظ  عضييي  يل ييي  

 عل ح    طن عى ىيع    ر

ي  ييي  االيييل   ييي  اا ييي ا  اا ييي ل     شيييل  قييي    يييسا    ييي لب    يلاضييي  ع ييي     جييي   .1

 سا (اا  اع اا   علي  جيأ  

  ييي طن  لييي  اذضييي  جييي   ىيييم اا  ييي   اايييسف   ييييك جيييي  اا  طليييعا ي يييا علييير ااىيييظ   .2

 ع  ي جل اظ  جل     عجلا  اذىلب الض     ج  اا     ااسف يش غل  اآل ل.

  يييي طن اا يييي  ض ت ال   يييي ع    ظيييي ي    يييي ب اذىييييلب عف عليييير ااىييييظ  ي ييييا ع   .3

  الى أ   اا  مل . ي جل             ذمل    ي جل  ظ   ال لظيز ااضلى 

ي ييييا ع  ي جلعي يييي    يييي   يىيييي   اظيييي  ع يييي   يييي  عع يييي ء اذىييييلب ع  ي يييي    يييي  لم   

 ي م ل.

  يييي طن الىيييي       اا ييييي ب ال    عيييييعا اا ض ييييي  اا ييييل ال  يييي  ت   يلييييع اا ليييي   عليييير 

اذشييييي ء اا  ي يييييع    ظ ضييييييع    ييييي ر  ىييييي ط  اا ييييي ب اا  يييييليعا  ظييييي   الغىييييي اع  اا ظييييييين 

اظ ل ضيع اا ى ط  ال
2
. 

                                                           
 117ا ص2009ا2008ااض   اا  لف   شظلع ااىظ ا لى اع    يى ل     ع اا  ر ا  ل    ضعا ر ىأ    ض ى ا  1
 118ر اا ل ح ضلى ا ص 2
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عف ع    يلييييع اا ىييييظ   يييي   لييييق   يييي لا  ييييي  عجييييلا  اذىييييلب    يييي ي أ   يييي  اذ ميييي ل    

 اذ يييلالا يييي جل اأييي  اذ ييي    ا ل يييع اذ اييير مييي   ييي  ساييي  االا يييع ااضلىييييع  ال    عييييع 

  سا    ى  لال الضى   ج  ج  ء ي   ل    ع جيزي ا  يع  ضلىيع       عيع  م  جيع

 زائر:سياسة السكن في الج 

  ييي  الىييي       ييي ت اا زاطلضلىيييأ  جييي    ييي يع  ييي    ييي   لب جييي     لييين اا  قييي ت    

الق  ييي  يعا ال    عييييعا ال الييييع ع  اام  جييييع جييي    ييي يع    ييي ر  اييير  عييي  ب ااض يييل جييي  

اا لظيييا  اا ىيييل اييسا  ايي  ي  يير قميي   ااىييظ       يي   ظ يييل  يي  مييلن ااىييلم ت  ااييسي  

   ييلي   اعيي ا   يي  ع  يي جل    ييي ت ااىييظ     يي    يي  اع  يي  ا  ييا    ييلب اا  ييي   يي  اا

اا  ايييع  م يييط   يييض   ضأييي  ع   ييي  ي  اايييل     يييي ء ااضشييي م اازلاعييي  ىيىييي    جييي  ل ييي   

 ىظ   اا  ا    ار ااىظ    الين    لي  ج م مل  ت ااىظ    ا   .

جظيييي   ا  يييي م اا  اييييع  ايييير  عيييي  ب  ضيييي ء اا ييييل  اا يييي  لب  سايييي   أيييي ن    يييييق ااأ ييييلب    

  ظىيييع االيييي ن  اا يييل  ظ   يييع اذلا ييي  اال  ييييعا   ييي  ا    اييير  ا يييي   ضييي ء  ىييي ظ  اا 

جيييي  اا يييي    يييي   يييي   الىيييي ل  ب  يييي  ىييييظض ت اذ ل  يييييي   ظ ضييييت ااض ي ييييع  ييييا ل قميييي   

ااىظ    اضى ع ال م ع ت اذ ل ا      لق عز ع ااىظ 
1
. 

 مييييم اام ميييي  ج لجييييت اا زاطييييل     عييييع  يييي  اا  مميييي ت الض  طيييييع ظيييي   ع اأيييي  اا    

   ل يييي  اا  مييييم اا   ىيييي   ي  يييي   ظيييي    مييييم     عييييع  يييي   1969ـيييي1967اذ   

اا   يييييلت اا يييي     لييييق   ىييييااع ااىييييظ  جيييي      اييييع اا  لييييين  يييي   يييي ب عز ييييع ااىييييظ  

      اع    يق ع  ان   ض  زات ا م   ااىظ .

 1969ـ1967المخطط الثاني 

                                                           
ر  يل هللا ع  لا  ض ي  اا ض يع  اا  ة ال    ع ا     اع  م يق  ضأد الش   ق  لع اا زاطلا   لع اام  جعا اا زاطلا 1

 90ا ص1994ا ع ت130اا   



 األسرة والسكن في الجزائر                  الفصل الثالث                                                 
 

58 
 

   أيييت جيييي  اا  ايييع اا زاطلييييع  اييير   ييي  ا      ميييم  ييي عت  ييي  اا  ايييع اا زاطلييييع  اايييسف   

الق  ييي    اييير الق  ييي    ساييي    ييي       ل ييي  ال أيييد الشييي لاظ  ظض ييي    ق  ييي  ف  ييي  ا ييي  

  ليييييل اا ض يييييع اا مضيييييع     اييييت  ميييي يل قميييي   اا ييييض عع    ييييع اا ييييض ع ت اام يلييييعا 

  يييية     يييل اا زاطيييل عضيييسا  قمييي   ااىيييظ  ظ مييي   اييي  ج  اييييع  اا ييياميل ااييي  ز يييي  اييي جح 

ع لع اا ض يع ذض    ي لق  ض  ا شغ   اط ع اىظ   عظس اا  ضيح
1
. 

 ر  1973ـ1970المخطط الرباعي األول 

ي   يييي   ييييسا اا  مييييم عليييير    عاا  لظزيييييع جيييي  ااىي ىييييع اا  لاضيييييع      ييييل اا ميييي ب    

اذ اييييير  اال ليعا  لييييييع اا ض ييييي    ا زاطل يييييية ىيييييمل  يييييسا اا  ميييييم اا يييييلا د الىييييي م  ل 

 اام  جييييع  يييية ظييي   يل ييي   اييير   ىيييي   يييل ن اذجيييلا   اذىيييل   ل ييي ء  ال    عييييع 

ىييييظ   45000مل يييي  أ    ل يييييع    يييي  أ  اذى ىيييييع  يييي   يضأيييي  ااىييييظ   ييييية  يييي   ىييييميل 

  ييييلف    ييييع  ع  اا يييي   علجييييت   لظييييز ىييييظ ض  ظ يييييل  يييي   يييي   ااضييييز   االيليييي   

ىظ  ليل   ل د  ض  زم 40000ىظ  لينج     ع    24000 
2
. 

 : 1977ـ1973لرباعي الثانيالمخطط ا

    ييييل  ييييسم اا لا يييي  اا يييي  ععمييييت  ج يييي   ق  يييي  ي   مضييييي   ععمييييت   يييي  ت  اىيييي ع     

ا ىييي م  ل    يييع اام يليييع  ضأييي ا  جي ييي  ي يييص قمييي   ااىيييظ  ض  ييي  ع   يييسا اا  ييي   عيييلن 

 يييي  لم  ل ليييي    يييي   لضيييي  د اال يييي ع  ااميييي ض   ييييية ال ل ييييت ضىيييي ع الىيييي م  ل جيييي  قميييي   

جييييي  اا  ميييييم اال ييييي ع  اذ    ساييييي  اض ييييي   5.5  ييييي    ظ ضيييييت  7.5ااىيييييظ   اييييير 

ااييي ي غلاج  اايييسف علج ييي  اا زاطيييل    يييع اا ييي    ىييي ا ااضيييز   االيلييي    يييية  ييي ء جييي  

اا لضيييي  د اال يييي ع  ااميييي ض  شييييملي   يييي  ااىييييظض ت  لضيييي  د ااىييييظ  ال   يييي ع  اا  ييييلف 

                                                           
 ى    ل  ا ىي ىع اا  ميم ال ض يع   ع  ب  ض ي   ى ل   ج  اا زاطل  ي ا  اا م  ع ت ر      ل  ى   1

 190ص1999اا    يع
ر      ل ج م ع ااز لاءر اا ش ليح ااىظضيع اا  ي ب ج  اا زاطل     ال    ت  لاىع  ي اضيع ا  يع ةليزا  لى ا    ى ل  2

 58ا57اص2013/2014
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 يييية  ييي   ظييي   ييي    اييييع اام  ضيضييي ت  100.000 اايييسف ظييي     ميييم جيييي  اا  ييي    اييير 

ىيييظ   ييي    يييسم اا ل ليييع  ييي  ع ضييير  جييي   يييسا اا لضييي  د عي ييي  علجيييت  90.000  زييييح 

قليييييع  1000 ض يييي ز ىييييظض ت ليليييييع   يييي   يييي  د    ييييع   ا ضيييي ء ااييييسا        اييييع     يييي   

 20.000قلييييع ج  ييييع   ض ييي ز  300عشييي  اظيع ظ ييي   ييي   الضم قيييع جييي   ض ييي ز عظميييل  ييي  

ل  اا   ا ييي ا  يييية ع   يييسا اا  ميييم  ض ييييع ىيييظ  ليلييي  جييي   يمييي ل   ييي ية    ىييييح اا ييي

جي   ي ص قم   ااىظ 
1
. 

 1989ـ1980 ل لع اا  ممي  اا   ىيع

 ييييييي   ييييييي    ييييييي      ييييييي  اا  ممييييييي ت ااىييييييي   عا  ييييييي ء اا  ميييييييم اا   ىييييييي  اذ      

  لىييييي  ىي ىييييع  1989 ايييير ة يييييع 1984اا  مييييم اا   ىيييي  ااميييي ض   يييي   1987ـيييي1980

اا  ي يييع   ىيييي أ    مييي يل اا يييي ب ااىيييظضيع جييي  ىيييظضيع   يييي ب  اا  ييي  علييير  ض يييي  اا ييي   

االيييين     ييي ية  لاظيييز اا  يييليع    ييية  ييي     يييي ب جييي   ضييي مق ااأ ييي ا اا ليييي   اا ليييي  

 اا ييي لاء  ييي    ل ليييع اا   ىييي  اذ   ع ييي  اا   ىييي  اامييي ض    ييي  قمييي   ااىيييظ  جيييي  

 ا  ييييييع  ع ا ييييييع ظ ييييييلب جييييي    زييييييح اا يييييلا د الىييييي م  لف ال    عييييييع  يييييية عيييييلن 

اعلييير  لا ييي   1986ىيييظ   قييي  ىييي   جييي  ىيييضع  613388ا  مميييي  اا   ىييي    زييييح ا

اا  زيح
2
. 

  يييي  ت اا  ميييي ت اا ض  يييييع  يييي ا زاطل  سايييي  اىيييي ا جشيييي  اا  مميييي ت اا ض  يييييع جيييي     

اا زاطيييل  ساييي    ييي    ييي    اييير اذ ييي ان اا ل ييي ب  ييي   ظييي    ميييم    يييع  ع  اامليييا 

ج   عييي      ييي     مييييم   ي ييي   ىييي ا علييير ااىيييظ  جييي  زايييي ب ظل ييي  زا  ااض ييي  ااييي ي غلا

الىيييلا  جييي  لض ييي ز   ييييلب ااىيييظ   يييية ع  ظييي   لضييي  د ىيييمل   اا  ايييع   يض يييز   يييلع 

 ظليع.

                                                           
 261ز لاءا اا ل ح ااى  ق صر      ل ج م عا ج م ع اا 1
ر       ل  ى      أل  ا ىي ىع   ميم اا ض يع.   ع  ب  ض ي   ى ل   ج  اا زاطل  ي ا  اا م  ع ت  2

 61اص1999اا    يعا
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   مرحلة ما بعد المخططات التنموية:

اا ييي   1990 ل لييع  يي    يي  ا ييي   ت اا ض  يييع اا يي   يي ءت   ييي  اا   ىيي  ااميي ض  ىييض     

شيييأ ت جيأييي  ااييي    عييي   الىييي  لال ااىي ىييي   الق  ييي  ف  ىييي ا اذ ييي   يييية  ىييي ا جييي  

لظييي   عق  ييي  ف   ييي  ىييي ا  ييي ن جييي  اا   يييي  ا   لييين اا  ممييي ت اا ض  ييييع ظ ييي  ىييي   

   يييييع  اا ضشييييدت اا  ع يييييع  ييييية شييييأ ت جيييي     يييي  اا ل لييييع  يييي  يل جيييي  اا  أيييييزات اا 

عايييين   يييي ب ىييييظضيع ظ يييي  شييييأ  قميييي    800 ض يييي ز  1997 ايييير  1990اا ل لييييع  يييي   ييييي  

  م لات    ع        ىي  اا لا د ااىظضيع. 1999ااىظ      

ر علجييييت اا زاطييييل     يييي   ظ يييييل 2005 ايييير ة يييييع ىييييضع  1999 ل لييييع    يييي ب  يييي   ييييي    

  مييي   ااىيييظ   يييية   ييي ت اا  ايييع عىييي لا ي يع ال مييي   ااىيييظض    ض ييي ز  ليييي   ىيييظ   يييح 

 ييييي   ييييي    2009 اييييير ة ييييييع  2005  يييييسا  ييييي   ييييي ء   ىيييييي م  ييييي   يييييي   2009ضأ ييييييع 

 قييي     يييت اا  ايييع   لييي   اا لضييي  د اا   ىييي  اايييسف عيييلن  ض ييي    شيييل   اا ليييي   ىيييظ 

 850 لييييي ل  يضيييي ل  زاطييييلف   ييييسا اا  ليييي   يييي ز  عليييير   يييي يي   1550 يييي ا  قيييي لم 

 لي ل ا أيطع  اا  ىي  اا  لاض  700ا   ي   شل   اا لي   ىظ   ض   
1
. 

 ييييية  يييي   يييي        ضيييي  ال  مميييي ت اا ض يييييع   لاعيييي ب  يييي    يييي  ال يييي   ت اا يييي     

  ف  ااىي ىييي  الييي     ييي      ايييع ااييي    الىيييلا  جييي   ييي ءت  اا غيييييل جييي  ااض ييي   الق  ييي

 ضييي ء اا  يييي   ييي  ااىيييظض ت  يييية ع  الىييي لا ي يع ظ ضيييت  شييي   ظ ييييع  ز   لاعييي ب ااض عييييع 

    سا    ع    لش  اا  ي     اا  مم ت ااىظضيع.

 الصيغ السكنية في الجزائر:

ت ال   يييي ع  ا يييي    يييي  ت اا ييييي  ااىييييظ ضيع جيييي  اا زاطييييل  سايييي   ىييييا   يييي   اام  يييي    

  اا لا   ااىي ىيع     ي       اا ي    يل ر

                                                           
ر   ر   ىر ىلي ا ااىظ  اا   ع  الي  لف  ي  اا  ضع   اا م يقا  سظلب اضي  شأ  ب اا  ى لا     ع         ي نا  1

 17ا ص2016_2015
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 :السكن اإلجتماعي 

ي يييلن ااىيييظ  ال   ييي ع  علييير عضييي  ىيييظ    ييي      ييي    ييي  ميييلن اا  ايييع ي لييي     ييي     

 ي  يييييير ااىييييييظ  ال   يييييي ع  ع يييييي  ’  ل ييييييح 60ةييييييلن   ىيييييي  ع  ىييييييظ ضع   يييييي لب ا  3

عف  اييير اام  يييع ااظ   يييع جييي         ييي ت اا  ايييع اللطييي ت اا  ل  يييع  س ف ااييي    اا ييي ين

 ر  ايىيييت اأييي  قم يييع عل   اييي  يىييي لي    ييي   24000اا    يييح اا ييي    ي  ييي  ز   لأييي  

 42.98ق ييي   ييي   ىيييظ  ع   ضييي ء ع   عييي   ييي  ميييلن اا  ايييع  يييية اا لىييي   اا ضلييييسف لقييي  

اا  ييييي   اشيييييل م    يييييلاءات ا ىييييي ل  ب  ييييي  اا ىييييي ظ   1998جيلييييييلف  1اا ييييينل  جييييي  

ال    ع  اا  ل جع ا ي  ل اا    يع سات اام  ح
1
. 

 :السكن التساهمي اإلجتماعي أو السكن الترقوي المدعم   

 ي   ييييل ااىيييي   اا لقيييي ف اا يييي ع   يييييلع   ييييي ب ا يييييلع ااىييييظ  ال   يييي ع  اا ىيييي        

LSP   24000ىيييي     ز يييي     أييييع اييييس ف اا يييي    اا   ىييييم ااييييسي    ي يييي    لأيييي  عيييي 

 .2010 لات    اا   اا مض  اا   ىم   ء ىضع 5 ر  ع  يظ   عج  ا 

 :السكن البيع باإليجار 

 01/105 أيييييل  يييييسا ااشيييييظ   ييييي  اا يييييل  ااىيييييظض  م  ييييي  ال لىييييي   اا ضلييييييسف لقييييي      

ق اا  ييي   علييير  ىييي ظ   ض يييزب اايييسف ي ييي   شيييل م  ميييل 2001عجليييي  23اا يييال  جييي  

 يييي  ع يييي ا  ع   يييييع عيييي  مليييييق اا يييييح   لي يييي ل   يييي     يييي  الأيطيييي ت اا يييي    ي  يييي  ز 

ع يييي  ن ال   ىييييم اايييي     ييييية ي يييي   ااملييييا عليييير  ىيييي     ظ اييييع اا لقيييييع  5 يييي   اأ  

 ييي  قي يييع ااىيييظ  جييي  اا  اييييع  25  يييية  ييي جح جيييي  AADLاا   لييييع
2

ا   ييي   ييييلع  ىييي   

                                                           
ر ا ي ء ج اقر ااىظ  اا م ليل    يضع  ضشلعا الض ظ س علر اا      علر الض  ر ااىظض ا     ع  ض  لف  ىظلبا  سظللب  1

 32ا ص2006  لر اضي  شأ  ب اا   ى لا 
 33لى ا صضر اا ل ح  2
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   قيييلال شيييلاءم   لظييييع    يييع   ييي   ض مييي    ييي ب الي ييي ل اا  ييي  ب   ا  ييي   علييير  ىيييظ    ييي

 ج   يم ل ع    ظ  ا.

 :السكن التطوري 

  ييي    يييسم اا ييييغع عى ىييي   اييير  ض ييي ز ضييي اب ىيييظضيع ا ىييي  ع  عل ييييع  يييغيلب ااىيييل     

   ىييمع اايي    اا يي      يي   ظيي اين ع  يي   عشيييغ   اا ضيي ء  ايير   ضييا اا  يي   عليير  ع ضيييع 

ا ةييييل عضأييي  علجيييت 1995   عييي ت اا  لييييع  قييي   أيييلت  يييسم اا يييلع ىيييضع   اييييع   ييي  أ  اا

  يييسا ال  يييز عييي   1998جشييي    ييي  ع    اييير   قيييين  شييي ليح   يييي ب  يييل د  ضم قأييي  ىيييضع

    يييي   اذشييييغ   ض ييييلا ا ل ليييي   عىيييي  ل اا ضيييي ء  عيييي   قيييي ل أ  اا  ايييييع  ةييييي ا ع ليييييع 

 اا     ع  الشلان.

 ر البناء الريفي 

ليليييييع جيييي   يميييي ل اا ض يييييع االيليييييع   يأيييي ن ا ض يييييع اا ضيييي مق االيليييييع يضيييي لر ااىييييظ  اا   

  م ييييت ااىييي ظضع اا  لييييعا  يشييي   جييي   شييي يح اذىيييل لض ييي ز ىيييظ   طيييق جييي    ييييمأ  جييي  

 يمييي ل اا ضييي ء اايييسا      مييي   شييي لظع اا ىييي لي  جييي  اا  ايييع جييي   ييي جيل قم يييع عل   ظييي   ذم 

  ش لظ   ج   ضليس   ض  ز ااىظ 
1
. 

       ضيييي م جيييي  اا يييي  ااىييييظضيع   يييي    يييي  ن اا يييي     ييييع  ييييي  ااىييييظ   ييي   يييي    

ال   ييي ع   االيلييي    ييي ق  اا يييي  اا    أيييع ااجيييلا     ىيييم  ااييي     اا ييي   ضأييي   ييي ا  

 يييض     يييض    ساييي  ا  ييي   اا يييي   عييي      ييي   اا يييلا د ااىيييظضيع   يييسا  ييي  ض   ييي  جييي  

اا  اييييع ايىييييت اأيييي    ميييييم  ييييية ع   2000,2003ىييييظض ت اا يييييح   لي يييي ل    ييييع عيييي  

  ا   ع   ى شلاجيع اأ    اا يح  اظ     يأ أ      ح اا لا د ااىظضيع.

| 
                                                           

ض  س  ا  ل   ي  اا لاى ت  ااىي ىع  اا  ق ت اا  ايعا ىي ىع ااىظ ضيع ر    ةل   اا يل  ر    أ ت ااىي ىع اا   ع ج  اا زاطلا ا  1

 89ا ص15اا   
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 إستنتاج:

ا يييي  علجييييت اذىييييلب اا زاطليييييع  غييييييل     يييي ع   ل يييي     سايييي   يييي   يييي    غييييييل    

   ط يييأ   ييي  اا  ليييي ف  اييير اا  يييليع   ييي     ييي ب  اييير ض  ييييع  ساييي  لا يييح  اييير  غيييييل 

جيييي  ض ييييم ااىييييظ  ااييييسف  لم يييي  اا زاطييييل  يييي  الىيييي    ل اال  يييي   ظييييسا ااىي ىييييع ااىييييظضيع 

يييييع      لاعيييي ت ااض عيييييع   سايييي  اا ض أ ييييع  يييي  مييييلن اا  اييييع  اا يييي  عع  يييي ت عليييير ظ 

 ييي    ن اا يييي  اا   أيييع ااجيييلا ا   يييية ع  ااىيييظ     ييي  ع  يلاعييي    ييي طص اذىيييل 

  م  ج أ     ع   ض   أ .
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 البيانات الشخصية: 

 نوع السكن   أفراد األسرة                 العائليةالحالة  الجنس

 ملك أفراد)الزوج,الزوجة,وثالثة أطفال(5 متزوج ذكر

 ملك أفراد)األم وثالثة أطفال(4 مطلقة أنثى

 ملك  أعزب ذكر

 ملك فردي)األم والبنت( مطلقة أنثى

 ملك أفراد)الزوج الزوجة وطفلين(4 متزوج ذكر

افراد )الزوج والزوجة وثالثة 5 متزوج ذكر

 أطفال(

 ملك

أفراد)الزوج والزوجة وطفلين 6 متزوج ذكر

 وطفلتين(

 مستأجر

 ملك افراد)األم وإبنين وزوجة اإلبن(4 متزوج ذكر

 ملك أفراد)األم وإبنين وزوجة اإلبن(4 مطلقة أنثى 

 ملك أفراد)األم واإلبن واإلبنة(3 مطلقة أنثى

 ملك أفراد)الزوج والزوجة واإلبن(3 متزوج ذكر

 ملك  أعزب ذكر

 ملك أفراد)الزوج والزوجة وطفلتين(4 متزوج ذكر

 ملك الزوج والزوجة متزوج ذكر

 ملك الزوج وزوجة وطفل متزوج ذكر
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  العالقة بين التصميم والساكنةواقع 

 سكن:ممالئمة ال 

إلتمسنا من خالل المقابالت التي أجريناها مع عينة البحث بأأن أللأب المبحأوثين رانأيين    

في المسكن ومنسجمين معه , خاصة وأن المسكن ملك ألللبيتهم وهأذا مأا جعأل أفأراد العينأة 

بالمقابلأة رمأم  وثأونحالمبيقأول  في أريحية وذلك إلستقرارهم في المسكن الخأا  بهأم حيأث

لحأالي إن كأان مناسأبا أم   وأب لثالثة أطفال وذلك خالل السؤال عن السكن ا وهو متزوج1

نأا كالتالي)مناسأأب ليأا والحمأأد ب يأا رب رانأأي فأأي نعمأة بحيأأث نجأد أن السأأكن مناسأأب فأجاب

 سأرةأ, فهأي  الغيأر منأهخاصة أن األسرة ,بحيث يتنح أن الفناء السكني مناسأب لسسأرة 

الغيأأر ممنأأه,فهي أسأأرة نوريأأة لمعوأأم المبحأأوثين أو كلهأأم ومأأن هنأأا نأأر  أن الحالأأة العا ليأأة 

 3"للساكن هي التي جعلتأه يفرنأا بالسأمن وهأذا أمأا نجأد عنأد المبحوثأون فأي المقابلأة رمأم 

توزيأع الغأرف  حيأث يقأول"لأه  وزيع الغرف والسكن مال مأينوهو أعزب والذي ير  أن ت"

ليأأا عأأادي" كمأأا يقأأول أينأأا عأأن السأأكن مناسأأب ليأأا هأأا أنأأا وحأأدي براسأأي خيأأر مأأن بالنسأبة 

العا ليأة لهأا دور كبيأر  اكل فيا ومن هنا نسأتخل  أن الحالأةالقراج لي كنت فيه البرد والنو ت

ة أو السأكن لأه دور كبيأر في رنا التكييف مع المسكن كما أن الونعية السابقة لمحل اإلمام

جماعية والحالة اإلجتماعية تجعل السفأراد رانأيين عأن المسأكن  03أن الونعية  أينا إ 

لطبيعة وخاصأة مصدر استقرار وأمن من حرارة الصيف و برودة الشتاء, األمن من مساوة ا

تهم السكنية السابقة لم تكأن مال مأة للحيأاة اإلنسأانية بحيأث أن السأكن أن نق  األفراد ونعي

يأاة والسأالمة وهأذا مأا يجعلنأا نالحأو أن الحاجأة في محل تجاري خالي من أدنى شأروط الح

بحيأث يأوفر لهأم الراحأة  ,على الساكنة الرنا بالمسأكنلإلستقرار واإليواء هي التي تفرض 

ل وذلأأك راجأأع إلأأى تملأأك السأأكن والشأأعور بملكيتأأه يأأالنفسأأية والجسأأدية دون وجأأود أي عرام

اهم عنأأه راجأع أينأا إلأأى واإلسأتقاللية والحريأة داخلأأه, كمأا أن المسأكن الخأأا  بهأم ورنأ

الأأذي يأأوفر علأأيهم مأأوارد ماليأأة  ,الونأأعية الماديأأة النأأعيفة مأأن السأأاكنين بالسأأكن العمأأودي

وذلأأك يرجأأع لإلعانأأات التأأي تقأأدمها الدولأأة بحيأأث يقأأول أحأأد المبحأأوثين وهأأو متأأزوج وأب 

 ما عندي حتى مشكل فيه, صابر ملي كنت كأاري عنأد الغاشأيني "مناسب :لثالثة أطفال يقول

دورور لي تصورو يروحلك فالكريا والنووالماء,ما طأيق  حتأى تزيأد فأي روحأك و  فأي 
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و دك, الحمأأد ب تقأأدر ديأأر بأأزاف صأأوالح وتلأأم دراهمأأك وتزيأأدهم فأأي و دك " ومأأن هنأأا 

نالحو أن السكن العمودي والذي تتحمل الدولة على عاتقها مسؤولية البنأاء واإلنشأاء والأدعم 

مأن و يعيشأونها التي كان حسن من الونعيةوروف إمتصادية ومالية ا   المادي له يوفر لساكنه

لدولأة أن السكن العمودي الذي تتكفل به ا مبل مما يجعلهم رانيين عن المسكن, حيث نالحو

مناسأبة داخأل هاتأه  وهذا ما يجعل حيأاة األفأراد ,دخال للمالليس مجرد مأون وإنما مصدر إ

أحأد المبحأوثين وهأو لأيس مالأك أصألي لسأكن وإنمأا  المساكن و حونا أينا أن الرنا عنأد

مستأجر متزوج وأب لطفلين وطفلتين حيث لمسنا رناه عن المسكن المستأجر بقولأه" كأون 

ر  أن السأكن مايناسبني  كون ماني  كاري على مو ه كون دبرت جيهة وحداخرا" وهنا يأ

المسأكن والرنأا عنأه جأاء  سأرة علأىالتي يأديها لساكنين فتكيأف ا    مال م من حيث الوويفة

نتيجأة الوويفأأة السأكنية التأأي يؤديهأأا و  تقتصأر علأأى ذلأك فحسأأب بأأل حتأى الجانأأب المأأادي 

 والمعنوي .

يقول أحد المبحوثين  عم المسكن حيثكما أن ملكية السكن هي ما تجعل الساكنين رانين    

وو دي كيمأا يقلأك هو متزوج وأب لطفلتين" مناسأب ليأا أنأا وزوجتأي و 04في المقابلة رمم 

حمأأاري و  عأأود النأأاس اومأأوا لبنأأادم يأأريح فأأي دارو الأأدار مبأأر الأأدنيا يأأا خويأأا لمهأأم تغطأأي 

راسك وتنأمن مسأتقبل و دك ودراهأم لكريأا تزيأدهم فأي سأكنتك وو دك" وهنأا نالحأو أن 

 عدد أفراد األسرة والشعور بملكية السكن واإلستقرار واإلطم نان على مستقبل األبنأاء يجعأل

السأأاكن رانأأي عأأن مسأأكنه خاصأأة وأن عأأدج أفأأراد األسأأرة يال أأم السأأكن مأأن حيأأث عأأدد 

الغرف, وملكية السكن بالنسبة لهم هي الوويفة الحيوية بالنسبة لهم بسبب تأأمينهم واسأتمرار 

مما يسمح لهأم  ومادية ومعنوية, وإجتماعية حياتهم اإلجتماعية وما يقدمه لهم من راحة نفسية

يأأة بشأكل عأأادي وطبيعأي وفعأأال أي أن الحاجأة إلأأى السأكن وحر جتماعيأأةاإلبالقيأام بأدورهم 

 يسي واألساسي الذي جعل أفراد العينة رانأيين عأن السأكن إستغالله وتملكه هي السبب الر

والقبول به ومن تحليلنا هأذا الأرأي أن األسأرة الجزا ريأة مأرت بتغيأر إجتمأاعي وامأع وذلأك 

دة واألب واألم واألحفأاد إلأى أسأرة نوريأة تتكأون مأن من أسرة ممتأدة تتكأون مأن الجأد والجأ

الأأزوج والزوجأأة واألو د وهأأذا مأأا  حنأأنا مأأن بيانأأات المبحأأوثين وهأأذا مأأا يجعأأل السأأكن 

 العمودي يتالءم واألسرة الساكنة به.
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والرنأأا عأأن المسأأكن   تعنأأي أن السأأاكنين رانأأون عأأن تصأأميم المسأأكن بأأل الحاجأأة    

 يرنون عن السكن المصصم لهم.اإلجتماعية هي ما جعلتهم 

 بين التصميم والواقع: 

من خالل تحليلنا السابق وجدنا ان السأكن مال أم لسسأرة القاطنأة بهأذا النأول مأن المسأاكن    

ذات الأأنمط العمأأودي وذلأأك مأأن خأأالل عأأدد لرفأأه إ  أن التصأأميم الهندسأأي للمسأأكن يلقأأى 

هأأو فأأي توزيأأع الغأأرف والحمأأام  اعتأأراض مأأن أللأأب أفأأراد العينأأة واإلشأأكال الكبيأأر لأأديهم

وهأأذا مأأا يسأأبب لهأأم مشأأكلة خاصأأة منأأه الأأذكور ألن الزيأأادة بالنسأأبة لهأأم تكأأون  رحأأاضوالم

 كثيرة.

كمأأا  والأأذي يجعأأل لرفأأه النيوف)الصأأالة( مقابأأل المطب()الكوزينأأة( فالتصأأميم الهندسأأي   

  تونح الصورة 

 

ت و تقاليأد تحكمأه محأافو لأه عأاداحراج خاصة وأن المجتمأع الجزا أري مجتمأع إيسبب لهم 

اصأأة باألسأأرة الجزا ريأأة, بحيأأث كأأل هاتأأه الوأأوابط اإلجتماعيأأة  بأأد مأأن ومأأيم إجتماعيأأة خ

أي أن  ,ليأه اإلنسأانمأأو  يحتمأي إ مراعاتها في تصميم السكن بحيث أن السكن لأيس مجأرد

 ريأأة لأأه السأأكن   يعتمأأد علأأى اإلمامأأة وحأأدها كوويفأأة, إن السأأكن بالنسأأبة لسسأأرة الجزا

 شروطه.
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الفناء السكني يندرج إلى مسمين فناء حميمأي وهأو الأذي   يمكأن لسجانأب أو األفأراد    

اد الأأذين   مأأن ليأأر األسأأرة الأأدخول إليأأه, وهنأأاك فنأأاء فخأأر خأأا  بالنأأيوف أو بأأاألفر

 ليأرأفأراد العيينأة  من خالل تحليلنا لهذه الدراسأة وجأدنا أن حونا ينتمون لسسرة وهذا ما  

وجود خلل فالتصميم وهو أن لرفه النأيوف التأي  ببرانين عن تصميم المسكن وذلك بس

فراد الأذين ن ا   مقابلة للمطب( )الكوزينة(أي إهي مخصصة لسجانب واألفراد خارج األسرة 

  ينتمون لسسرة )الغرباء من مسكن األسرة(   يمكأنهم رؤيأة الفنأاء الحيأوي المخصصأة 

ث يقأأول أحأأد المبحأأوثين وهأأو متأأزوج وأب لطفأأالن ) نعأأرف حنأأا حيأأ لسسأأرة فقأأط  ليأأر

الجزايريين يدخل عندك نيف والكوزينأة مقابلأه الصأالة تأنجم تقأول لأي يأدخل يقأدر يشأوف 

ممأا يتنأح لنأا أن التصأميم هنأا  .مال الديار والدو  وبيت الماء حاشاك جايين عند الصأالة(

ن الأذي يقأع فيأه الحمأام والمرحأاض ليأر   يقتصر على الصالة مقابل الكوزينأة حتأى المكأا

مناسأأبين حيأأث يعأأود ذلأأك للحشأأمة والحيأأاء الأأذي يتميأأز بهأأا المجتمأأع الجزا أأري حيأأث يقأأول 

متأأزوج وأب لثالثأأة أطفأأال )شأأويا كأأي دو  وتأأوا ت جأأايين عنأأد الصأأالة مبحأأوث فخأأر 

   لي فالداخل ما يبقاو memماعجبتني , خرجت الباب تال الصالة يشوف شكاين لداخل 

 مديرونجيين(
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حيأأث نجأأد أن تصأأميم السأأكن   يراعأأي ثقافأأة المجتمأأع الجزا أأري مأأن حيأأث أن المسأأكن     

إليأه  ينقسم إلى جز ين جزء حميمي و جزء عام وهو الذي يمكن لغيأر أفأراد ا سأرة الأدخول

فنأاء الحميمأي الأذي بالنسأبة لسفأراد خصوصأية أسأرية, بحيث   توجد فيأه خصوصأية كال

السأكني ليسأت مجأرد عالمأة سأكنية وفقأط أو  العالمة بين الفرد واألسأرة وفنأا ح بحيث أن 

وإنما تربطه عالمة مويأة بالفنأاء الأذي يقطنأه بحيأث هاتأه العالمأة  ملجأ يحتمي إليه اإلنسان

وتمأثالتهم,  ن هوية ساكنيه وتصورات أفرادهتعبر عن طبيعة ثقافته عاداته وتقاليده, لتعبر ع

فأأي صأأرال دا أأم وفأأي لالأأب األحيأأان مأأع المسأأكن المصأأمم  هأأذا مأأا يجعأأل الفأأرد واألسأأرة

فأأراد أو   يراعيهأأا ,بحيأأث يأأتم التغييأأر والتعأأديل والحانأأر الأأذي   يتوافأأق وخصوصأأية ا   

معوأم أفأراد العينأة  وفق رؤياتهم وتصورهم فمأن خأالل المقابأل مأع أفأراد العينأة  حونأا أن

التصأأميمة  مسأأت مسأأاكنهم تعأأديالت وتغيأأرات لمحاولأأة تكييفهأأا ومأأا يناسأأيهم أوسأأد الثغأأرات

ومحاولة إعادة تنويمها على حسب ثقأافتهم, كمأا  حونأا أن األفأراد مأامو بونأع عتبأة أمأام 

 الصورة    تونحهما كالباب 
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وذلك بسبب دخول األمطار إلى المنازل وذلك لم يراعيأه مصأمم السأكن ,بحيأث أن األمطأار 

تتسامط من السطح الموجود أعلى الساللم التي لم تغطى جيدا مما جعل الماكثيين يعأانون مأن 

مياه األمطار وونع العتبة أمام الحمام والمرحاض لكأي   يتسأرب المأاء إلأى بأامي الغأرف 

حيأث  15صمم أهمل دور العتبة وهأذا مأا أكأده المبحأوث فأي المقابلأة رمأم ومنه نر  أن الم

يقول)كيما هنا عنأد البأاب  زم ديأر عتبأة هأا لمأا يأدخل حتأى للأدار الأداخل مأن الفأوق مشأي 

ة      وأهميأمغطيين السطح وهذا البروبالم لي نعانو منو مال(ومنه نجأد أن العتبأة لهأا دور كبيأر 

 زهذا ما تونحه الصورة    ريةبالغة عند ا سرة الجزاى

 

الداخلي للمسكن والفناء الخارجي, كما تحميها من دخأول  بحيث تعتبر العازل بين الفناء 

 اصأة السأكن علأى أسأاس فصألوذلأك بسأبب تصأميم العمأارة وخ مياه األمطأار ألأى المسأكن

الصأأيف دون مراعأأات فصأأل الشأأتاء واألمطأأار التأأي يشأأتكون منهأأا السأأكان ويرلبأأون فأأي 

 تغطية السطح
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كما أن الشأروفات كانأت مصأدر إلحتأواء ميأاه األمطأار وذلأك مأا جعلهأم ينأعون أنابيأب    

مأا   يراعيأه المصأمم وهأذا مأن خأالل مالحوتنأا اليوميأة لصرف المياه من الشأرفات وهأذا 

)المأاء كأان 09للسكان وكذلك حسب أموال المبحوثين حيث يقول المبحوثون في المقابلأة رمأم

ا (كمنا فالبالكون حتى درنا تيوات با  يخرج وما يبقا  فالبالكون و  يدخل فالأدياريتحجر ل

 هو مونح
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ومنها مام السكان بإجراء التعديالت لم تكن فأي التصأميم األصألي لصأرف ميأاه األمطأار أو  

 المياه التي تكون عند التنويف والتي يجدون صعوبة في إخراجها.
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  التقنيواقع الدور الرقابي: 

مأأن خأأالل مالحوتنأأا ومعايشأأتنا اليوميأأة لسحأأداث التأأي تجأأري بأأالحي السأأكني  حونأأا أن    

 الحي السكني منذ نشأته هناك العديد من اإلختال ت النفسيه وذلك ما ورد عأن مديريأة الميأاه

التي لم تقم بفتح الماء للساكنين وذلك راجع إلى الذي مام بالبناء أي مشيد البناء)المقاول الذي 

مأع مأرور السأنين ممأا أد   ونع أنابيب المياه تحت األدرج مما مد يسبب في كارثة إنسانية

ل عشعاشأأة برفأأع تقريأأر أإلأأى السأألطات موصأأفا األسأأباب لوكالأأة التسأأيير العقأأاري لمأأدير فأأر

 المحلية.طات والسل

ة التسيير العقاري والسلطات المحلية وهأذا لاالمالحو لياب الدور الرمابي لوك كما أنه من   

في تسرب مياه الصأرف الصأحي وذلأك راجأع إلأى تحطأم األنابيأب التأي تمأر بمحأالت ليأر 

 موزعة مما أد  إلى معالجة المشكل بنفسهم.

جأزاء المشأتركة اسأتغالل السفأراد ا   ل كما أن عدم وجود المرامبة وانح وذلأك مأن خأال   

 ليأأرهم, لأأم يقابأأل بأأأي رد فعأأل مأأنلتصأأورهم بأأأن   أحأأد يحتاجهأأا هم وذلأأك وتملكهأأا ألنفسأأ

  طرف السلطات المعنية.
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كما نر  أن معوم السكان أو األسر تملكوا جزء من األجزاء المشتركة وذلك راجع بالنسبة  

لهأأم أن هأأذا الجأأزء يخصأأهم هأأم و  يخأأ  بقيأأة السأأكان ممأأا جعأأل وكالأأة التسأأيير العقأأاري 

بأالحي السأكني أن اإلنأارة  كمأا أن المالحأو, أنها لم تقأم بأأي ردة فعأل بعأد ذلأكبإنذارهم إ  

راجع إلى أسباب تقنية لم يتم عالجها منذ نشأأة الحأي حيأث أن شأارل الحأي  منعدمة به وذلك

بالحي السأكني أن اإلنأارة منعدمأة بأه وذلأك راجأع إلأى أسأباب  بدون إنارة   كما أن المالحو

 تقنية لم يتم عالجها منذ نشأة الحي حيث أن شارل الحي بدون إنارة
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لصأأورة المطلوبأأة وهأأذا راجأأع إلأأى مأأا تمأأت كمأأا  حونأأا أن المرامبأأة القبليأأة لأأم تكأأن با   

مالحوتها من خأالل نوعيأة اإلسأمنت أو الكيفيأة المسأتعملة حيأث تنأتف( وتسأقط لوحأدها ممأا 

وهأأو بنأأاء)تعرف  07جعأأل الأأبعض يعيأأدون البنأأاء حيأأث يقأأول المبحأأوث فأأي المقابلأأة رمأأم 

 الحيطأأأأان يتقشأأأأرو لأأأأي رواحهأأأأم تبغأأأأي تنشأأأأر متقأأأأدر  السأأأأيما مأأأأال طأأأأيح عليأأأأك(.
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بأوب الصأرف الصأحي مأن الحمأام علأى نبعض السكنات تحتوي على أو حونا أينا أن    

عكس سكنات أخر  وذلك إلختالف المسؤولية على البناء أي المقاول فهنأاك مأن ونأع فأي 

 وسط الحمام مكان لصرف المياه وهناك من لم ينعها.

جأدوا كما اشتكى السكان في إحد  العمارات من المقاول الذي لم يتمم لهم سكناتهم حيث و   

)نهأأار لأأي 3العديأأد مأأن النقأأا   حيأأث يقأأول أحأأد المبحأأوثين وهأأو أعأأزب فأأي المقابلأأة رمأأم 

محرشأين البريأك وحأدو حتأى ولينأا نجأرو مأور المقأاول(  طاونا المفاتيح  ول وهللا ما كانع

مكأأان  هنايأأا السأأكاني لخأأرين مأأال فأأيهم( أي أن حتأأأى   choufouويقأأول فخر)الشأأوفو

ر وهأذا راجأع إلأى عأدم وجأود المرامبأة حيث البنأاء تختلأف مأن مقأاول إلأى فخأالسكنات من 

سأأرة دا مأأا مأأا يقومأأون بتعأأديالت الفعليأأة الدميقأأة علأأى هاتأأه السأأكنات ممأأا يجعأأل الفأأرد وا   

 في المسكن.ات وتغيير
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 إستنتاج:

من خأالل تحليلنأا للفرنأية األولأى وجأدنا أن األفأراد يال مهأم المسأكن مأن حيأث الوويفأة    

السكنية التي يؤديها كمأو  يستقر فيه الفرد ويشعر فيه بالطمأنينة والراحة خاصأة أن الدولأة 

تمنحهم ملكية السكن, كمأا أن الوأروف اإلجتماعيأة واإلمتصأادية التأي مأرت بهأا األسأر هأي 

يسأأي فأأي جعلهأأم رانأأيين عأأن السأأكن, لكأأن مأأن الناحيأأة الهندسأأية للسأأكن ليأأر السأأبب الر 

رانين عنه, وهذا يعود لطبيعة ثقافة المجتمع الجزا ري والتي يغلب عليهأا الطأابع المحأافو 

إنافة على ذلك لياب إستشارة األخصا يين  والفاعليين اإلجتماعيين وكذا عدم األخأذ بأأراء 

لهندسأية لشأكل العمأارة مأن طأرف الدولأة والمصأممين للعمأارة, األفراد واألسر في األمور ا

هأأذا مأأا أد  بأأاألفراد و األسأأر إلأأى القيأأام بتعأأديالت وتغييأأرات فأأي عناصأأر السأأكن التأأي لأأم 

 يراعيها مصمم السكن العمودي.
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 ن بالبيئة اإلجتماعية لألسرة:تأثير السك 

 التواصل داخل السكن: 

ن التواصأل داخأل المسأكن تغيأر فأي السأكمن تحليلها وجأدنا أو من خالل إجراء المقابالت   

العمودي وذلك راجع إلى تغيير نمط بناء األسرة من أسرة موسأعة إلأى أسأرة منأغرة حيأث 

أصأأبح التواصأأل مقتصأأر علأأى الأأزوج والأأزوج واألبنأأاء عكأأس األسأأرة الممتأأدة الجأأد والجأأدة 

حيث يكون التواصأل صأعب أو أمأل حريأة مأن السأكن الخأا  الأذي واألب واألم و األبناء, 

تمنحه الدولة لسفراد والذي بدوره يسهل التواصل داخله بين األفأراد حيأث أن طبيعأة السأكن 

العمودي تحتم علينا تغيير في بنية المجتمع وهأذا التغييأر سأاعد األسأرة علأى التواصأل أكثأر 

أن السأكن العمأودي يسأاعد علأى التواصأل  11م حيث يقأول أحأد المبحأوثين فأي المقابلأة رمأ

أكثأأر مأأن السأأكن الجماعأأة حيأأث يقأأول) هأأذي باينأأه شأأوف كأأي تكأأون سأأاكن            

مديرونجي بصح كي تكون سكنتك وحأدك تكأون حأر كثأر مأع دارك وو دك( أي أن السأكن 

التواصأل العمودي جعل األسرة الجزا رية تمر بتغيير إجتماعي وانح وهذا مأا سأهل عليهأا 

 أكثر فأكثر داخل السكن.

كما أن الزوجان يصبحان هما أصحاب القرار داخأل السأكن خاصأة مأن ناحيأة التغييأرات    

خاصأأة فيمأأا يتعلأأق بالجانأأب الجمأأالي للموهأأر مأأن حيأأث نوعيأأة الطأأالء واأللأأوان المسأأتعملة 

كة مأن حيأث أن الجدار واأللوان تكأون مشأتر 08حيث يقول أحد المبحوثين في المقابلة رمم 

اإلختيار بين الزوج والزوجة حيث يقول )ها كيما البيوت و لي كو ر فيها والفايون  ومأال 

الشأور   ها  زم ندي رايهم وتشاورهم ماك  سأاكن وحأدك( أي أن السأكن العمأودي تكأون

 بين أفراد األسرة أي بين الزوج والزوجة.

  بد لها أن يكون لها لون خأا  بهأم  لتي لها أطفال من جنس الذكوركما أنه في األسرة ا   

و هذا وجدناه في المقابالت التي أطفالهأا ذكأور مأن حيأث التغيأرات التأي أعتمأدول عليهأا أو 

 5التصأأورات و التمأأثالت لمعرفأأة األبنأأاء, حيأأث وجأأدنا فأأي المقابلأأة األولأأى المتكونأأة مكأأن 

مبر تأال الأدراري سأما أفراد وهي الزوج والزوجة وثالثأة أطفأال حيأث يقول)هأا كيمأا الشأوا

بنترنالهم باألزرق هأا طورنأا دروك  زم كأل شأومبرة والكأو ر تاعهأا( أي أن تغييأر اللأون 
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الغرفة باللون األزرق راجع إلأى نسأبة التحنأر والتطأور الأذي تمأر بأه األسأرة مأن الناحيأة 

 اإلجتماعية و درجة التمدن التي وصلت إليها.

 البعد اإلجتماعي لعالقات الجيرة: 

كة وإجأأأراء مأأأن خأأأالل معايشأأأتنا اليوميأأأة لسحأأأداث وإعتمادنأأأا علأأأى المالحوأأأة بالمشأأأار   

الجيرة إختلفت علأى مأا كانأت عليأه سأابقا,  حونأا أن األسأرة عالمات المقابالت  حونا أن 

عنأأد انتقالهأأا إلأأى السأأكن العمأأودي تحمأأل معهأأا ثقافأأة معينأأة ونمأأط معيشأأي معأأين تنأأبطه 

والتقاليأد وتحكمأه مأيم وأعأراف لكأن أي سأكن جديأد يحمأل فأي طياتأه مجموعة مأن العأادات 

تغييرات تؤثر فأي األسأرة فتتأأثر األسأرة فأي التغييأر اإلجتمأاعي والسأكني التأي مأرت عليأه 

حيأث أن األسأأر النازحأأة  بأأد لهأأا مأأن تأأأثر وتأأأثير علأأى المجتمأأع الأأذي تعأأي  فيأأه إمأأا تأأأثير 

 إيجابي أو سلبي.

فأي المقأابالت أي مأن أفأراد عينأة البحأث أن السأكن العمأودي لديأه  من خالل ما  حنناه   

سلبيات وإيجابيات على عالمات الجيرة حيث أن األجواء المشتركة تعمل على توطيد العالمة 

بين الجيران كما تعمل على تنافر بين الجيران وذلك حسب ذهنيات ثقافات أفراد العمارة مأن 

ودي   يأأزال يحأأافو علأأى  بعأأض العأأادات والتقاليأأد العمأأفأأرد إلأأى فخرحيأأث نجأأد أن السأأكن 

والقيم اإلجتماعية من جهة التعاون في السأراء والنأراء ومأن جهأة أخأر  تمتأاز بالفردانيأة 

ومأأن هأأذا األخيأأر نالحأأو أن فأأي المجتمأأع التقليأأدي أو الريفأأي لأأم تكأأن الفردانيأأة وإنمأأا كانأأت 

راء حيأث تقأول إحأد  المبحأوثين وهأي مبنية على التعاون بين أفأراد المجتمأع ومسأاعدة الفقأ

إمرأة مطلقة )بكري كنت في دوار سما مول مأال عايلأة واحأدة وكأان يعأاونوني فأي لخنأرة 

وتال دروك كل واحد جابد سابعو مزال ما بان لملأيح مأن دونأي مأن ليأر خطأرة دابأزوا لأي 

زوا فأأومي علأأى جأأال التسأأياق نتأأال الأأدروج لأأي فومأأو سأأيق و مهأأود  المأأا حتأأى لتحأأت دابأأ

بيناتهم( نالحو مأن خأالل هاتأه المقابلأة أن هنأاك إخأتالف بأين العالمأات السأابقة فأي الريأف 

بأين أفأراد حيث كانت مبنية على التعاون بين أفراد المجتمع حيث كانأت مبنيأة علأى التعأاون 

المجتمأأع حيأأث كانأأت تجمعهأأم أواسأأر القرابأأة والأأدم عكأأس السأأكن العمأأودي الأأذي تلعأأب فيأأه 

تركة دور كبير حيث تصبح عامأل مأن عوامأل التنأافر اإلجتمأاعي كمأا  حونأا األجزاء المش
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في المقابلة اإلهتمام بالنوافة أمام المسكن دون مراعاة بامي الجيران يدي خلأق نزاعأات بأين 

األفأأراد, كمأأا فأأي نفأأس الومأأت تعمأأل علأأى توطيأأد العالمأأات بأأين الجيأأران حيأأث يقأأول أحأأد 

شأأتركة واإلحتأأرام المتبأأادل الأأذي يلعأأب دور كبيأأر بأأين المبحأأوثين عأأن تنويأأف األجأأزاء الم

الجيران )مقدرهم ومقدريني وكل واحد يحترم خوه وهأي رايحأة,           الأدروج هأذوك 

أنأأا مأأا نقأأدر  مطلأأع نقأأي حتأأى للفأأوق وهومأأا مأأا يقأأدرو  يهأأودو حتأأى لتحأأت نتعأأاونو مأأال 

المأأات وهأأي التأأي تجمأأع كيفكيأأف ونقأأوهم( أي أن األجأأزاء المشأأتركة تعمأأل علأأى توطيأأد الع

لتميزها بأالقرب المكأاني لسسأر  أفراد العمارة, حيث يصبح  بد من عالمة إجتماعية مباشرة

حيث يتواجهون يوميا ويتفاعلون مع بعنهم الأبعض ألن الفأرد   يمكنأه العأي  بمعأزل عأن 

 األخرين   بد له من التفاعل مع األخرين.

بأأالمجتمع الريفأأي حيأأث العالمأأات اإلجتماعيأأة الجديأأدة إ  أن العالمأأات نأأعيفة بالمقارنأأة    

 تمتاز بالفردانية والسطحية وتصبح روابط إجتماعية رسمية خاصة بين الذكور.

 :السكن والروابط القرابية 

من خالل تحليلنا للمقأابالت التأي أجريناهأا مأع عينأة البحأث  حونأا أن العالمأات القرابيأة    

وذلك راجع إلى تغيير المسكن خاصة والتحأول اإلجتمأاعي نعفت على ما كانت عليه سابقا 

 لسسرة الجزا رية التقليدية التي كانت الجوار فيه يعتمد على األمارب في لالب األحيان.

إختلفت عالمة القرابة منهأا مأا هأو إيجأابي بالنسأبة لأبعض األفأراد زهأذا مأا  حونأاه عنأد    

مأع أمأاربهم بحيأث أن السأكن الهمأودي الأذي كل األفراد الغير متزوجين والذين كان لهم مشأا

تدعمه الدولة كان له دور إيجابي في تقوية العالمة بين األفراد وأهاليهم أو أمأاريبهم ونالحأو 

ذلك من خالل المقابالت التي أجريناها مع األفراد الغير المتزوجين حيث يقول المبحوث فأي 

 عأاوني بأاه وليأت نأتاليم مأع فأاميلتي هأا وهو أعزب ومالك للسكن ) الحمأد ب 3المقابلة رمم

بكأأري مكأأان  عنأأدي ويأأن نلقأأى خواتأأاتي وخأأاوتي أو دروك كأأي ديأأت السأأكنة بابأأا لأأي كأأان 

لابني وراه يجي لعندي ويزورني و هو تان كل جمعة يتاليمو عندي يسيقولي وينقولي (كمأا 

فأأراد األسأأرة و  أنأأه فأأي نفأأس الومأأت      العالمأأات القرابيأأه خاصأأة و أن السأأكن مال أأم أل

و أب لطفأالن وهو متزوج  2يمكنه أن يحتوي من ذلك حيث يقول المبحوث في المقابله رمم 
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)بكري كنأا نروحأو عنأد لفأامي نبأاتو و  هومأا يجأو عأدنا بصأح دروك كأل واحأد  هأي فأي 

يروحو ويال جاو يجو فأي نهأارهم و يروحأو (  يسأاعد السأكن العمأودي فأي إمامأة األمأارب 

رة لمأدة معينأة وذلأك بسأبب ان السأكن مصأمم إلحتأواء األسأرة فقأط, ويقأول فخأر ) مع األسأ

بكري كنا كي يصرا عرس و  موت مال نتالمو ونباتو فأي رحبأة بصأح دروك راك تعأرف 

سما يجو يحنروا كيما مأال  la salleماكا  وين يباتو عندك والنيف سما  زم يدير في 

األسرة لكن   يال م إحتواء األمارب أو عامأة الحفأالت نيق السكن الذي يالءم أفراد الناس(

 إلى لير ذلك خيث أن تغيير نمط السكن أد  إلى نعف في العالمة القرابية.
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 استنتاج:

مأأن تحليلنأأأا للمقأأأابالت  حونأأأا أن األسأأأرة الجزا ريأأأة تأأأأثرت تأأأأثير كبيأأأر بأأأنمط السأأأكن    

العمودي والذي أد  إلى تغيير في مورفولوجيتها من بين تقل  األسرة, وهأذا األخيأر الأذي 

أد  إلأى تحأرر األسأرة و تطورهأا وسأهولة التواصأل بأين أفرادهأا, حيأث أن السأكن أعطأأى 

ي مسأأكنهم وحأأدد دور كأأل فأأرد منهأأا ولكأأن مأأن خأأالل عالمأأة الكبيأأرة, اإلسأأتقاللية لسفأأراد فأأ

, حيث أن عالمة الجيرة كانت فأي نفأس  الومأت عالمأات أصبحت تختلف على ما كانت عليه

مرابيأة إ  أن فأي السأكن العمأأودي تمتأاو عالمأة الجيأرة بالفردانيأأة والمصألحة وهأذا مأا أكأأده 

التعأأاون سأأمة مأأن سأأمات الحأأوار, كمأأا أن  عمومأأا فأأي المدينأأة لكأأن فأأي نفأأس الومأأت  يبقأأى

األجزاء المشتركة تلعب دور كبير في عالمأات الجيأرة إمأا بسيجأاب أو السألب وذلأك حسأب 

األفراد وثقافتهم ومد  تحنرهم, كما  حونا أنه في نفأس الومأت نأعف العالمأات القرابيأة 

وجأأدنا ذلأأك  فأأي السأأكن العمأأودي زذلأأك لنأأيق السأأكن واإلهتمأأام بالمصأألحة الخاصأأة لكأأن

معأأاكس عنأأد األفأأراد الغيأأر المتأأزوجين الأأذي يجمأأع األهأأل واألمأأارب فأأي مسأأكنه, فأأإن هأأذا 

 السبب يجعلنا أن نيق السكن عامل من عوامل صعف الالمات القرابية.

بشكل أو بآخر تتأثر بنمط السكن المعمأاري الأذي يحتأوي األسأرة إن العالمات اإلجتماعية    

الغأأرف التأأي تناسأأب أفأأراد األسأأرة ويعمأأل المسأأكن العمأأودي مأأن وأفرادهأأا فقأأط وذلأأك لعأأدد 

خالل إجزاءه المشتركة على التفاعل اإلجتمأاعي بيأت األفأراد سأواء كأان التفاعأل إيجأابي أم 

  كن أهم ما نالحو أن العالمات اإلجتماعية تغيرت بتغير نمط السكن.سلبي ل
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  المحدثةالبعد األمني في المسكن وعالقته بالتغيرات 

 :واقع األمن في السكن قبل التغيير 

من خأالل المقأابالت التأي أجريناهأا وإعتمادنأا علأى تقنيأة المالحوأة البسأيطة والمالحوأة    

من بمأأا يكفأأي بالنسأأبة لسفأأراد حيأأث أن ركة  حنأأنا أن المسأأكن األصأألي ليأأر مأأؤبالمشأأا

راني عن األمن مأن  األبواب مصنوعة من الخشب وتسهلة التكسير مما يجعل الساكن لير

داخل هذا النول من السكن كما أن الشأرفات يمكأن ألي إنسأان مأن خأارج المسأكن أن يأدخل 

 هولة التسلق إليها كما هو مونحأليها وذلك بسبب مصر الحا ط وس

 

فيأه الكفايأة يقأول  أن السأكن األصألي لأم يكأن مأؤمن بمأا في معوم المقابالت هذا ما وهر لنا

وهأأو أعأأزب عأأن األمأأن فأأي السأأكن األصأألي أو المصأأمم لأأه  09ة رمأأم المبحأأوث فأأي المقابلأأ

)نورمأأال ليأأر البيبأأان نتأأال اللأأوا شأأوية  تخأأاف بأأرك ومأأن لأأادي نورمأأال( أي أن نوعيأأة 

 12األبواب في المسكن   تجعل السكن مؤمن بما يكفي ويقول مبحوث فخر في المقابلة رمأم 

حديأد  بصأح هللا لالأب هأذا  رت واحد نتأالرياج وعاودت الباب ود)أنا مذابيا كون دارت الق

 ما حلبت, دراهم مكان  با  نبدل( 



 الفصل الميداني
 

86 
 

 

) أنأأا منقأأدر  ونخلأأي الأأدرا كيمأأا هأأاك وحأأدها  14كمأأا يقأأول المبحأأوث فأأي المقابلأأة رمأأم    

 ولوكان مدرتلها  القرياجات والباب نتاا الحديد(

يأر وحأدي نخأاف إبنتها لوحدهما تقول) أنا مرأة ل وكما نر  أينا إمرأة مطلقة تعي  مع   

 نخلي البيبان كيما هاك و  البالكون  مادر يجي واحد ينقز يدخل علينا بلخف(.

نالحو من خالل المقابالت أن األسر لير رانية عن األمن في السكن األصلي و بد لهأا    

افأذ حيأث يقأول أينأا مبحأوث من نوعية البناء واألبواب و  بد لها من نسيج الشأرفات والنو

فخأأر) البأأالكون كأأي كأأان مأأن مبأأل وهللا حتأأى نسأأيبوا القطوطأأة موسأأخين فيأأه( أي أن األمأأن 

نرورة حتمية لسفراد من كل األشياء التأي يمكأن أن تنأر بإلنسأان لحمايأة أنفسأهم مأن كأا 

 ن.أذ  سواء بشري أو طبيعي فلذلك التغيير بالنسبة لهم واجب لنمان اإلستقرار واألما

 أولوية الساكن: ناألم 

عن األمن بالسأكن  من خالل مالحوتنا لوامع األمن في السكن مبل التغير وهو عدم الرنا   

مسأاكنهم وهأذا مأا  حتمية بالنسبة لسسر من أجل تأأمينحيث أصبح األمن نرورة العمودي 
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مسأأتو  أدر  باألسأر إلأأى القيأأام بتعأأديالت مأن حيأأث األمفأأال واألبأأواب وحتأى النسأأيج علأأى 

 الشرفات.

حيث أن األبأواب المصأنوعة مأن االخشأب ليسأت فمنأة و  بأد مأن دعمهأا بأأبواب حديديأة    

لكي يكون المدخل فمنا بما فيه الكفاية حيث يقأول أحأد المبحأوثين) الحاجأة األولأى لأي أكأدت 

عليهأأا هأأي القرياجأأات نتأأال التأأوامي والبالكونأأات مبأأل مأأا نأأدخل بأأا  تأأريح فأأي راسأأك مأأن 

م مم فيهم وكي تخأرج مأا تبقأا  تخمأيعشوا طايحينلك برا ما تبقا  تختخافهم يرمبوا  ذراري

  في سكنتك(

 

ويقول فخر: ) أنأا درت القرياجأات للتأوامي وزدت طلعأت البأالكون شأوية ودرت البأاب تأال 

 الحديد ( 
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كمأأا يبقأأى األمأأن هأأاجس األسأأرفي السأأكنات الجديأأدة وهأأذا مأأا تونأأح فأأي الصأأورة حيأأث  

حيأأث أن , تبأأين أينأأا أن التأأأمين يشأأمل حتأأى عأأدادات الميأأاه , حونأأاه فأأي السأأورة السأأابقة 

 السكن األصلي لم يراعي هاته الوروف بالنسبة لسفراد واألسر فيما يخأ  النسأيج لشأرفات

والنوافأأذ تأأم التعأأديل بالنسأأبة ألللأأب األسأأر فيمأأا يخأأ  األمأأن وهنأأاك مأأن مأأام بتسأأييج حتأأى 

وذلأأك لخأأوفهم مأأن دخأأول أي فأأرد مأأن جهأأة الجأأار المقابأأل لأأه حيأأث يقأأول  الفنأأاء)الحو (

المبحأوث فأأي المقابلأأة األولأأى )درت القريأأاج فالتامأأة والبأأالكون وحتأأى فأأالحو  نتأأاعي بأأا  

مكان  لي يطيق يدخل من الجار لي مقابلني والتامة باينة من داخل في طول البأزوز تخأافهم 

ي عأأاودت درت بأأاب نتأأال الحديأأد( أي أن التأأأمين فأأي يركبأأوا فيهأأا و  يطيحأأو ومأأن بأأرا تأأان

المسكن ليس مجأرد تأأمين مأن الخأارج وإنمأا تأأمين مأن الأداخل أينأا خاصأة وأن السأكنات 

إلأى تأأمين  ذات النمط العمودي تمتازبارتفاعها عن األرض وهذا مأا يأؤدي بأاألفراد واألسأر

تأأأمين األطفأأال نأأرورة  أطفأأالهم خوفأأا مأأن سأأقوطهم مأأن النوافأأذ أو الشأأرفات حيأأث يصأأبح

 أسرية.

  يكأأأون مجأأأرد تأأأأمين لسطفأأأال وفقأأأط وإنمأأأا التأأأأمين يكأأأون حتأأأى مأأأن  كمأأأا أن التأأأأمين   

الحيوانأأأات خاصأأأة و أن الشأأأروفات منخفوأأأة حيأأأث يقأأأول أحأأأد المبحأأأوثين) طلعأأأت شأأأويا 

فالبأأالكون ومأأن بعأأد درت القريأأاجعلى خأأاطر  كأأانو يأأدخلوا لقطوطأأة ليأأا ويوسأأخولي( إن 



 الفصل الميداني
 

89 
 

اإلنخفاو فالشروفات كان يسمح لدخول القطط مما جعأل أفأراد مجتمأع البحأث يقومأون برفأع 

 كما فالصورة المونحة,حا ط الشرفات 

 

لحماية أنفسهم من الحيوانات أو مما كل مال هو خأارجي عأن المسأكن واألشأياء الغيأر وذلك 

 مرلوب فيها.

والنوافأأذ حيأأث أن مجتمأأع البحأأث كلأأه مأأام بتغيأأرات وتعأأديالت علأأى مسأأتو  الشأأروفات    

جها حيث يبقى األمن أهم الخصا   التي يجب أن يتأوفر فأي يسيواألبواب وذلك من خالل ت

 .المسكن
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كما نالحو ذلك في عدد األمفال التأي يقومأون األفأراد بونأعها علأى أبأوابهم   تقأل علأى    

مأأا  حونأأاه مأأن خأأالل أمأأوال المبحأأوثين حيأأث يقأأول أحأأدهم عأأن عأأدد األمفأأال مفلأأين وذلأأك 

فالبأاب نتأال الحديأد ودرت واحأدة  les vachatالمونوعة على األبواب ) درت زوج نتال 

فالباب تال اللوا( ومن خالل عدد األمفال المونوعة على األبواب نالحو أن الجانب المنأي 

 ى مستو  المسكن.يلعب دور فالتغيرات والتعديالت عل

بشأأرية ولريأأزة فطريأأة وهأأوأولى إهتمامأأات   ونأأرورةمأأن حاجأأة إنسأأانية حيأأث أن األ   

األفراد واألسر التي يجب أن تتوفر في السكن, ألن األمن يعمل علأى تحقيأق الراحأة النفسأية 

واإلجتماعيأأة لسفأأراد مأأن كأأل مأأا هأأو خطأأر بالنسأأبة لهأأم لأأذلك يبقأأى أولويأأة األفأأراد وحتميأأة 

 اعية لسسر.إجتم

نجد أن التغير كلها و لجميع أفراد العينة أنها كانأت علأى مسأتو  األبأواب التأي تأم ونأع    

أبواب مصنوعة من الحديد ألنها صلبة أكثر من أبأواب المصأنوعة مأن الخشأب وأكثأر أمانأا 

وكذلك الشرفات التي كانت منخفوة ولير مؤمنة ومد تكون سبب في أذ  األفأراد وحاجأاتهم 

مأزدوج مأن الأداخل والخأارج المسكن وأما عن النوافأذ فبالنسأبة للمبحأوثين هأي خطأر  داخل
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لحماية األطفال من السقوط خارج المسكن واإلصابة بنرر ومن الخأارج حمايأة من الداخل 

 المسكن من الخطار البشرية والطبيعية.

ليأأاب زلزال.طأأوارء فأأي حأأا ت الحرا أأق أو علأأى ذلأأك ليأأاب مسأأا ل النجأأدة والةد يأأافز   

لياب أجهزة اإلنأذار فأي حأا ت الحرا أق و أنابيأب و النافورات المخصصة إلطفاء الحرا ق

الكهربأاء خأارج البيأت و بمقأدور أي  عدادات األجهزة وجود عأداداتو اإلطفاء في الممرات

 العبث بها وتشكل حتى خطرة على حياة األطفال.شخ  

 الحرمة والخصوصية في السكن العمودي: 

يأد يحترمهأا ويقدسأها ا   شك فيه أن المجتمع الجزا ري مجتمع محافو لها عادات وتقالمم   

ستغناء عنها مهما كان التغيير الأذي يمأر بأه وهأذا مأا  حونأا مأن خأالل إجأراء و  يمكنه اإل

المقابالت مع أفأراد عينأة البحأث حيأث  زالأت الحرمأة ومحاولأة الحفأاو علأى الخصوصأية 

 مع الجزا ري.تلعب دور كبير المجت

ل كأل مأا بأداخل المسأكن فأي مأأمن عأن أنوأار أن ما ممنا بمالحوته هو محاولة جعأحيث    

األفراد الذين   ينتمون لسسرة وذلك من خالل تغير النوافذ المصنوعة من الخشب والزجاج 

لمأأن بالخأأارج رؤيأأة إلأأى األفأأراد  الشأأفاف إلأأى األلمنيأأوم والزجأأاج العأأاكس الأأذي   يمكأأن

اجدين بأداخل علأى عكأس مأن هأم بالمسأكن فيمكأنهم مأن خأالل هأذا النأول مأن الزجأاج لمتوا

الرؤية واإلطالل على الخارج حيث يقأول أحأد المبحأوثين )أنأا بأدلت التامأة ملأت نتأال اللأوا 

مايطيقو  يشأوفوا شأا كأاين لأداخل بصأح  ابا  لي من ب michlerهذي ودرت واحدة نتال 

وهذا دليأل علأى حرمأة المأرأة وأمنهأا مأن أنوأار النأاس  (برالي في الدار يقدروا يشوفواىلي 

والمجتمأأع الخأأارجي, يكتسأأي أهميأأة كبيأأرة بالنسأأبة لسفأأراد خاصأأة وأن المجتمأأع الجزا أأري 

 .مجتمع تقليدي من حيث المبدأ ومحافو

علأى النوافأذ والشأرفات  التأي مأاموا بهأا السأاكنين ونأع سأتا ركما أن من بين التغيأرات     

حيث يقول أحد المبحوثين )درت ليزار في البالكون والتوامي با  الدار ميبانو  كي يكونوا 

يرمبأأوا علأأى الأأذراري( ومأأن هنأأا نالحأأو أن الحرمأأة والمحافوأأة علأأى حمايأأة أفأأراد األسأأرة 
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لعأالم بداخل المنزل تخطي الجزء الكبير من التغيرات خاصة فيما يخأ  حمايأة المأرأة مأن ا

  الخارجي للمسكن.

 

أمام البأاب كأي   يمكأن لسفأراد رؤيأة المأرأة التأي تقأوم بتنويأف  كما  حونا ونع ستار   

 المقابلة لها . أمام باب المسكن وكذلك عندما تحاول التحدث مع الجارة
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كما أن خصوصية األفراد في السكن العمودي تعتبأر نأعيفة بالنسأبة للسأكن األفقأي حيأث    

وأأان دا مأأا مأأا   بأأد أن تراعأأي الكثيأأر مأأن األشأأياء وخاصأأة الجأأدران المبنيأأة ليأأر عازلأأة 

مأا  حونأاه عنأد أحأد المبحأوثين) للصوت حيث يمكن لسفراد سمال بعنهم الأبعض خاصأة 

م  مليحة فيهم كون تزمي ليأر نأت ودارك شأويا و  مأع و دك الباطيمات هذو الحاجة لي 

ملع الناس تسمع بيك و  تشري كا  حاجأة ودخلهأا مأال يشأوفوا شأراك مأدخل لأدارك هأذي 

لي م  مليحة فالباطيمات(, حيث يبقى السكن وكل ما بداخله أشياء مقدسة   بد من حمايتهأا 

اصة المأرأة حيأث تعتبأر أكثأر تقأديس عن كل ماهو خارجي عن الفناء الداخلي للمسكن وخ

بالنسأأبة للمجتمأأع الجزا أأري سأأواء التقليأأدي أو الحأأديث, فنأأرورة حمايأأة المأأرأة عأأن أنوأأار 

الغرباء راجع إلى تقديسه ومحاولأة الحفأاو عليأه وراجأع ذلأك إلأى "الحرمأة" التأي يتميأز بأه 

 على إجراء التغيرات. المجتمع الجزا ري وهذا كله مادفع باألفراد الساكنين بالنمط العمودي

حرمأأة المسأأكن هأأي إرتأأداد لحأأق اإلنسأأان فأأي حياتأأه الخاصأأة حيأأث   ميمأأة للحيأأاة الفأأرد    

بدونها, حيث يبقى الفرد دا ما حري  على الحفأاو علأى خصوصأية المسأكن والحفأاو علأى 

 حرمته.
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 إستنتاج:

الفرنية الثالثة نالحو من خالل ما سبق مأن تحللنأا لوامأع األمأن فأي السأكن العمأودي أن    

األفراد لم يكونوا رانيين عن األمن بالسكن العمودي وذلك لعدم مراعاة الجانب األمنأي بمأا 

فيه الكفاية بالنسبة لهم وهذا ما أد  باألفراد إلى التغيير فيما يخ  الجالنب األمني الذي هأو 

رورة وحتميأأة إجتماعيأأة بالدرجأأة األولأأى حيأأث تأأم تغييأأر بإنأأافةاألبواب الحديأأدة وتأأم نأأ

تنسأأييج الشأأرمات والنوافأأذ ممأأا يأأؤمن لهأأم سأأكنهم مأأن كأأل خطأأر طبيعأأي أو بشأأر  كمأأا أن 

المسكن بالنسبة لسفراد تقأل فيأه الخصوصأية وحرمأة المسأكن وهأذا مأا أد  بهأم إلأى ونأع 

 فال الشرفات.الستا ر أمام األبواب أو من ارت

منأأاك جانأأب فخأأر مأأن األمأأن هأأو أن بعأأض األحيأأاء الجديأأدة تفتقأأر إلأأى مؤسسأأات أمنيأأة    

مسأأتو  المسأأاكن كمراكأأز الشأأرطة ممأأا يطأأرا مشأأكل أمنأأي كبيأأر يأأؤدي إلأأى تغيأأرات علأأى 

 من السا دة في األحياء.كتعويض لحالة الال  
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 اإلستنتاج العام للدراسة:

المالحوأأة والمقأأابالت التأأي  ىعلأأ ادنأأاواعتم امأأن خأأالل الدراسأأة الميديانيأأة التأأي ممنأأا بهأأ   

أجريناها مع مجتمع البحث  حونأا أن المسأكن يال أم األسأرة الجزا ريأة الحديثأة التأي مأرت 

بتغيير إجاماعي من أسرة ممتدة إلى أسرة نووية, فمن هذا يصبح السكن وعأدد الغأرف التأي 

م وعدد أفراد األسرة الجزا رية الحديثة بحي أحمد موساوي ـ بلدية خنرة ـ إ  يحتويها مال 

أن في نفس الومت السكن تعرض إلأى تغيأرات وتعأديالت وذلأك راجأع إمأا إلكمأال النقأا   

والتغيأرات الموجأودة بالمسأكن وتحسأين الموهأر الأداخلي للمسأكن مأن خأالل تزيينأه أو فيمأا 

 افة األفراد الساكنين.يخ  محاولة تكييفه على حسب ثق

كمأأأا أن التغييأأأرات التنأأأي  حوناهأأأا كانأأأت خاصأأأة بعأأأدم مراعأأأاة المصأأأمم للخصوصأأأية    

اإلجتماعية والثقافية لسسر وهذا مأا  حونأاه مأن خأالل المقأابالت التأي أجريناهأا وذلأك مأن 

مأام خالل توزيع الغرف داخل المسكن الذي   يتناسب وثقافة األسر وتمثالتهم خاصة أن الح

بالقرب من لرفة النيوف كما أن لرفة النيوف مقابلة لمطب( الأذي يعتبأر فنأاء حميمأي 

بالنسبة للمرأة مما أد  بالسكنة إلى عدم رناهم عن التصميم الهندسي للسكن و خاصأة وأن 

السكن العمودي كعمارة   يراعي الوروف المناخية وذلك من خالل السقف الأذي هومصأمم 

مما يسبب في دخول مياه األمطارإلى شققهم وهذا مأا اد  بهأم إلأى على أصل فصل الصيف 

ونع عتبة أمام الباب وهي االتي نجدها أينأا فأي البيأت التقليأدي لحمأايتهم مأن دخأول ميأاه 

األمطا إلى مساكنهم, كما أن التغيرات حدثت على مستو  الشرفات وذلك لعدم أخذ المصأمم 

ء ميأأاه األمطأأار أو ميأأاه التنويأأف المنزلأأي بونأأع بعأأين اإلعتبأأار أنابيأأب لصأأرف الميأأاه سأأوا

 أنابيب لصرف الماء  من الشرفات.

لهأأأل خصوصأأأيتها التأأأي تختلأأأف مأأأع خصوصأأأية المجتمأأأع إعأأأادة بنأأأاء نمأأأاذج أوروبيأأأة    

الجزا أأري أد  بالسأأاكنة إلأأى إحأأداث تغيأأرات كمأأا أن عأأدم أستشأأارة الخصأأا يين لفاعأأاون 

 ية يؤدي إلى تغيرات وتعديالت على السكن .اإلجتماعيون في تصميم النماذج الهندس

عدم مراعاة مراحل التخطيط الحنريالتي تعتمد على جمأع المعطيأات زتحليلهأا وعأرض    

 مفترحات مبل التصميم أد  إلى إحداث تغيرات على نمط السكن العمودي.
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إ  ان  من بين التغيرات هي أثر السكن على العالمات اإلجتماعية داخأل األسأرة باإليجأاب   

 العالمة اإلجتماعية تغيرت ةنعفت بسبب النمط السكني الذي يحتوي األسرة فقط.

مأن بأأين التغيأرات المحدثأأة هأأو عأدم وجأأود ثقافأة السأأاكن إتجأأاه األجأزاء المشأأتركة وذلأأك    

 بتملك بتملك بعض األجزء المشتركة.

 األججزاء المشتركة تعتبر عامل من عوامل أما الجذب أو التنافر بين الجيران.   

 عدم مراعاة الجانب األمني في السكن العمودي.

 األمن أولية األفراد والساكنة بالنمط العمودي.

تسييج النوافذ والشرفات وحتى على األجزاء المشتركة أما البواب راجع ألى محاولة الحفأاو 

 .لساكنة وخصوصيتهمعلى حرمة ا

حيث أن السكن العمودي تعرض إلى العديد من التغيرات والتعديالت كانت أهم راجعأه لعأدم 

 التوافق بين المصمم والساكن وأينا للبعد األمني كأولية لسسرة واألفراد.

    



 خاتمة
 

ال شككف  كك  وض ع اكك ث هذا ككل تككله  هذعتعدككت  كك  هذتاككعلى   هذتلللكك ه    كك   عكك  هذ كك ض    

هذاعكك عي لاككع عككض هتكك  هذا كك ل هذلتعأل لككش  لذككف د كك  لشككعت هذاعلككع عككض هذل ه اكك ذل  هذ كك ض 

هذاع عي ذ  عه  ق , لل و   لشعت هذععل كش افكهت أل ت تك ي هذركألت ي  وي ف كتىع  ك    فك  

عي اإ تىت     رألع أل هذععل    هذ اك ي   كلذف ذت  ل  كأل هذ اك ي عض   ألف  ت  ل  أل لؤ

اإ تاأل ه هذع ؤ ت  ض  ع لش هذت رل  هذ ا ي ذ ععل ش,  عأل لشكعت ا د كأل تكله هد ك ي األ تاأل تكأل 

د  لتكأد  اكألذتللل ه   هذتاكعلى   هذ ك ض أهذ  لش هد ذ  ذ علتعع  تك  هذاألعكت هد أل ك  هذكلي ل

 ع أل ذكككش  كككأل  ل  ت لهككك    ككك    كككف تفككك  هت    دقأل كككألت    اكككألا عكككألعي لتاككك ت ذتلللككك ه  

  أللألت    لذف اإل ها تاعلى   تللل ه ,  تله عأل ال ر كأله عكض  كىت ع اك ث ع ه كت أل اكأض 

    عك لج هذ  ض هذاع عي هذعفع  ال لت ه ق  دقأل ش هدل ي هذلزهئ لش  لذف دض هذ ع لج هذ  ع ل

أل لش دقأل لكككش ع ت هكككش  كككض هذ فكككألئ  ع ككك    كككض  عككك  عاعكككأل ي و   اككك  ل   فكككألئ  فلتع

فلتعأل لككش  دقأل لككش ع ت هككش  ككض هذ فككألئ  هذلتعأل لككش  هذدقأل لككش  كك  هذلزهئكك   لككل وض هذع كك ض 

هذلزهئككك ي ل ه ككك  هذاعلكككع عكككض هذا ألفككك   أل  عكككش  هذ ف فكككلش  هدعكككض   تككك  هذاى كككأل  

لض ) هذلتعأل لش  ا ألاه       ف  كت لكزا  ك  هذع ك ض    تشك ع  ك  لذكف اقك ت و كع هذعل ك د

لالأل هذا ألي لا    عأل لللش  لعأل ع ت هذعه (  لل عق ت هذعا  ل وض هذ  ض هذعفكع  ع عكأل  كألض 

      ال لع ض وض ل ه   لعلع هذل ه ف هذدقأل لش  هذلتعأل لش ذأل  هع
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