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يمر المجتمع الجزائري ككل المجتمعات األخرى بعدة تحوالت، مست مختلف 

المجاالت االجتماعية و الثقافية، و انعكست هذه التغيرات على مختلف مكونات البيئة 

تائجها واضحة على االجتماعية و الثقافية، و كذلك على النواحي العمرانية، كما بدت ن

واقع الحياة اليومية للجماهير العريضة في الدول النامية و العربية عامة و الجزائر 

  .خاصة

  

لقد كانت عالقات الجوار مسرحاً لهذا التغير و التي تأثرت هي األخرى بجملة   

من العوامل االجتماعية و االقتصادية و األمنية و العمرانية، كانت كافية لوضع قطيعة 

ين العالقات التقليدية، التي كانت تتميز بالتعاون و التالحم، و عالقات الصداقة      ب

و المحبة، فرضتها طبيعة المجتمع التقليدي لتتحول إلى عالقات أكثر تعقيدا، تميل إلى 

  .تزكية الروح الفردية و عالقات الغفلة بين الجيران

  

لى الطرح السوسيولوجي، الذي و من أجل هذا حاولنا أن نقترب بهذه الدراسة إ  

يمكننا من اإلجابة على مجموعة من األسئلة التي تتعلق تحديدا بموضوع الجوار      

  .و محاولة اكتشاف طبيعة التغير، و ألجل ذلك تم تقسيم هذا البحث إلى عدة فصول

  

يتعلق بالجانب المنهجي، حيث يوضح مختلف الخطوات المنهجية : الفصل األول

لتناول الموضوع من خالل عرض أهم أسباب اختيار الموضوع، أهمية المتبعة 

الدراسة، و اإلشكالية و الفرضيات المقترحة، عرض التحديد االصطالحى لمختلف 

المفاهيم المستخدمة في البحث، و أخيرا تم التطرق إلى المنهج المتبع و التقنيات 

  .المستخدمة في البحث و طريقة اختيار العينة

  

و المخصص للجانب النظري و هو المقسم إلى أربعة مباحث موزعة : الثانيالفصل 

  :كما يلي
    

  



      

المقاربة النظرية للبحث، حيث تم استعراض مختلف : المبحث األول -

   .النظريات التي تتشابه و الموضوع، و بعض الدراسات السابقة له
 و أهم تطرقنا إلى أهمية الجوار كممارسة اجتماعية:  المبحث الثاني-  

  .التغيرات و التحوالت التي تؤثر عليه

و أثره على ) أنواع األنماط السكنية( حول المجال السكني :المبحث الثالث -  

  .عالقات الجوار

  .التجهيزات الجماعية كنقاط للتجمع و االلتقاء بين الجيران:  المبحث الرابع-  

  

تناولنا فيه، التعريف و المخصص للجانب الميداني للدراسة، حيث : الفصل الثالث

بميدان الدراسة، و خصائص العينة، كما تم التحقق من الفرضيات المقترحة و المقسمة 

  .هي األخرى إلى ثالثة مباحث

  

و في األخير يأتي التلخيص العام حول نتائج الدراسة المتوصل إليها من خالل 

ع و الكتب هذا البحث مرفوقا بخاتمة شاملة، وأيضا المالحق و مختلف المراج

  .المستعملة
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  .تـحـديـد مـشـكـلـة الـبـحـث: المـبـحـث األول
 

  : أسباب اختيار الموضوع-1

    

تشاف الحقائق، و فهم المشاكل اليومية لهي من إن حب اإلنسان إلى معرفة و اك

األسباب الحقيقية التي تدفع بالباحث االجتماعى إلى محاولة دراستها و التدقيق     

فيها، دون أن ننسى الدوافع سواء الذاتية منها أو الموضوعية التي تحفز الباحث في 

  :و عليه يمكن اختصار أسبابنا و دوافعنا إلى. اختيار للموضوع

  :األسباب الذاتية -أ

  

االنطالق من الواقع المعاش، و من خالل المالحظة المباشرة و االقتراب من 

بعض المعارف، اكتشفنا وجود نوع من الفتور و تراجع لعالقات القديمة في عالقات 

  .الجوار، األمر الذي دفعنا إلى البحث عن أسباب هذا الفتور و التراجع

  .براز ميدان الدراسة محاولة جلب االهتمام، و إ-

  : األسباب الموضوعية-ب

  

 يدخل الموضوع في مجال التخصص علم االجتماع الحضري، و عليه أردنا أن -

  .نثري رصيد التخصص بهذه الدراسة

 محاولة فهم المشكلة، بطريقة علمية و اإللمام بها من كافة جوانبها في ضوء الواقع -

  .المعاش

لظاهرة، و ذلك من خالل الكشف عن العوامل الخفية  محاولة فهم سيرورة و تطور ا-

  .التي ساهمت في ذلك و النتائج المترتبة عنها و محاولة اقتراح الحلول المعالجة

  



      

  

  

  
 
  

  
 
  : أهداف الدراسة-2

  

ليس للباحث االجتماعى أي هدف من أن يفهم فهما صحيحا معظم جوانب 

ماعى أي هدف أسمى من رغبته مشكلة البحث الذي يقوم به، و ليس للمصطلح االجت

  .)1(في الحد من عنفوان المشكلة االجتماعية و التخفيف من آثارها 

  : و عليه يمكن القول أن الهدف من دراستنا هذه تتمثل في

ه-

-

                                                

داف علمية تكُمن في جعل البحث العلمي وسيلة للمعالجة العلمية للظواهر :  أ

  .االجتماعية، سعيا للحد من تفاقمها

تتمثل في إظهار واقع العالقات االجتماعية عامة و عالقات الجوار : ملية أهداف ع

 ).الحي على هذه العالقة(، و تأثير منطقة السكن االجتماعىخاصة، في ظل التغير 

و من ناحية ثانية إعطاء صورة عن طبيعة الحياة االجتماعية في المناطق السكنية 

تصادية و المادية، فعالقات الجوار مرآة الفقيرة، سواء من الناحية االجتماعية، االق

  .عاكسة و صورة صغيرة من الحياة االجتماعية في منطقة أو في حي من األحياء

  : أهمية الموضوع-3

  

انطالقا من أهمية الموضوع كظاهرة اجتماعية، أفرزتها المعطيات االقتصادية    

 بعالقات اجتماعية    و االجتماعية، و بالنظر إلى حساسية الموضوع باعتباره يتعلق

 
، ديوان المطبوعات الجامعية، ئري النفسية و االجتماعية على الشباب الجزاااألحياء غير المخططة و انعكاساته: علي بوعناقة – (1)

  .28، ص1987الجزائر، 



      

و إنسانية فهو بأمس الحاجة لمعالجة العلمية التي تسترشد بنظريات العلم الحديث     

  .و البحث الميداني

  : صعوبات البحث-4

  

ال شك أن أي بحث يقوم به شخص ال يخلو من الصعوبات و المشاكل التي 

  :تواجهه، و لقد واجهتنا صعوبات منها

  

  

  :  صعوبات نظرية-أ

  

تتمثل في ندرة الدراسات العربية و الجزائرية للموضوع، و كذلك فقدان بعض 

  .المراجع األجنبية من المكتبات الجزائرية

  : صعوبات ميدانية-ب

  

نظرا لحساسية الموضوع و عدم تعود المبحوثين على مثل هذه اإلجراءات 

النا واإلجابة من العلمية، فقد واجهتنا صعوبة في الوصول إلى إقناع المبحوثين إلستقب

  .ثمة على أسئلة اإلستمارة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      

  

  : اإلشكالية-5

  

عرف المجتمع الجزائري تحوالت هامة مست جوانب عديدة من المجاالت، سواء 

االجتماعية، السياسية، الثقافية مما انعكس على طبيعة العالقات االجتماعية، و تأثرت 

يران يمثلون وحدة اجتماعية و اقتصادية، يسودها بذلك عالقات الجوار، حيث كان الج

التشابه في المهن و العادات و التقاليد القائمة على عالقات الوجه للوجه و التعاون    

  .و التضامن المستمد من طبيعة العمل الزراعي الذي يجمعهم

  

غير أن عالقات الجوار مسها من التغيير ما مسى المجتمع الجزائري على عدة 

ات، حيث صارت تميل إلى أن تفقد سماتها التقليدية، نتيجة عدة عوامل لعل من مستوي

أهمها يرجع إلى عامل التصنيع و التحضر أين أجبر الكثير من السكان إلى الهجرة 

نحو المدن الكبرى لمواكبة هذه التغيرات، و تحسينا لظروفهم االجتماعية، و بذلك فقد 

ة تقنيات حديثة، و بروز عدة معايير و ظهور عمل التصنيع و التحضر إلى دخول عد

كذلك شبكة جديدة من العالقات االجتماعية و الروابط القرابية الناتجة عن التحوالت  

  .و التغيرات المصاحبة له

  

و عليه فقد عمل التصنيع منذ ظهور على زوال األشكال  التقليدية، إذ أصبح 

ر للحصول على فرص عمل مناسبة األفراد قادرون على االنتقال و السعي المستم

بمقابل التخلي على الفالحة التي كانت المصدر األساسي لمعيشتهم و بذلك كان من 

الالزم عليهم اإلقامة في المناطق القريبة من أماكن العمل، و االستقرار في الحياة 

انطبع عليها أنماط مختلفة من السلوكات و التصرفات، و بذلك ظهرت أشكال مغايرة 

 العالقات االجتماعية، و ظهور أنواع مختلفة من الترقية االقتصادية هي األخرى من

ساهمت في انفجار اإلطار التضامني التقليدي، و فقدان بعض المعالم التي كانت 

  .تمارس بها الحياة االجتماعية البسيطة

  



      

  
 
 

ياة كما أدى التحضر إلى تغيرات هامة مست العادات و التقاليد بسبب انتشار الح

الحضرية سواء من خالل حركة السكان من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية 

إلى ما لعبته وسائل االتصال من أدوار هامة ألجل نشر الثقافة الحضرية في المناطق 

الريفية، و تمكنت من تأثير على األفراد و انتشار أنماط السلوك و أساليب التفكير 

  .الحضرية

  

 هذا التحول، إضافة إلى كل العوامل األساسية التي نتجت من جانب آخر صاحب

عن التصنيع، تحوال في الجانب العمراني، و الذي يعود إلى مرحلة ما قبل   

االستقالل، حيث عمل المستعمر الفرنسي على إضفاء الطابع األوربي على المدنية 

  .الجزائرية بما يتماشى و المستوى المعيشي الفرنسي

  

ول االقتصادى و السكاني و االجتماعى، دفعت إلى تكثيف       إن سرعة التح

و تسريع الحركة العمرانية فكانت التصاميم المستوردة، هي أقصى ما يستطيع أن يسد 

به المعماري حاجة مجتمعة الملحة، أدى ذلك إلى زوال الذكريات الحضارية المتمثلة 

صة التعايش مع هذا التراث مباشرة بالتراث المعماري التقليدي، أفقد الجيل الجديد فر

  .و وجد الفرد الجزائري نفسه أمام تراث ال يتماشى و عاداته و تقاليده

  

انطالقا من هذه النظرة السريعة للتحوالت و التطورات التي طرأت على المجتمع 

الجزائري، نسعى إلى معرفة مدى تأثر عالقات الجوار كممارسة اجتماعية من زاوية 

  : اليةاألسئلة الت

 هل أن االنتقال من نمط الحياة الريفية البسيطة إلى نمط الحياة الحضرية    -1

  المعقدة، ساهم في تراجع العالقات التقليدية للجيرة أو بالعكس؟

 هل إعادة ملكية نمط سكني ال يتماشى و طبيعة ساكنيه يؤثر في تراجع اإلطار -2

  .التضامني التقليدي



      

يزات الجماعية المكملة للسكن يؤدي إلى تقليص من فرص  و هل أن غياب التجه-3

  االلتقاء بين الجيران؟

  

  : الفرضيات-6

  : الفرضية العامة-أ

 يبدو أن تعقد عالقات الجوار هي انعكاس للمؤثرات التغير االجتماعى و الصعوبات -

  .الناتجة عنه

ة بحيث يظهر تعقد عالقات الجيرة من خالل المستجدات الجديدة المصاحب -

للتغير االجتماعي، ابتداء من التحول في نمط الحياة، بسبب تحسن الظروف المعيشة        

و الحياتية و ظهور التخصص بعدما كانت الفالحة هي مصدر العيش األولى إضافة 

وصوالً إلى ضرورة . إلى تغير النمط السكني من نمط تقليدي إلى نمط عصري

ذلك مسايرة للمتطلبات و االحتياجات التي وجود تجهيزات جماعية مكملة للسكن و 

  .فرضتها طبيعة الحياة العصرية

  : الفرضيات الجزئية-ب

 االنتقال من نمط الحياة الريفية البسيطة إلى نمط الحياة الحضرية المعقدة أدى -1

  .إلى تراجع في العالقات التقليدية للجيرة

مناطقهم األصلية إلى مرحلة بحيث يظهر هذا االنتقال من مرحلة انتقال األفراد من 

االستقرار، و ما صاحبه مع مرور الوقت من التغيرات هامة و سريعة في شتى 

المجاالت االقتصادية و االجتماعية و األمنية، أدى ذلك إلى التخلي على نمط و طبيعة 

الحياة الريفية، و دخولهم مرحلة جديدة عملوا من خاللها التكيف مع نمط الحياة 

التي تختلف اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا عن النمط األول و بذلك تراجعت الجديدة، 

  .عالقات الجوار التقليدية

 إعادة ملكية أنماط سكنية ال تتماشى و طبيعة ساكنيها يؤدي إلى تراجع اإلطار -2

  . التضامني التقليدي



      

كن لهم  بحيث وجود األفراد في مساكن بعيدة عن ثقافتهم و عن تقاليدهم، و لم ي-

تدخل في تصميمها بما يتماشى و طبيعة حياتهم يعمل على استقالل األفراد عن  

  .بعضهم البعض و تتراجع المعالم التقليدية و األطر التضامنية للجيران

غياب التجهيزات الجماعية المكملة للسكن يؤدي إلى التقليص من فرض االلتقاء  - 3 

  .بين الجيران

ات الجماعية المكملة للسكن االجتماعية منها و االقتصادية التجهيز) نقص( إن غياب -

جمعيات الحي، مكتبات، أسواق، دور     (و الثقافية، الرياضية، الترفيهية من 

، هذا الغياب يساهم في تقليص من فرص كبيرة ...)الحالقة، منشآت رياضية مدارس

امال قويا في توطيد التالقي لمدة أطول بين الجيران ففي عوض أن يكون هذا النقص ع

  .العالقات الجوارية و تكثيفها يبدوا أنه ساهم في تباعدها

  : تحديد المفاهيم-7

  :جيرة، مجاورة:  مفهوم الجوار-1

  

 وحدة إقليمية صغيرة، تتمثل عادة جزءا فرعيا من مجتمع محلي أكبر       -1-1

تصاالت في جماعة منها، و يسودها إحساس بالوحدة أو الكيان المحلي و تتميز اال

  .الجوار بأنها أولية

  

 جماعة أولية غير رسمية توجد داخل منطقة محدودة، و طبقا لهذا المعنى يشتمل -1-2

الجوار على األسر الموجودة داخل المنطقة التي تنشأ بينها عالقات صداقة، و تشمل 

  .)1( وحدة الجوار في العادة حسب مخططي المدن على خمسة آالف نسمة داخل المدن

  

 عالقة الجيرة هي األرضيات التي تتيح « Albert Meisterتعريف ألبرت مستر  -1-3

  .)2(» فيها المشاركات الغير الرسمية

  : مفهوم التجهيزات الجماعية-2

                                                 
  302، ص1979، جامعة اإلسكندرية، قاموس علم االجتماع: محمد علي محمد و آخرون – (1)
  .437، ص 1979، دار المعرفة الجامعية، قاموس علم االجتماع: محمد عاطف غيث – (2)



      

  

هي عبارة عن مساحات مشغولة أو حرة، أين تجري عليها نشاطات معروفة   

  .)3(مصلحة العامةتنظيماتها الخاصة و هياكلها و شروطها العلمية لل
 

كما جاء تعريفا للتجهيزات في إحدى مقاالت جريدة الشعب على أنها كل ما يساهم في 

تقوية العالقات بين األفراد و يحفز عندهم روح التبادل و التطور          

بالمجمعات، و يجعل من كل العناصر المشكلة للمبنى بالداخل أو الخارج، عوامل 

بحث على االطمئنان و تفتح سبل مبادرات اإلصالح و التغيير   ترفيهية، و تربوية، ت

  .)1(و تعيد لكلمة الجار معناها المعهود 

  

و عليه فإن التجهيزات المقصودة في البحث هي كل العناصر المكملة للسكن   

سواء التربوية، التعليمية، الصحبة، الرياضية       ) في الحي(من الداخل و الخارج 

 التي من شأنها أن تعطي أكبر قدر من الفرص اللتقاء الجيران ببعضهم و الترفيهية و

  .)2(البعض 

  : التعريف اإلجرائي-3

 بمعنى )3 (التراجع في المفهوم اللغوي يعني العودة إلى الوراء:  مفهوم التراجع-3-1

  .أنه لم يستمر فنقول تراجع الجيش بمعنى لم يكمل تقدمه

قليدية للجيرة الحد من استمرارية و تطور الروابط      نقصد بتراجع العالقات الت-3-2

و المعامالت و المشاعر األولية الموروثة في المجتمع البسيط و القائمة على التعاون 

و التبادل بين الجيران في شتى المجاالت، بعيدا عن التعقيد و التكلف، و ظهرت 

بدأ في التعامل بين الجيران مكانها عالقات الغفلة و الالمباالة و طغيان المصلحة كم

لذلك فالعالقات البسيطة تراجعت إلى الوراء أي أنها لم تستمر، و برزت عالقات 

  .معقدة يسميها علماء االجتماع الحضري بالعالقات الثانوية

                                                 
(3) -Sans Auteur, Introduction à l'urbanisation et la composition urbain, recueil des cahiers d'urbanisme 
volume1 et 4, 1984, P4.                                                                                                                             

  .، الجزائر1986 ديسمبر 21ة، جريدة الشعب، ة المستوردواقع األسرة الجزائرية، و واقع العمار:  محمد سعيد– (1)
  . تعريف إجرائي– (2)
 .242، ص 1977، معجم لغوي عصري للطالب، دار العلم للماليين، بيروت، رائد الطالب: مسعود جبران – (3)



      

    

  .مــنـهــجــيـة الـبـحــــث: الـمـبـحـث الـثـانـي
  

  :المـنهجيـة المتـبعـة و التقـنيـات المستعـمـلة

I-المـنهـجيـة المـتبـعـة :  

  
كل الدراسات العلمية ترتكز على المنهجية و ال سيما علم االجتماع، و الذي   

  :يختص بدراسة الواقع االجتماعى كما هو، و لهذا اتبعنا بعض المراحل أهمها

  : جمع الوثائق-1

  

تعتبر أول خطوة تمثلت في جمع الوثائق و المراجع، و أيضا البحث في   

الدراسات و النظريات السابقة حول موضوعنا، حيث تعتبر هذه المرحلة مختلف 

عملية حيوية و مصيرية في إعداد البحث العلمي، باعتبار أنها تجسد مسألة سيطرة 

الباحث على العملية اإلعالمية المتعلقة بموضوع البحث، أين يجب على الباحث أن 

ئق المتصلة بالموضوع          يستخلص و يلتقط كل المعلومات و المعارف و الحقا

، و ذلك وفقا )1(و المتناثرة في الوثائق و مصادر و مراجع متنوعة و عديدة و متفرقة 

لطرق و إجراءات تقنية و منهجية دقيقة و منظمة تمهيدا لعملية كتابة و صياغة البحث 

  .و إخراجه النهائي

  : البحث االستطالعى-2

     

 انطالقا من الواقع المعاش، و تم االتصال ببعض لقد عمدنا للقيام بهذا البحث  

المعارف األكثر ثقة لمعرفة الردود األولية، و جمع المعطيات لتحضير بعض األسئلة 

  .التمهيدية، و محاولة اإللمام بالموضوع من كل جوانبه

  
                                                 

ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، مناهج البحث العلمي و تطبيقاتها في الميدان العلوم القانونية و اإلدارية:  عمار عوابدي– (1)

 . 81، ص 1992



      

  

  

  

 و عليه فقد مكننا البحث االستطالعى من القيام باألسئلة و معرفة النقائص الخاصة -

لموضوع، إضافة إلى أنه كان دافعا قويا لالتصال بالمبحوثين، و إعادة مأل با

  .االستمارة

  : المنهج المتبع-3

  

لكل بحث عملي أو سوسيولوجي منهجيته و تقنياته، و هذا حسب ما يفرضه   

الموضوع المدروس، و قد اتبعنا في بحثنا هذا المنهج الكمي التحليلي استنادا إلى 

نية التي تتطلب بدورها جمع البيانات و تفريغها و تبويبها            المعطيات الميدا

. و تصنيفها في جداول قصد الوصول إلى نتائج موضوعية أساسها البيانات اإلحصائية

فالمنهج الكمي يتمثل في وضع التكرارات و تصنيفها في فئات ثم جدولتها في سياق  

رات عن طريق النسب المئوية لتوضيح و نظام منطقي، و من حيث مقاومة هذه التكرا

الخصائص الكمية بين المتغيرات، و من حيث تمثيل البيانات ووضعها في جداول 

مركبة على أساس إيجاد العالقة بين متغيرين أو بعدين و أكثر سواء كانت هذه العالقة 

ج كما أن الموضوع في بعض جوانبه استلزم منا استخدام المنه. )1(طردية أو سلبية 

  .الكيفي للتحليل و التفسير و الشرح

II-الـتـقـنـيـات المـسـتـعـمـلـة :  

  
إن القيام بالتحليل و اإلحاطة بموضوع البحث يفرض علينا استعمال أدوات   

  .ووسائل تثير لنا طريق البحث

  : تقنية المالحظة-1

    

                                                 
  .415، ص1993، اإلسكندرية، 3، دار المعرفة الجامعية، طتصميم و تنفيذ البحث االجتماعى: محمد سيد أحمد غريب – (1)



      

ولي  تعد المالحظة العلمية الخطوة األولى في البحث العلمي ألنها المحرك األ

و األساسي حيث من خاللها نصل إلى وضع الفروض و استخراج القوانين             

  . و النظريات العلمية، و التي تكشف و تفسر الظواهر و الوقائع

  

  

و قد استخدمنا المالحظة قبل و بعد القيام بالبحث الميداني و ذلك قصد اقتراب 

لة االستطالعية، و سهلت في أحسن و جمع مالحظات أولية شكلت المنطلق لألسئ

بلورة الطرح اإلشكالي، و ذلك ابتداء من المالحظة البسيطة المبنية على المشاهدة أو 

، انتهاء إلى المالحظة )1(اإلنتباه العفوي الذي يحدث دون قصد أو استعداد مسبق 

     العلمية المسلحة التي تعتمد على المشاهدة المقصودة و المنظمة لألشياء و الوقائع

  .)2(و الظواهر من أجل صياغة الفرضيات العلمية 

  : استمارة المقابلة-2

  

و هي من بين األدوات المستعملة في جمع البيانات الميدانية، بحيث استخدمت   

 سؤاالً أغلبها مغلقة، و قد أجريت 47كأداة أساسية في دراستنا، و قد احتوت على 

  :حتوت على محاور رئيسية و هي مبحوثا و ا94االستمارة بصفة كاملة على 

  

  .محور خاص بالبيانات الشخصية -

محور خاص بطبيعة المجتمع المدروس و أثر تغير نمط المعيشة على  -

 .عالقات الجوار

 .محور خاص، إعادة الملكية السكنية و إنعكاسها على عالقات الجوار -

 .نمحور خاص بأثر التجهيزات الجماعية على خلق فرص التفاعل بين الجيرا -
 
  : اختيار العينة-3

                                                 
 .135 -134، ص 1977، 3، وكالة المطبوعات، الطبعة مناهج البحث العلمي:   عبد الرحمن بدوي- (1)
 .206، ص مرجع سابق: وابديعمار ع – (2)



      

يختلف اختيار نوع العينة حسب طبيعة الموضوع، لذلك فإن طبيعة موضوعنا   

الذي يخص ظاهرة الجوار استدعى بنا إلى اختيار العينة العمدية أو القصدية، وتعرف 

  الطريقة التي من خاللها تختار العناصر التي " هذه العينة بأنها 

  

  

  

  

تبدو مرتبطة بمشكل البحث و تحكم بناءا . ع المراد دراستهتبدوا أنها جزء من المجتم

  .)1("على ذلك بأن هذه الطريقة في العمل هي مناسبة

  

حيث يقوم الباحث في العينة العمدية بإدخال بعض الوحدات بشكل متعمد 

العتقاده توافر صفات و معايير معينة في هذه الوحدات تؤثر على الخاصية 

  .)2( من وقوعها ضمن وحدات العينة المدروسة، و ذلك للتأكد

  

لذلك جاء اختيار هذا النموذج من المبحوثين بطريقة مقصورة متعمدة، بحيث   

كان من المفروض أن نختار عينة من أصحاب المساكن ذات النمط السكني الفرنسي 

فقط، أالّ أنه تم إدخال أصحاب المساكن ذات النمط السكني من نوع بناء ذاتي        

  .وظيفي بسبب وقوع هذه المساكن ضمن وحدات العينةو ال

  . امرأة50 رجل و 45 مبحوث منهم 94 و تتكون عينة البحث من -

 . تم اختيار من كل أسرة مستقلة بمطبخ مبحوث يجيب على األسئلة-

  :مجاالت البحث

استغرق البحث الميداني أو باألحرى دامت مدة استجواب :  المجال الزمني-أ

  .2002هرين ما بين شهر جويلية و شهر أوت عام المبحوثين ش

                                                 
(1) --   Maurice Angers, Initiation pratique à la methologie des sciences humaines, Alger, Casbah, 
Université, 1997, P239.                                                                                                                                                         

  .48، ص1997، اإلدارة العامة للبحوث، العينات و تطبقاتها في البحوث االجتماعية: عبد الرزاق أمين أبو شعر – (2)



      

تم إجراء هذا البحث في بلدية الرحمانية إحدى بلديات الجزائر :  المجال المكاني-ب

العاصمة حيث تم أخذ عينة البحث من شارعين رئيسيين من البلدية يحمالن نفس 

 و التي يعود الخصائص التاريخية و العمرانية بحيث يعتبران أقدم األحياء في البلدية

تاريخها إلى العهد الفرنسي، كما أنهما يتميزان بنفس النماذج السكنية، أالّ أن 

استهالكها من طرف األفراد جعلها تشكل وحدة جوارية يمكن اعتبارها حي واحد، كما 

  أن كل جار يستطيع التعرف على جاره إسما و أصال

  

  

  

  



      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hالمقاربة النظرية للبحث و الدراسات السابقة للموضوع: حث األوللمب.  
  
  

نظرة عامة حول أهمية الجوار، و أهم التغيرات المؤثرة : المبحث الثاني
  .عليه

  
  

  .النمـاذج السـكنية و أثرهـا علـى عـالقـات الـجــوار: المبحث الثالث
  
  

  .وإلـتـقــاءالتجهـيزات الجمـاعية، آـنقاط تجمـع : المبحث الرابع
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  :المبحث األول
  :  المقاربة النظـريـة لـلبـحــث و أهم الدراسات السابقة للموضوع-أ



      

I-الخلفية النظرية للموضوع :  

  :تمهيد

نتطرق في هذا المبحث للنظريات االجتماعية المختلفة التي تتشابه و الموضوع   

  . المدروس المتعلق بعالقات الجوار

 منها أو المعاصرة    ةم النظريات المعروفة، سواء الكالسيكيو عليه نعطي أه  

و التي كان لها صدى كبير بين العلماء و الباحثين في علم االجتماع الحضري و الذين 

استجابوا للتحول الحضري الكبير الذي عايشوه، فانطلقوا بجهودهم في محاولة إليجاد 

بالتصنيع و التحضر، و لقد كانت أعمالهم فهم دقيق لألشكال الحياة االجتماعية المتأثرة 

تمثل األسس الفلسفية األولى التي استندت إليها نشأة علم االجتماع الحضري  و ال 

تزال تصوراتهم و تحليالتهم تمثل تأثيرا هاما على الكثير من األعمال المعاصرة في 

  .هذا المجال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



      

  

  

  

  ).1406 -1332 (:نظرية ابن خلدون -1

    

تعتبر النظرية العمرانية الخلدونية أقرب إلى واقع مجتمعنا باعتبار ابن خلدون 

اهتدى إلى تفسير و فهم واقع المجتمعات المغاربية، إذْ أن هذه النظرية حاولت أن 

 .تدرك ذلك الواقع االجتماعى المغاربي

  

 البشري إلى نموذجين على أساس وجود نبحيث يصنف أشكال االستيطا  

اش و الكسب، و قد أرجع الفروق بين البدو و الحضر إلى الفروق في مصادر المع

 اعلم «:اإلنتاج، و المهنة و بين أن البدو أصل للمدن و الحضر، و سابق عليهم، فيقول

أن اختالف األجيال في أحوالهم إنما هو باختالف نحلتهم من المعاش، فإن اجتماعهم 

داء بما هو ضروري منه و بسيط قبل الحاجي   إنما هو للتعاون على تحصيله و االبت

و الكمالي، و هؤالء القائمون على الفلح و الحيوان تدعوهم الضرورة، و ال بد إلى 

البدو، فكان اختصاص هؤالء البدو أمرا ضروريا لهم، و كان حينئذ اجتماعهم        

عيش من غير مزيد و تعاونهم في حاجتهم بالمقدار الذي يحفظ الحياة، و يحصل بلغة ال

 .)1( »عليه للعجز عما وراء ذلك 

  

مرحلة البداوة، الملك، : و عليه حدد ابن خلدون أربعة مراحل للتطور  

الحضارة، الهرم، حيث تلعب العصبية و هي قوة الوحدة الدموية في القبيلة دورا كبيرا 

 .في هذا التطور

  

                                                 
بربر و من عاصرهم مقدمة ابن خلدون، كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم و ال: عبد الرحمن ابن خلدون – (1)

  . 92، دار الكتب العلمية، بيروت، صمن ذوي السلطان األكبر



      

صفة خاصة، حيث يعيش الناس في و تمثل المرحلة األولى حياة البداوة عند العرب، ب

قبائل، و تقوم العالقات االجتماعية على أساس العصبية، و بفضل هذا الرباط يقوى 

التضامن داخل القبيلة، فإذا تأكدت العصبية، و قويت الرئاسة في قبيلة معينة، دفعها 

  ة ذلك للغزو، و الذي يؤدي بدوره إلى إقامة الملك، فإذا استقر الملك بدأت العصبي

  

  

تضعف شيئا فشيئا، فيبتعد الناس عم حياة البداوة، و يدخلون في مرحلة الحضارة 

حيث الترف و البذخ و يفقدون بذلك طبائع البداوة، من التضامن و التعاون و يدخلون 

 و انحالل العالقات )1(في مرحلة جديدة حيث يؤدي ذلك إلى إفساد المجتمع و الحياة 

 .االجتماعية هي األخرى

  

و عليه فعالقات الجوار في أبسط حاالتها تكون مشبعة بكل أشكال الحياة   

التقليدية المبنية على التفاعل المستمر و التعاون بين الناس و االلتحام، لكن مع مرور 

الوقت، و مع تبدل أحوال الناس في شتى المجاالت االجتماعية و االقتصادية         

ل المستمر لألفراد يصاحبه تبدل في طراز     و العمرانية نتيجة عملية االنتقا

المعيشة، و يقرر أسلوب حياتهم و طريقة تعاملهم، و بذلك تتأثر عالقات الجوار بهذا 

التغير و تسايره، و تتطور معه محدثة بذلك قطيعة بين العالقات التقليدية الموروثة في 

  .المجتمع الريفي التقليدي و بين العالقات الحديثة

  ).1947-1858: (ة دوركايم نظري-2

    

يعتبر الباحث الفرنسي أميل دوركايم، من أنصار النظرية الكالسيكية، و لقد   

عاش في فرنسا، و شاهد التحول الحضري الذي حدث في القرن التاسع، فقدم نموذجا 

 ، و حاول مقارنة خصائص المجتمع التقليدي قبل )2(ثنائيا للحياة االجتماعية 

                                                 
  .33، ص1984، دار النهضة العربية، لبنان، األسرة و المجتمع: سناء الخولي – (1)
لمعرفة الجامعية، ، دار اعلم االجتماع الحضري بين النظرية و التطبيق الجزء الثاني، مشكالت و تطبيقات: السيد عبد العاطي السيد – (2)

  .38، ص1998مصر، 



      

تمع الصناعي، و تأثير تقسيم العمل و التخصص على تصرفات     الصناعي، بالمج

و سلوك األفراد و بين أن المجتمعات التقليدية تتميز بوجود نوع من التضامن 

العضوي اآللي أما المجتمعات التي تتميز بالتخصص و تقسيم العمل فيسود فيها 

  .)3(التضامن العضوي حيث يعتمد على تبادل المنفعة 

    

  

  

 يرى أن تزايد تقسيم العمل الذي يميز المجتمع الحضري الحديث يؤدي إلى كما

اإلطاحة بالتكامل االجتماعى التقليدي و يوجد في نفس الوقت شكال جديدا من التماسك 

 ).عالقة المصلحة(االجتماعي القائم على االعتماد المتبادل بين األفراد 

  

جتمعات التي تتميز بتقسيم العمل و منه فإننا نرى بأن عالقات الجوار في الم  

تكون فيها العالقات مبنية على المصلحة فقط، و يكون هناك ) التضامن العضوي(

تشتت األفراد مما يقلل من فرص االلتقاء بالجيران و بذلك اإلطاحة بالعالقات التقليدية 

المبنية على التضامن العضوي اآللي الذي يعطي أكبر فرص لاللتقاء من خالل 

  .صية العمل الجماعيخصو

  : نظرية لويس ويرث-3

  

لقد تركز اهتمام ويرث أساسا على تحليل العالقات االجتماعية بين األفراد في   

، نشرها سنة الحضرية كطريقة للحياة" السياقات الحضرية، ففي مقال له بعنوان 

، قدم ويرث تحديدا واضحا للمدخل السوسيوثقافي في معالجة مختلف 1938

ضوعات الحضرية، و وضع ويرث تعريفا سوسيولوجيا للمدينة على أنها        المو

 .)1( "»موطن لإلقامة كبير نسبيا و كثيف و دائم لألفراد غير متجانسين اجتماعيا «

  

                                                 
  .338، ص1992، دار الشروق للنشر و التوزيع، المدخل إلى علم االجتماع: فهمي سليم العزووي و آخرون – (3)

(1) - Yves Grafmeyer et Isac Joseph: L' école de Chicago, 1re édition, les éditions du champ urbain CRU, 
1984, 1990, P 257-258.                                                                                                                                      



      

حيث يتميز سكان المدينة بأنهم منعزلين و يتعاملون مع اآلخرين بطريقة غير   

اآلخرين مما يؤدي إلى ضعف التماسك شخصية، يقيمون حواجز عاطفية في عالقتهم ب

االجتماعي للمجتمع المحلي الناتج عن تزايد الحضرية، و بذلك فإن تطلع السكان في 

عصرنا هذا إلى الحياة الحضرية أدى إلى زوال عالقات الجوار التقليدية و سيادة 

 .عالقات الغفلة و المصلحة بين الجيران

  

لسكان يؤدي بقدر كبير و متعدد الوجوه كما يرى بأن حجم و كثافة، و تغاير ا  

  من التمايز المجتمعي، و يظهر ذلك بصفة أساسية في التخصص و تقسيم العمل و لو 

  

أنها تأخذ أشكاال أخرى أيضا تتمثل في تنوع المحليات و المواقع، مثل مناطق األعمال 

ل الناس و المجاورات السكنية، و ما شابهها و في مواقع و أنشطة السكان حيث يعم

في مكان و يعيشون في مكان آخر، و أيضا في وسائل الترويح و الدوائر و المجاالت 

االجتماعية للسكان، حيث مجموعات الزمالء و الجيران، األصدقاء و األقارب و في 

 .)1(  المؤسسات

  

إن تمايز البناء االجتماعي، و تمايز حياة األفراد الذين يعيشون داخل هذا   

 العالقات االجتماعية بطريقتين، فعلى مستوى المجتمع المحلي نجد أن البناء، تضعف

 .األفراد يختلفون كثيرا عن بعضهم البعض في أعمالهم و جيرانهم و أساليب حياتهم

  

و كلما زاد المجتمع المحلي اتساعا زاد التماسك ضعفا و كذلك الحال بالنسبة   

ماعات نتيجة لتمايز الحياة و يكون ضعف هذه الج. لتماسك الجماعات األولية

و المثال . الحضرية ألن كل منها يستوعب القدر القليل من وقته و حاجاته و مطالبه

على ذلك أن األفراد يعملون و يلعبون خارج األسرة، حتى أنها أصبحت أقل مغزى  

و أهمية في حياتهم، و بالمثل فإنهم يستطيعون ترك المجاورة من أجل التسويق       

 .لترويح حتى أصبح الجيران أقل أهميةو ا
                                                 

  .55 -54، ص مرجع سابق: السيد عبد العاطي السيد – (1)



      

  

إن الجماعات األولية أصبحت في المجتمع الحضري أكثر وهنا ألنها ال تستأثر   

بقدر كبير من اهتمام األفراد كما أنها لم تعد تمارس بقدر كبير من الضبط و السيطرة 

ولية على حياتهم، و من هنا و من خالل تقسيم المجتمع المحلي و ضعف جماعاته األ

يؤدي التمايز إلى ضعف عام في الروابط االجتماعية، و بذلك فعالقات الجوار هي 

  .األخرى يصيبها الضعف

  ).1944 -1864: ( نظرية روبرت بارك-4

المدنية مقترحات لبحث السلوك اإلنساني في " حدد بارك في مقالته الشهيرة   

   االجتماع الحضري في األسس النظرية و المنهجية لعلم. 1919" البيئة الحضرية 

  

شيكاغو حيث يذهب بارك إلى أن حياة المدينة الحديثة تتميز بالتقسيم المعقد للعمل 

الذي ينتج عن المنافسة الصناعية و أكد أن وجود السوق و تطويره قد أدى إلى انهيار 

 .)1( الطرق التقليدية للحياة، و استبدالها بأخرى تقوم على المصلحة الوظيفية و المهنية

  

و لكونه صحفيا سابقا أورد على ذلك بأن أوضح كيف أن وسائل االتصال   

الجماهيري التي تنقل المعلومات بطريقة رسمية روتينية و غير شخصية قد حلت محل 

شبكة االتصال الشفوي و عالقات المواجهة المباشرة، و غيرها من وسائل غير 

 .رسمية لنقل المعلومات في المجتمع الصغير

  

و يقرر أن اختفاء الروابط العاطفية التقليدية في المدينة قد أدى إلى ظهور روابط 

اجتماعية جديدة تقوم أساسا على المصلحة، األمر الذي يوضح تأثره بأفكار دوركايم 

عن التضامن القائم على التشابه و الذي استبدل بتضامن عضوي يقوم على االعتماد 

 و منه فإن عالقات الجوار هي األخرى تتأثر بشكل )2(المتبادل بين أجزاء متمايزة 

مباشر في الوسط الحضري بكل ما تفرضه الحياة الحضرية من التغيرات على كل 

                                                 
  .44، ص مرجع سابق: السيد عبد العاطي السيد – (1)
  .46، ص نفس المرجع – (2)



      

األصعدة، بأن تقلص من عالقات المواجهة المباشرة و تقلص من فرص االلتقاء 

  .خاصةبالجيران، و تطغى عليها عالقات اجتماعية جديدة تقوم على أساس المصلحة ال

  
  
  
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

II-الـدراسـات السـابقـة لـلمـوضــوع :  
 

  :الـدراسـات الـغـربـيــة -أ
  :األحياء السكنية القديمة و الجوار عند شمباردولو -1

  

 Des hommes etجزءا هام لظاهرة الجوار في كتابه  شمباردولو خصص لقد  

des villesعلى أثر دراسة قام بها على  و تطرق فيها إلى طبيعة العالقات الجوارية ،

 المدن الفرنسية هذه األخيرة تنقسم إلى عدة أحياء صغيرة، تتجمع لتشكل وحدة إحدى

فيما بينها، فحاول من خالل دراسته معرفة مختلف النشاطات االجتماعية و االقتصادية 

خاصة و الثقافية اليومية لسكان هذه األحياء، حتى تتضح مختلف البنيات االجتماعية ال

بهم و للتحقق من ذلك أجرى دراسته حول األوساط السكنية القديمة أين تظهر صورة 

حياة الطبقة  العمالية البروليتارية فالختالف الموجود بين األحياء الراقية و األحياء 

الشعبية يسمح بتفسير أنماط السلوك المتبع في كلتا المنطقتين من خالل معرفة األعمال 



      

تلف النشاطات و الممارسات اليومية التي يمارسها سكان هذه  االجتماعية و مخ

  .)1(األحياء

  

إن الحي العمالي يتهيكل وفق القواعد العامة النابعة من تاريخه و وضعيته       

  .و طبيعة سكانها. و شكله المعماري

  

و تظهر الحياة اليومية في حي شعبي بالنسبة لحي راقي من خالل ذلك الشعور   

 عالم آخر فهي وحدة اقتصادية استهالكية صغيرة و جماعة جوار ال يوجد بتواجد في

، فحول المحالت و األسواق تتموقع )الحي الراقي(لها نظير في الجهة المقابلة 

العالقات االجتماعية للعمال و المراهقين و تصبح كروتين يومي بالنسبة لسكان و قد 

  .ال تلعب أي دورا بالنسبة لسكان آخرين

    

  

  

إضافة إلى أنه استعمل الوصف إلبراز مميزات المباني العمالية، بحيث يرى 

بأن الشقق البرجوازية الناس فيها تتجاهل حتى اسم المستأجر في الباب المقابل على 

نفس الدرج، بينما في الشقق العمالية ال يستطيع أحدا تجاهل جيرانه و نادرا ما نجد 

انها دون أن ترى مع األسر األخرى في المنازل أسرا تعيش في عزلة تامة عند جير

المقابلة مبادلة الخدمات أو المحادثة المتكررة إذن فالشقق تؤلف مجموعة اجتماعية 

  .)1(متماسكة فيما بينها و تسمح بفرص أكثر لإللتقاء

  

و لقد أعطى أهمية كبيرة للتجهيزات الخارجية للحي و دورها االجتماعي في   

و الذي . ن السكان من بينها المقهى أو ما يسميه بصالون الفقراءتوطيد العالقات بي

  .أعتبره أنه يحتل مكانة هامة أو موقع مهم في سلم الحياة االجتماعية اليومية

  
                                                 
(1) - Chambart de Lauwe, Des hommes et des villes, Payot, Paris, 1970, P 24- 25.     
(1) - Chambart de Lauwe: OPCIT, P 27- 29.   



      

و هذه المقاهي توجد تبعا لتنوع الشخصيات و األدوار االجتماعية، فهناك   

هي استثنائية و هي مقاهي المدنية الوسطى التي تعتبر كنقطة جذب، و هناك مقا

المقاهي الفخمة التي ال يترددها إالّ الناس ذوي مكانات عليا، و ال يستطيع العامل 

البسيط ارتيادها، إضافة إلى مقاهي األحياء التي تتميز بأن لها زبائن معروفين        

و شخصيتها و دورها االجتماعي كما أن هناك مقاهي للرياضيين و الشيوخ          

موظفين و مقاهي اللّهو، و كل أصناف المجتمع تتردد إلى واحد من هذه األنواع و ال

حسب إرادتهم و رغبتهم و جنسهم و مهنتهم و أدوارهم، كذلك تلعب دور الحالقة نفس 

  . بالنسبة للمطاعم و النقلىأدوار المقهى و تتبع المناطق، و نفس الشيئ

  

 تتمثل في السينما و التي و التي من جهة أخرى هناك نوعا من التجمع الثقافي  

بدورها تلعب دورا محليا، و تمثل مكانا للثقافة و هروبا  و في بعض األحيان تصبح 

أمرا ضروريا بحيث ال يمكن في باريس العيش دون التردد إلى السينما مرة أو مرتين 

  .من األسبوع

  

    

ت أكثر و في مخطط الترفيه توجد أماكن محورية و التي تخلق مجموعا

استقرارا كقاعات للرياضة، الجمباز، مسابح، جمعيات رياضية، هي تجمع غالبا 

بطريقة منتظمة لشباب األحياء المختلفة، فنفس األشخاص يتواجدون كل أسبوع، كل 

، إذن حركة الشباب و الجمعيات، الثقافية       )1(شهر، و كل يوم في بعض األحياء 

إلخ كلها أماكن تعمل على االلتقاء و التقارب    ...القة،و المقاهي، األسواق، دور الح

  .و وجودها يساعد على توسيع شبكة العالقات الجوارية

  : شروط الجوار عند فيشر-2

  

لقد قدم فيشر مجموعة من الشروط التي تجعل جماعة الجيرة تأخذ شكال أوليا   

  :و شخصيا للعالقات السائدة بين أفرادها، و تتمثل في

                                                 
(1) - OPCIT, P 33- 34.                                                                                                                                           



      

  ضرورة الوظيفية ال-1

   نوعية العالقات السابقة على عالقات الجوار-2

   إلى جماعات أخرى بديلةاالفتقار -3

و يقصد فيشر بشرط الضرورة الوظيفية اإلشارة إلى أن المشكالت و الحاجات   

المحلية المشتركة التي يشترك فيها سكان الحي أو المنطقة في مواجهتها، من شأنها أْن 

ابط الجوار، و االعتماد الوظيفي المتبادل و مع أن مثل هذه العالقة ال تقوي بينهم رو

تكون بالضرورة ذات طابع شخصي و أولي، إالّ أنها رغم ذلك قد توفر المناخ اللّازم 

  .)2(لتطوير عالقات المودة فيما بعد 

  

أما شرط نوعية العالقات السابقة، فمعناه في نظر فيشر أن عالقات الجوار قد   

 كالزمالةتأثر بوجود أو عدم وجود عالقات أخرى بين األفراد غير عالقات الجوار ت

في العمل أو القرابة أو االشتراك في نفس الجماعة الساللية أو الدينية و هكذا حقا أن 

  عالقات الجوار و القرب المكاني قد تدعم أو تقوي هذه العالقة السابقة، إالّ أنها لن 

  

اسي للروابط الوثيقة بين األقارب أو الزمالء أو أفراد الجماعة تكون هي المصدر األس

  .الساللية، بل قد يكون العكس هو الصحيح

  

أما الشرط الثالث و األخير فيمس الحاالت التي تكون فيها االحتكاكات   

االجتماعية بعيدا عن جماعات الجيرة، نادرة أو صعبة أو باهظة التكاليف فإن على 

اروا إما بين توطيد عالقاتهم الشخصية بالجيران أو االنصراف تماما األفراد أن يخت

  .)1(عند الدخول في مثل هذه العالقات باآلخرين 

  

                                                 
،       1993 اإلسكندرية، -ش سوتيز.، دار المعرفة الجامعية، ععلم االجتماع الحضري مدخل نظري: السيد عبد العاطي السيد – (2)
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و تعتبر هذه الشروط الثالثة السابقة الذكر في نظر فيشر من أهم العوامل التي   

 تزيد من التجانس و التشابه بين األفراد و تدعم إمكانية تطوير عالقات شخصية

باآلخرين ممن يقيمون على مقربة منهم، لذلك نراه يقرر أنه كلما زاد حجم    

المجتمع، أي كلما زادت درجة تحضره، كان من غير المتوقع أن تتوفر فيه هذه 

و بالتالي كان من المتوقع أن تضعف عالقات الجوار بين . الشروط الثالث السابقة

لك يضع فيشر عددا من االعتبارات      األفراد بزيادة معدالت التحضر، و لتفسير ذ

  :و المدعمة بنتائج بعض الدراسات اإلمبريقية التي أجريت في هذا هي

 إن مسؤوليات مواجهة الحاجات و المشكالت المحلية للمجاورة تلقى في المدن     -1

و المراكز الحضرية الكبرى على عاتق تنظيمات أخرى تعلو المستوى التنظيمي 

ما أن والء سكان الحضر الجماعات ساللية أو دينية أو طبيعية أو للمجاورة، ك

أيديولوجية قد تمتد لتستوعب المدنية بأسرها، أمر من شأنه أْن يفتت تلك الوحدة 

  .التقليدية لجماعات الجيرة في اهتمامها بمسائل أكثر محلية

دن       إن الجوار المكاني لألقارب و زمالء العمل أمر غير متوفر في الم-2

الكبرى، حيث تلعب قوى السوق و المنافسة في مجال اإلسكان دورا واضحا في تشتت 

هذه الجماعات فيزيقيا، و من ثم ال تجد عالقات الجوار ما يدعمها من عالقات أخرى 

  .كالقرابة أو الساللة على نحو ما يقتضي الشرط الثاني
  
  
 يجد ما يجعله غير مرتبط  إن من أيسر األمور بالنسبة لسكان الحضر أن-3

بالضرورة بجماعات الجيرة، حيث ينتج تعدد جماعات المصلحة و الروابط الثانوية   

و تنوعها في البيئة الحضرية فرصته أوسع للتفاعل و لتدعيم الروابط الوثيقة باآلخرين 

فراد خارج الحدود المحلية للمجاورة لذلك فإن االفتقار الواضح للروابط المحلية بين األ

أمر من شأنه أن يقتضي على الطابع األولي و الشخصي لعالقات جماعات الجيرة في 

  .)1(المجتمع الحضري 

  :الجوار في تصور ريمون لودروت -3
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تطرق إلى تفسير أشكال الحياة االجتماعية في المدينة و الريف من خالل   

، بحيث يرى أن أشكال الحياة الجماعية و ذلك حسب الشكل الجغرافي و االجتماعي

أي مجموعة حضرية يتم ربطها بالفضاء بصورة مباشرة، تتم باحتالل المكان من 

طرف سكان حضريون، و بذلك تتكون ابتداء من روابط مشاركتهم في الحياة 

الجماعية و تقارب سكانهم بصفة دائمة في مجال معين و منه يحصل لهذه المجموعة 

ركيبها مكاني و اجتماعي في آن واحد السكانية شكالً من المكان، و يكون ت

  ...).األحياء..الجوار(

  

و عليه يرى بأن التشكيل االجتماعى للمدينة هو عملية ازدواجية من حيث   

الجماعة، بحيث تكتسب فرديتها بالنسبة للمحيط من جهة أخرى من حيث تركيبها 

 القرى عائالت الداخلي، بينما تعرف القرية أو الريف تركيبا متجانسا بحيث تجمع

 يفرق من حيث الحياة االجتماعية بين ىمتعددة و لها حياة مشتركة، و منه فإنه ال شيئ

  .موقع سكني و آخر في المجموعة القروية

  

كما يرى وجود ثالثة عناصر تَشَكُّلية تتمثل في المنازل و الطرقات و الساحة   

ر في تقوية و تنظيم الحياة العمومية، بحيث يعطي أهمية لهذه العناصر لما لها من دو

 الجماعية من حيث تالقي الجيران و يربط بشكل قوي بين الحي و الجوار باعتبار أن  

  

الحي هو واقع اجتماعي له أصوله و ثرواته، و هو أيضا تجمع يعرف على أساس 

و يعرف الجوار على أساس السكن اإلقامة و يعطي لوحدة الجوار . )1(القرب السكني 

ثر إذا كانت اإلقامة مستقرة و ذات نشاط اقتصادي متشابه، في حين عندما أهمية أك

تكون اإلقامة و مكان النشاط مختلفين و بعيدين، فوحدة الجوار تصبح من عمل 

، ومن حيث تتوقف وحدة الجوار ومن حيث تبدأ يعتبر )الجيرة(النساء، فتضعف قوتها 

 السكاني يكون مركب من تسلسل أن الجوار تشكل عفوي من طرف الجيران، فالتركز

هذه الوحدة الجوارية التي ال يمكنها أن تزول إالّ إذا كان هناك جيران ليست لهم أي 

                                                 
(1)- Le Drut (Raymand): Sociologie urbaine, PUF, Paris, 1966, P124.                                                                   



      

عالقة بينهم و قد تتوطد عالقاتهم حسب شدة العالقة القائمة بينهم، فالجوار حسبه واقع 

.  )2(ونو وحدة اجتماعية، يفقد قيمته في األحياء الكبرى حيث الناس ال   يتعارف

وأيضا في األحياء الجديدة حيث الوضع أيضا مختلف، و ال توجد حياة مشتركة، مثلما 

، و يعتبر لودريت في نفس السياق أن األشكال )3(كان موجودا في األحياء القديمة 

التقليدية للحياة المشتركة في الحي هي في طريقها إلى الزوال و النتيجة أن كل 

حظتها حاليا نجد أنها قد ابتعدت عن الحياة التي كانت تعرفها األحياء التي يمكن مال

  .)4(الحياة االجتماعية في األحياء القديمة

  

حول " المجال االجتماعى للمدينة "  و من جهة ثانية يتساءل لودريت في كتابه   

بناء العالقات االجتماعية على أساس الصداقة من خالل قيام الجيران بحراسة أطفال 

آخرين و حدد اإلجابة من ناحية درجة التعاون بين األفراد، فتبين له أن جيران 

 فقط من المبحوثين الذين ال يلبون حاجيتهم %10العالقات السيئة تظهر نادرا حيث أكد 

 )5(اإلعانة   من المبحوثين الذين لهم عالقة طيبة مع جيرانهم و يقدمون لهم%53بينما 

  كثر تطـورا عنـد اإلطـارات العليـا و المتوسطـة و تظهر العالقة بين الجيران أ

  

حيث يصبح أرباب العائالت من اإلطارات العليا بأنهم ال يصادقون جيرانهم، بينما 

  .)1(تتضاعف عند فئة أرباب عائالت العمال و التجار

كما تتمدد درجة التعاون و المساعدة بين الجيران بمدة اإلقامة و الفئة   

كون كثيفة عند السكان المتراوحة مدة إقامتهم على األقل سنة، أما االجتماعية حيث ت

من ناحية الفئة االجتماعية نجد أن اإلطارات العليا تكون أكثر تفتحا في حين تكون 

البرجوازية الصغيرة و التي تعمل على الحد من هذه العالقة    " أكثر انغالقا لدى فئة 

  .)2(" ة و العائلية فقط و تذهب إلى البحث عن حياتها الشخصي

                                                 
(2) -  IBID,,  P111. 
(3) -  IBID, P132. 
(4) -  IBID, P132- 133 
(5) - Le Drut (Raymand): L'espace sociale de la ville, société et urbanisme, Edition Anthropos, Paris, 1966, P 
84. 
(1) – Ibid, P 187.                                                                                                                                                    
(2) – Ibid, P 71.                                                                                                                                                      



      

  :الجـوار في المـجتـمع الجـزائـري -ب

  
  : عالقة الجوار من خالل تصور العربي إشبودان-1

  

لقد خصص السيد العربي إشبودان لموضوع الجوار مكانًا في رسالته لدكتوراه   

 " Alger système urbaine histoire, changement social et développement" دولة 

 عنوان عالقات الجوار حيث يعتبر أن مسألة الجوار في المجتمعات اإلسالمية تحت

هي مسألة أساسية، و األهمية االجتماعية التي تكتسيها تتمثل في القواعد التي يفرض 

الكبيرة في الحفاظ على  ρالدين على كل مسلم احترامها، و ذلك وفقا لوصية النبي 

  .حسن الجوار

  

يومية للفرد الجزائري ترجمت حياة الجيران من خالل كما أن التجربة ال  

األمثال الشعبية، و التي تؤكد خاصة على عامل السكن كشرط من شروط الجوار 

  .)3( » أختر الجار قبل ما تختار الدار«:فيقول

  

    

  

  

تعتبر مكانة الجار ذات أهمية كبيرة في الحياة االجتماعية الجماعية، باإلضافة 

دة كامتحان هناك أدوار الجوار التي تحمل إلزام يتضمن التعاون   إلى أعمال المساع

  .و التضامن و يصبح بذلك نوعا من اإللزام ز اإلجبار

  

كما تساءل في بحثه حول ما إذا كانت التغيرات االجتماعية أثرت على أدوار   

ت أي هل استطاع السكان التكيف و المحافظة على نفس أدوار عالقا. الجوار القديمة؟

                                                 
(3) – Larbi Ichboudene: Alger système urbain, histoire, changement sociale et développement ,thèse en vue 
de l’obtention du Doctorat d'Etat, Tome3, 1994, P 699- 702.                                                                                



      

الجوار التي ورثوها في أحياءهم القديمة أو في المجال االجتماعى األصلي أثناء 

  .انتقالهم إلى النمط السكني الجديد؟

كما تساءل من جهة أخرى حول أسباب تدهور عالقات الجوار؟ ثم حاول اإلجابة 

  . مبحوث موزعة على ستة مناطق550عليها من خالل دراسته لعينة متكونة من 

قات الجوار في الريف بصفة عامة بأنها عالقات تبادل و تعتبر وصف عال  

واجبا موروثا، بينما في العالم الحضري يكون الضبط االجتماعى أقل وزنا، مما يعمل 

  .على وجود حرية الجوار

  

كما تطرق إلى إبراز أدوار الجوار فيرى أنها تُتَْرجم في مجموعة من   

التبادل لزيارات، أطباق الطبخ، المساعدات الممارسات تتجلى من خالل بعض آداب 

  .المادية، و التضامن وقت الشدة

: و حول سبب توتر عالقات الجوار فلقد أرجعه العربي اشبودان إلى أربعة أسباب هي

األطفال بدرجة أولى يليها الضجيج في المرتبة الثانية ثم األخالق و المستوى 

  .االجتماعي لألسر في األخير

  

العائالت القاطنة في األحياء الجديدة تبرر سبب سوء العالقة مع  من %30فـ   

جيرانها ألغراض الضجيج بينما ترجعها العائالت القاطنة في األحياء الشعبية لسبب 

كثرة األطفال و يبقى سبب التوتر في األحياء الجزائر الوسطى و أما في األحياء 

  .الراقية فيرجع إلى اختالف المستوى االجتماعي

  

  

و لكن مع ذلك يبقى التوتر الذي يحصل بين الجيران مرده إلى األطفال بالمقارنة مع 

  . نوعية وضيق المساكن الدوافع األخرى و هذا راجع إلى

  

كما ال يهمل العوامل األخرى كالعوامل المهنية إذْ أن ما يميز جماعة اإلطارات   

مستوى، بمعنى أنهم ال يدخلون في أنهم يميلون إلى إقامة عالقات مع أناس من نفس ال



      

عالقة إالّ مع من هم من نفس المستوى االجتماعي و المهني، و يرفضون الذين هم 

دون مستواهم، كما أنهم يعملون على االستفادة من فرص مثالية لمجاورة أناس 

مهمين، مثل الموظفين اإلداريين، أطباء، محامين، و تجار كبار، وذلك طبعا من أجل 

  .)1(صلحة سريعة في المستقبل جذب م

و في األخير توصل إلى أن عالقات الجوار تكون كثيفة في األحياء القديمة   

الشعبية، رغم الوضعية السكنية المزرية، و الحياة االجتماعية الحضرية القاسية و التي 

  .تجعلهم ال يستطيعون االستقرار في األحياء الجديدة

  

ن إلقامة عالقات مع جيرانهم ألنهم وجدوا في و أن السكان الجدد ال يشجعو  

وحدات سكنية متزاحمة يظهر فيها غياب المجال الجماعي و التجهيزات القصوى     

و التي تسمح لقيام فرص أكثر لاللتقاء و بهذا يصبح الحي عبارة عن حاجز ألدوار 

  .الجوار و يعمل على إفساد التكامل الحضري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : العـربـيــةالـدراســات -جـ
                                                 
(1) – Larbi Ichboudene: OPCIT, P 699- 701.                                                                                                              



      

    
لم تكن هناك فعال دراسات واضحة لظاهرة الجوار في المجتمعات العربية إال 

إذا تعلق في غالب األحيان بإعادة أعمال مدرسة شيكاغو و أعمال بعض علماء 

  .الغرب

  : الجوار عند عاطف غيث-1

   : القرية و الجوار

  

ب، يتألف من جماعة تُعرف القرية بأنها ذلك التجمع البشري البسيط التركي  

اجتماعية، تترابط بروابط القرابة، الجوار و الدم، و يشتركون في مصالح مشتركة   

  .و يخضعون لمعايير و قيم

 بحيث )1(و نمط الحياة الريفية هو ذلك النمط الذي تفرضه طبيعة العمل الزراعي 

ين فرصة يرى عاطف غيث بأن القرى تتداخل بينها األراضي الزراعية تتيح للقروي

 التفاعل و االلتقاء مع بعضهم البعض، و ذلك أثناء العمل الزراعي، و باستطاعتهم أن

يكونوا عالقات متعددة، كما أن تشابههم يجعلهم ال يحسبون إزاء بعضهم بإحساس 

فهم على درجة عالية من التجانس، و يتأثر سلوك القروي بالرأي العام . )2(الغرباء 

جامعات أولية بالعالقات الشخصية و سيادة الروابط القروية    حيث تتأثر العائالت ك

  .و عالقة الوجه للوجه، فال يستطيع القروي إخفاء حياته عن أعين جيرانه

  

و نظرا لقلة كثافة الريف و سيادة العالقات الشخصية و معرفة الناس لبعضهم 

الناس الحادة      البعض، فيخشى الريفي أن يخرج عن تقاليد القرية خوفا من ألسنة 

و سخريتهم و انتقاداتهم، و عليه يعتبر التعاون و تبادل المساعدات و معظم الوظائف 

 التقليدية التي يمارسها القروي في األفراح و األقراح، و موسم الحصاد من أهم صور 
 
 

                                                 
، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر، بدون علم االجتماع الحضري و مشكالت التهجير و التغيير و التنمية: إسماعيل محمد قباري – (1)

  .198سنة، ص 
  .57، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، ص علم االجتماع القروي: غيث عاطف – (2)



      

التعاون و العمل الجماعي المنظم و التي تفرضها عالقة الجوار و القرابة و اإلقامة 

  .)1(مشتركةال

  : بناء جماعة الجيرة و وضائفها في تصور سناء الخولي-2

  

تتميز جماعة الجيرة بالقرب المكاني لألعضاء و بالتالي فإن الجيرة يتميزون   

إالّ أن التصنيع يتطلب اختصار هذه العالقات . face à faceبعالقات الوجه للوجه 

ند العودة يصل الفرد متعبا مما يشكل نتيجة الذهاب إلى العمل و البعد عن المنزل و ع

عائقا أمامه و يحول دون كثرة اللقاءات، فإذا أرادت الجيرة أن تستمر في الظروف 

  .فال بد أْن تتخلى عن بعض أبعاد الجماعة األولية القديمة

و نتيجة لهذا االتصال المباشر فإن التفاعل يحدث بسرعة و نتيجة لهذا االتصال 

عل يحدث بسرعة بين الجيران و خاصة إذا كانوا متساوين في أشياء المباشر فإن التفا

  .)2(إلخ...أخرى مثل درجة الثقافة و اإلمكانيات المادية

  

و تظهر أهمية الجيران في أنهم يستطيعون تحقيق أشياء دقيقة للغاية ال تستطيع   

من األسرة تنظيم الحصول عليها في الوقت المناسب، مثل الحاجة الستعارة كوب 

السكر أثناء إعداد إحدى الوجبات أو  الحاجة لمن يرعى أطفالها لفترة وجيزة ألمر 

  .طارئ و أحيانا في حاالت الكوارث

  

و من جهة أخرى تنظر إلى األشياء التي تتعلق بجميع الخدمات التي يشترك   

س فيها األفراد الذين يعيشون في منطقة واحدة فمثال يكون للناس الذين يعيشون في نف

.      إلخ...الشارع نفس المشاكل سواء كانت إمدادات المياه أو الكهرباء أو المدارس

  .و تعتبرها مهمة في لم شمل الجيران و أحداث التفاهم بينهم

  
   

 
                                                 

 .47، ص مرجع سابق: إسماعيل محمد قباري - (1)
 .76، ص 1984، دار النهضة العربية، لبنان، األسرة و المجتمع: ناء الخوليس - (2)



      

 
و الخالصة التي توصلت إليها هي أن هناك ثالثة حاالت يكون فيها وجود 

الخدمات التي تقوم على السكن أوقات الطوارئ، : الجيران أمرا مهمل و حيويا و هي

  .في نفس المنطقة و األنشطة التي تتطلب المالحظة اليومية

  : الجوار عند محمد عبد المنعم نور-3

  

إن محاولته كانت عبارة عن مقارنة ما بين المجاورات عند سكان المدن         

الت و ذلك أن المجاورات في الريف لها أهميتها في ِص. و المجاورات في الريف

القروي بجيرانه التي يجب أن تكون ودية و وثيقة و مليئة بالمجامالت، أما في المدينة 

فإن ثورة اهتمام الحضري تنتقل إلى عمله و مهنته التي غالبا ما يزاولها أو يمارسها 

و بعابرة أخرى فإن المجاورات تفقد الكثير من . بعيدا عن المكان الذي يسكن فيه

 فجيرانه الذين يشاركهم في نفس العمارة ال تربطه بهم روابط أهميتها في المدن،

الجيرة كما في القرية، و قد ال يرى الحضري الساكن معه في نفس العمارة أو المبنى 

إالّ في المصعد مثالً، و قد يتبادلون التحية العابرة، و قد ال يفعلون ذلك، كما يبرر 

 الوثيق مع أهله ألنه يشعر بالتزامات سلوك القروي تجاه جيرانه بأنه مضطر للتفاعل

  .تجاههم، أما سكان المدينة فعالقاته أساسها المصلحة في أغلب األحوال

 إذن إن اإلنسان الريفي عالقاته بجيرانه هي عالقة أولية بينما في المدينة فهي عالقة 

  . )1(ثانوية تغلب عليها الفردية و المصلحة الشخصية 

  

  

  

  

  

  

                                                 
،   1970، دراسة أساسية في علم االجتماع الحضري، مكتبة القاهرة الحديثة، مصر، الحضارة و التحضر: محمد عبد المنعم نور – (1)

  .92ص 



      

  

  

  

  

III-  من خـالل األمـثال الشـعـبيـةالجـوار :   

    

 أننا نستطيع أْن نكشف بسهولة طبيعة الشعب      « :Torrianoيقول توريانو 

  .)1( »و ذكائه عن طريق أمثاله، فهذه األمثال تمثل فلسفة الجماهير

و البحث في المثل العامي إنما هو بحث في حياة فئات العامة من الناس على   

إذن فهو وليد البيئة     . كهم في تعاملهم و أخالقهم و عادتهماختالف نشاطهم و سلو

و نتاج صريح لكل الطبقات االجتماعية، فالمثل وليد الشعب و وليد تجربته           

كما أنه يمثل أسلوبا توجيهيا تربويا يرسم طريق . )2(و احتياجاته و خبرته في الحياة 

للتفاهم في وسط المجتمع الذي يفرزه، كما السلوك في العالقات االجتماعية و طريقة 

  .)3(أنه لشدة ارتباطه بالمجتمع فلقد اكتسب صبغة الذيوع و االنتشار 

  

و عليه فالمثل تردد لخالصة التجربة اليومية التي صارت ملكا لمجموعة   

  .اجتماعية، و جزءا ال يتجزأ عن سلوكها في حياتها اليومية

  

فلقد فرض " حيوان اجتماعي " علماء االجتماع و لما كان اإلنسان كما يقول   

هذا االجتماع نوعا من العالقات داخل األسرة و خارجها، و يعد الجار ركنا أساسيا 

في هذه العالقات االجتماعية فرضه المكان و ال يمكن االستغناء عنه، ألن الجار يقوم 

 سجل المثل ذلك بدور كبير، فهو الذي يسعف األسرة في أفراحها و أقراحها، و قد

   .» قبل ما تقول يا أهلي، يكونوا جيراني غاثوني«فقيل

                                                 
 .3، ص 1972ة المصرية العامة للكتاب، مصر، ، الهيئالشعب المصري في أمثاله العامية: إبراهيم أحمد شعالن – (1)
 .4، ص نفس المرجع – (2)
 .20، ص نفس المرجع - (3)



      

جارك قدامك     « :كما أنه مرآة تعكس بوضوح أحوال األسرة و ظروفها فيقول المثل

  .)4( »و وراك و أن ما شاف وشك يشوف قفاك

ان   هذا المثل يميز بين الجير. »الضواقة الحامية يأكلها الجار القريب« :و يقول أيضا

 و بمعنى آخر فإن طبيعة العالقات االقتصادية تفرض على المرء تفاوت و اختالف 
 

في عالقاته مع اآلخرين، إذْ ليس في مقدور اإلنسان أن تكون عالقاته و معاملته مع 

  .)1(الجيران في رتبة واحدة 

ا هامهذه الحقيقة التي فرضتها الظروف المكانية قد لعبت دور ا في و ال شك في أن

الذي . » الجار قبل الدار «:العالقات االجتماعية ككل و من هناك يتضح المثل القائل

يبرز أهمية اختيار الجار قبل الشراء أو الكراء الدار، ألن الجار الطيب ضمان و أمان 

و راحته و حياة راضية، أما جار السوء فهو دائما مصدر إزعاج و شرور فالدار 

صبو إليه المرء من راحة إذ كان الجار سيئا، لكن اختيار مهما كانت ال تحقق ما ي

الجار كان ممكنا في الزمن القديم بينما اآلن فمن أين للناس أن يختاروا جيرانهم و هم 

  .ال يجدون شقة إالّ بشق األنفس

  

النبي وصى على « :إلى جانب أمثال أخرى مستوحاة من التعاليم الدينية منها  

  الجار وصى « ،»  الجار جار و لو جار«، »ولى بالشفعة الجار أ«، »سابع جار 

   .»  ربك و جارك عالم بحالك«، »عليه النبي 

كما اهتمت األمثال برسم العالقات التي ينبغي أْن تسود بين الجيران و هي عالقات 

تعتمد على إنكار الذات و تغليب الجانب اإلنساني في كل ظروف الحسنة و السيئة 

  أطلب الجار الخير،أن « :أهمية الجار و يتضح ذلك من خالل األمثالالتي ترمي إلى 

  أطلب « ، »  إذا كان جارك في خير، أنت في خير« ، »ما قلت منه تكتفي بشره 

  أحسن لجارك « ، »الخير لجارك تلقاه في داره و أطلب الشر لجارك تلقاه في دارك 

                                                 
 .148، ص نفس المرجع – (4)
 .173، ص 1990ك، الجزائر، .و.بي، ممنطلقات التفكير في األدب الشع:  الشلبي بن الشيخ– (1)



      

  إذا كان جارك « ، »ك و هاديه  إذا كان جارك سفيه أعمل له كع«، »و لو أساءك 

  .)2( »بال حك به جسمك 

و من جهة ثانية فإن وجود الجار يفرض أخالقيات خاصة ينبغي على األسرة أن تسير 

   أعمل كما يعمل جارك و ال بدل باب «عليها، فقد تفرض الجيرة نوعا  من التقليد 

  .»ناره  من جاور السعيد سعد و من جاور الحداد ينحرق ب«، »دارك 
 
 
و قد يفرض من ناحية . )1( »  الجاور المصلح تصلح و جاور المعطب تعطب «

 دقوا في أهوانهم و سْمُعوا  « :أخرى على األسرة أن تخفي عيوبها فنجد المثل

  .)2( »  افتح في جنبك طاقة و ال تفتح بينك و بين جارك طاقة« ، »جيرانهم

  

خالصة للحياة اليومية للجيران و أثارها كل هذه األمثال الشعبية إنما تدل على   

غذ أنها تعبر عن تجربة الناس بجيرانهم و تأثيرها على . على المجتمع المحلي

  .العالقات االجتماعية سواء كانت هذه العالقة سيئة أو حسنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .149، ص مرجع سابق: إبراهيم أحمد شعالن – (2)
 .22، ص 2000، دار الحضارة، الجزائر، موسوعة الجزائر في األمثال الشعبية: سيرابح حدو – (1)
 .150، ص مرجع سابقإبراهيم أحمد شعالن، – (2)



      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

IV- حسـن الجـوار في رحـاب الشـريعة اإلسـالميـة:   

    

تماعي في الدين اإلسالمي ال يخلو من أنواع السلوك القويم و ال إن التكافل االج

من أي شكل من أشكال العالقات الحميمة، و أضرب من ضروب األفعال النافعة التي 

تعود بالخير على الفرد و الجماعة، األمر الذي يجعل من المتعذر حصر األعمال التي 

تمل عليها كالزكاة، الصدقة تقع تحت مفهوم التكافل و إحصاء العالقات التي يش

التعاون، التضامن، إيواء األيتام، حقوق األزواج و كذلك احترام رابطة الجوار هذه 

األخيرة و التي أولى اإلسالم عناية كبيرة بها و أعطى لها أهميتها و قدسيتها، و حث 

اهللا    و اعبدوا  (:بالمحافظة عليها و ورد ذلك في الكتاب و السنة، و منها قوله تعالى



      

و ال تشرآوا به شيئا و بالوالدين إحساًنا و بذى القربى و اليتامى و المساآين و الجار 
 .)1( )  ذى القربى و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبيل و ما ملكت أيمانكم

لقد تضمنت هذه اآلية عشرة حقوق من بينها حق الجار سواء كان هذا الجار مسلما أو 

نسان منذ أن يولد و هو في تفاعل مع اآلخرين و سبيل هذا التفاعل هو كافرا فاإل

العالقات التي تقوم بينه و بين من يحتك بهم في المنزل و الشارع و محل العمل     

 هذا الفرد قد يعيش قريبا من أهله أو بعيدا عنهم، فيدركونه )2(و دار العبادة و غيرها 

ال يعيش بطبيعة الحال إالّ قريبا من جار له، فالجار وقت الشدة أو ال يدركونه و لكنه 

إذن يسمعه و يراه و يتعرف على أحواله، فإذا أصابه خير فرح له و إذا أصابه شر 

  .خفف عنه، و هو بال شك أقرب من قريب النسب بعيد الدار

  

 معرضا لتقلبات الحياة كان عليه أن يتخذ لنفسه جارا يعنيه اإلنسانو لما كان   

يساعده، و يكون قريبا منه حتى يسرع إلى نجدته وقت الحاجة، و من هنا تظهر و 

 أهمية الجار و أهمية اإلحسان إليه و المحافظة على عالقة طيبة معه فيقول     
 
 

ال تباغضوا و ال تحاسدوا وال تدابروا و كونوا عباد اهللا إخوانًا ال يحل « :ρالرسول 

  .)1( »لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثالث

  

كثيرا هي الواجبات الدينية التي يسأل الفرد عليها إذا لم يلتزم بها و يؤديها على   

وجهها، فكما أن المسلم مسؤول عن فعل القتل الذي يرتكبه فهو أيضا مسؤول عن 

قضاء جيرانه ليلتهم دون أْن يأكلوا شيئا، بينما بات هو شبعان و لديه ما يزيد عن 

  .)2( »شبع الرجل دون جارهال ي« :ρحاجاته فيقول 
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يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها و تعهد  « :و كذلك قوله في حديث آخر

أي أنظر إلى بيت جيرانك و أعطيهم منها، و منه فحق الجار عظيم . )3( »جيرانك

مازال « : ρنطق به القرآن و أقرته السنة النبوية و يتجلى ذلك بوصية الرسول 

  .)4( »ر حتى ظننت أنه سيورثهجبريل يوصني بالجا

و هنا تكمن عظمة الدين اإلسالمي في المحافظة على روابط العالقات االجتماعية    

و يتجلى واجب كل إنسان تجاه جاره، فعليه حقوق لجاره و على جاره نفس الحقوق 

  .عليه، و هكذا تصبح الحارة أو الشارع أو الحي جسدا واحدا يخدم بعضه بعضا

  

اء اإلسالم للعاملين ووضع نظاما شامال يضم في إطاره كل أحوال لقد ج  

الناس، و عالقاته و أنشطته و سلوكه و أحاسيسه و مشاعره و أحالمه و تطلعاته     

و ميوله و رغباته، فيتناولها بالتنظيم و الترتيب و بالعالج، و ينسق فيما بينها، بحيث 

جل أن تكون حياة اإلنسان على هذه رفع التعارض و يقضي على التناقض، من أ

األرض آمنة مطمئنة، تخلو من أسباب الخوف و االضطراب، و عوامل الفساد       

  .)5(و التفرقة 
   

 
و عليه فإن نسيج العالقات االجتماعية في رحاب الدين تخلو من التشاحن     

  .و يسوده الود و االرتياح

والً و أخيرا هو عضو في جماعة ترتبط بها فالمسلم أ. )1(و يطلب فيه الغرس و الثمر 

برابطة األخوة اإلسالمية و هو منها كالبنية في البناء أو كالعضو في الجسد فبالنسبة 

له ال تكون له فائدة كلبنة وحيدة و إنما فائدته مع اللبنات األخرى التي يتكون منها 

ما فيه بقية األعضاء  بدون الجسد ككل بىالبناء و كذلك كالعضو فإنه ال يصلح لشيئ

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد « :قال ρاألخرى، ففي صحيح مسلم أن رسول اهللا 

                                                 
 .214، ص مرجع سابق أبو بكر جابر الجزائري، – (3)
 .216، ص نفس المرجع – (4)
 .186، ص 1992، دار النشر، الرياض، التكافل االجتماعي في اإلسالم و أثره في منع الجريمة و الغاية منها: جدوب أحمد علي الم– (5)
 .70، ص مرجع سبق ذكره:  محمد عبد المنعم نور– (1)



      

  مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم و تعاطفهم « : ، و قوله أيضا»بعضه بعضا

  .)2( »كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .214، ص مرجع سبق ذكره:  أحمد علي المجدوب– (2)



      

نظرة عامة حول أهمية الجوار و أهم التغيرات : لمبحث الثانيا
  . المؤثرة عليه

  

  :تمهيد

  

إن التجمع هو القاعدة التي تسير عليها الكائنات جميعا، سواء منها الحيوانية أو   

اإلنسانية و هو العامل الهام الذي يعين الكائنات في التغلب على مصاعب الطبيعة    

  Giddingsجيدنجز ة و االستفادة منها إلى أقصى حد، و يبين و على التكيف بالبيئ

 فيقول إن درجة معينة من تجمع »مبادئ علم االجتماع   «هذه الحقيقة في كتابه 

الكائنات و تجاورها شرط ضروري للتطور الحياة االجتماعية فلكي يتم االتصال     

         يكون هناك أوالً تقارب و التعاون المتبادل و تنشأ الروابط المختلفة، يجب أْن

 و لعل أهم عوامل االنسجام هو التقارب الطبيعي و مقدار االحتكاك بين )1( رو تجاو

  .الناس

  

إن الميل لالجتماع هو الميل طبيعي أمتلكه اإلنسان منذ بدئ الخليقة و منذ أْن   

جنسه، و عليه وجد اإلنسان على األرض، و وجد معه ميله الطبيعي لاللتقاء مع أبناء 

فإن من يتأمل الحياة االجتماعية تأمال كامالًٍ موضوعيا يجد أنه ال غنى للكائنات 

اإلنسانية إذا ما أرادت أن تبقى و تستمر عن وجود روابط إنسانية تجمع بينهما       

  .)2(و تنظم حياتها 

  :دافـع التـجمـع و الـتـجــاور -1
  

 يكون ألسباب مختلفة، منها انتمائهم إلى إن تجمع األفراد و تجاورهم على شكل  

  أصل واحد أو اتخاذ أهدافهم و غايتهم التي يسعون إلى تحقيقها، و اجتماعهم تكون 

  

                                                 
 .19، ص 1988المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ، دار المجتمع و المشكالت االجتماعية:  السيد محمد بدوي– (1)
 .172، ص مرجع سابق فهمي سليم العزووي و آخرون، – (2)



      

  

 كما يرى ابن خلدون )1(حتما في حيز مكاني يؤدي فيه مختلف األنشطة المنوطة بهم 

 في  بأن اإلنسان يسعى إلى التنازل و الساكن في مكان، و هذه صفة متواترة

اإلنسانية، حيث يعتبر أن هناك حاالت بدائية و حاالت حضارية ال تقتصر على 

اإلنسان الفرد بل هي نابعة من ضرورة تعاونيه مع أخيه اإلنسان للنهوض بحالته 

الجديدة في بيئته التي تختلف دائما كيفا و كما، حيث تتراء له كصورة و أشكال 

داد معرفته باألرض و ما فيه، و ال سيما ما تختلف عما ألفه في موطنه األول، فتز

يالقيه من تجارب تختلف عن تجربته في مجتمع سابق و هذا يعود إلى اختالف 

. )2(المحيط و الطبيعة و تجاوب اإلنسان تكون لعوامل كثيرة قد تكون ذاتية أو مشتركة

الحظ أن كما تبرز عملية تجمع األفراد العتبارات جنسية و مهنية و جغرافية، حين ن

األفراد يكونون تجمعات مع األفراد من ذوي جنسهم أثناء هجرتهم من موطنهم 

  . )3(األصلي إلى مقر استقرارهم 

بحيث تبدأ المنطقة السكنية الجديدة بمنازل منفردة مبعثرة ذات مستوى معماري 

ن  من التجانس االجتماعي، و غالبا ما تكوىمتقارب، تسكنها عدة أسر، مفردة مع شيئ

األسر في أوائل دورة حياتها تكون حركة الهجرة إليها نشطة في المرحلة األولى     

و في مرحلة الحقة تمتلئ المنطقة عمرانيا و ترتفع أسعار األرض فيها، كما ترتفع 

كثافة استعماالت األرض و معه الكثافة السكنية، و تعددية في إشغال الوحدات 

ألسر قد وصلت مرحلة متقدمة نسبيا في دورة السكنية، وفي هذه المرحلة تكون ا

حياتها، و تقل حركة الهجرة إلى هذه المناطق، و عليه تتكون شبكة هائلة من العالقات 

االجتماعية، و تتحدد شخصية المجتمع المحلي و يزداد األمن و االستقرار، و تكون 

  . )4(التضامن أساس لهذه العالقات و تقل المشاكل 

  

  

                                                 
  .12، ص SNED ،1971، ترجمة بهيج شعبان، الجماعة الضاغطة:  جان مينو،– (1)
 .143، ص 1985، طالس للدراسات و الترجمة و النشر، العمران في مقدمة ابن خلدون: سعيد محمد رعد – (2)
 .12، ص مرجع سابق:  جان مينو– (3)
 .105، ص مرجع سابق:  مضر خليل العمر– (4)



      

  

  

الثالثة تبدأ مظاهر التدني العمراني على المنازل و تبدأ عملية التحويالت في المرحلة 

العمرانية و التبديالت في استعمال األرض و ترتفع نسبة المسنين، و بذلك تبدأ 

  . )1(المشاكل تتفاقم و يضعف التكافل االجتماعي 

بينهم فمجرد و تجمع األفراد بطريقة طبيعية تنشأ عنه تبادل المنفعة، و وجود عالقات 

التجاور إذن ال يصح أن نطلق عليه اسم مجتمع، إالّ إذا نتج عن هذا التجاور         

  .)2(و المعيشة المشتركة، صالّت بين األفراد و عالقات متبادلة 

    :العـالقـات االجـتماعـيـة في إطـار الجماعـة -2

  

اجتماعية مع في إطار التجاور داخل الجماعة يقوم األفراد ببناء عالقات 

.    بعضهم البعض و يتفاعلون فيما بينهم مكونين بذلك نسق من العالقات االجتماعية

و التي تفرض عليهم التفاعل مع بعضهم البعض، و ما يحدث بينهم من رغبات 

مشتركة و تبادلهم ألفكارهم و آرائهم، كل هذه تبرز في منظمات السلوك االجتماعى 

واعد، فاإلنسان كائن اجتماعي، يشعر بالمحبة و البغض      كالعادات و التقاليد و الق

و هذه كلها خبرات يكتسبها نتيجة عالقاته باآلخرين ففي حياتنا اليومية يقابل الفرد منا 

  .اآلخرين، يتعاونون أو يتصارعون أو يتنافسون معهم كما قد يتفق أو يختلف معهم

  

ن األفراد، و يتم االتصال بينهم     لذلك فالحياة االجتماعية تنشأ من التفاعل بي  

و عن هذا التفاعل و االتصال تنشأ العالقات و العمليات االجتماعية و بالتالي تتكون 

  .الجماعات البشرية و يتشكل المجتمع البشري

  

                                                 
 .109، ص نفس المرجع – (1)
 .21 -20، ص مرجع سابق:  السيد محمد بدوي– (2)



      

و بما األفراد ال يعيشون منعزلين عن بعضهم بل يتّصلون ببعضهم بوسائل   

ثرون ببعضهم البعض، و من ذلك تنشأ العالقات متعددة، و بما يجعلهم يؤثرون و يتأ

  .)3(االجتماعية التفاعلية التي تجعلهم وحدة متكاملة متداخلة 
  
  

  :عـوامل التغـيـر الـمؤثـر على عـالقـات الجـوار -3
   

إن التغير االجتماعي هو ذلك التحول الذي يحدث في النظم و األنساق           

ية المورفولوجية أو الفيزيولوجية خالل فترة محددة من و األجهزة االجتماعية من الناح

الزمن، و يتميز بصفة الترابط و التداخل، فالتغيرات في الظاهرة االجتماعية سيؤدي 

 و لعل عالقات )1(إلى سلسلة من التغيرات الفرعية التي تصيب الحياة بدرجات مختلفة 

  :د تأثرت بعدة عوامل أهمهاالجوار هي األخرى كان لها نصيبها من هذا التغير، فلق

  :التصنيع -3-1

  

لقد كان للتصنيع أثرا بالغا في ظهور شبكة جديدة من العالقات االجتماعية      

و الروابط القرابية، بحيث عمل منذ ظهور على زوال األشكال التقليدية، إذ أصبح 

بة األفراد قادرون على االنتقال و السعي المستمر للحصول على فرص عمل مناس

مقابل التخلي على الفالحة التي كانت المصدر األول للمعيشتهم، و بذلك تطلب اإلقامة 

في المناطق الحضرية القريبة من أماكن العمل، و منه اإلستقرار في حياة تستند إلى 

أنماط مختلفة من السلوكات و التصرفات و نوعية جديدة من العالقات االجتماعية 

  .ةتعكس طبيعة الحياة العصري

  

إن أفراد الطبقة العاملة لم يعودوا قادرين على المحافظة على تلك العالقات   

كما أصبح عسيرا عليهم إقامة عالقات وطيدة جديدة بحيث . التقليدية الهادئة و البسيطة

تطلب التصنيع اختصار هذه العالقة، نتيجة رحلة العمل اليومية من المصنع إلى 

                                                 
 .151، ص مرجع سابق:  فهمي سليم العروري و اآلخرون– (3)
 .45، ص 1993، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، طن العربيالتغير االجتماعي و التنمية في الو:  عادل مختار الهواري– (1)



      

ى العامل التنقل إلى العمل بعيدا عن المنزل مما يحول المسكن، األمر الذي يحتم عل

و يبقى مكان اإلقامة مجرد تجمع سكني أو مقر . )2(دون كثرة اللقاءات بين الجيران 

   فرب األسرة عندما يعود من )3(مبيت من األسر، تنتقل بينه و بين المدينة المجاورة 

  

قاللية و الهدوء في منزله و ال العمل تبدوا على وجهه مالمح التعب فيرغب في االست

يريد تجميع الجيران في بيته، فهو يريد دائما أْن ينعزل عن جيرانه ليحس بالطمائنينة 

و هذا ما يشكل حاجزا أمام المشاركة و عدم التكيف مع الحياة االجتماعية، و اتخاذ 

يته قرارات جماعية تخص الحي أو العمارة، و يصبح كل واحد يهتم بتدبير شؤون ب

  .)1(بنفسه 

  : الحضرية-3-2

  

لقد استلزمت الحضرية كطريقة في الحياة تغييرا في األسس التقليدية للتماسك   

االجتماعي بين األفراد، أدت إلى فقدان المغزى االجتماعي للجماعات األولية         

  .و التحول النظامي ألنماط المشاركة االجتماعية للجيران

 إلى السعي نحو ربط ذاته باآلخرين من خالل المصالح دفعت الحضرية بالفرد  

المشتركة في جماعات على درجة عالية من التنظيم، لم تكن لتتوفر في الجماعات 

  . )2(األولية بمعناه التقليدي

  

فالحياة الحضرية، تزكي روح الفردية، و تؤكد أهمية المصلحة بوصفها   

 كما جعلت من المجتمع الحضري )3(ناس األساس في قيام العالقات االجتماعية بين ال

  .مجرد تكدس لمساكن متجاورة ألفراد قد ال يعرف الواحد اسم اآلخر

  

                                                 
 .76، ص 1984، دار النهضة العربية، لبنان، األسرة و الحياة العائلية:  سناء الخولي– (2)
دون ، دار المكتب العلمية للنشر و التوزيع، بالمناطق المتخلفة عمرانيا و تطويرها اإلسكان العشوائي:  سعيد علي خطاب علي– (3)
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و لقد لقي هذا التصور تأكيدا واسعا في التراث السوسيولوجي الذي خلفته   

إن جماعات الجيرة فقدت في البيئة « :R.E.Parkمدرسة شيكاغو، فيرى بارك 

  .)4( »ا من مغزى في األشكال البسيطة و التقليدية للمجتمعالحضرية، ما كان يميزه

    

  

  

  

إن الحضرية في نظر بارك و أتباعه، قد أضعفت من العالقات الوثيقة التي كانت 

تتسم بها هذه الجماعات األولية، و ذلك من خالل اإلطاحة بالروابط المحلية          

 .  )1(لجيران و التأكيد على عالقات االستقالل و الغفلة بين ا

و تعتبر العزلة االجتماعية من النتائج المترتبة عن الحضرية بحيث يتعرض الناس 

  .للعزلة في المناطق السكنية بسبب الحياة المنفردة، وضعفت حجم االتصاالت اليومية

و يتجلى ذلك بوضوح في المجتمع الحضري الذي وفر لساكنه فرصة العيش في 

صدقاء و المعارف و عالم الغرباء الذين يرتبط بهم فيزيقيا عالمين اجتماعيين، عالم األ

  .عن قرب و لكنهم يكونون أكثر بعدا عنه اجتماعيا

  .إن الحياة الحضرية تمثل تغيرا ثوريا في النمط الكلي للحياة االجتماعية

  : التقدم التكنولوجي-3-3

  

تمع، أن لقد أظهرت الدراسات التي أجريت على أثر التكنولوجيا في المج  

.  التغيرات التكنولوجية تنعكس بصورة مباشرة على بناء المجتمع و عالقاته و نظمه

و أدى إلى تغيير شكل الحياة اليومية ليس في المجتمع الصناعي فحسب، بل بالنسبة 

للجماهير العريضة في الدول النامية و منها في العالم العربي و ال يمكن بأي حال من 

ور الذي تلعبه التكنولوجية و المخترعات الحديثة في إحداث تغيرات األحوال إنكار الد

                                                 
(4) – Y.Grafmeyer: Ibid, P 88.                                                                                                                               
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متصلة بأوضاع و اتجاهات و مواقف الشباب، في الوطن العربي، في إشارة إلى 

  .)2(السيارة و التلفزيون و الفديو 

  

كما ال يمكن إغفال دور وسائل النقل الحديثة التي لعبت هي األخرى دورها في   

ملية االنتقال و االتصال و مكّنت نسبة كبيرة من السكان من ذلك، و التي سهلت ع

االنتقال و العيش في نمط جديد من الحياة االجتماعية، و منه بروز نوع جديد من 

  بحيث أصبح معدل الزمان و المكان يتناقص . التصرفات و السلوكات الخاصة

  

  

آلخر أخذت تتناقص باستمرار و هذا يعني أن تكاليف الزمن في اإلنتقال من مكان 

  .بالتدريج

  

و عليه يمكن القول أن التجاور ظاهرة طبيعية، و دافع أساسي لبقاء و استمرار   

التفاعل و تطور العالقات االجتماعية، إالّ هذا التجاور أو ظاهرة الجوار هي األخرى 

تتأثر بمختلف التغيرات و العوامل التي تطرأ على المجتمع شأنها في ذلك شأن كل 

  .ظواهر االجتماعية األخرىال
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  .النمـاذج السكـنية و أثـرها على عالقة الجيرة: المبحث الثالث
  

  :تمهيد

  

إن العالقة بين اإلنسان و البيئة مزدوجة فاإلنسان هو إبن المكان، الذي يعيش 

جتماع في فيه، و يتأثر به و باألماكن التي يرتادها، و قد أكد علماء النفس و اإل

 إطار «دراستهم للعالقة بين المجال الصغير و مستهلكيه، و أطلقوا عليه تسمية 

  .)1( ، و هذا المجال هو الذي يحدد سلوك ساكنيه »  مجال السلوك « أو »السلوك 

  

إذن فالمجال شرط من شروط األساسية التي تسمح بإقامة عالقات الجوار فهو   

 و هو وسيلة من وسائل تحديد الوحدات المكانية )2( الذي يعطي الحدود لتلك العالقة

                                                 
، ص 1999، دار الكندي للنشر و التوزيع، األردن، جغرافية المشكالت االجتماعية:  مضر خليل العمر، محمد أحمد عقلة المومني– (1)

138. 
(2) – Yves Grafmeyer et Issac Joseph: L'école de Chicago, Naissance de l'écologie urbain, édition aubien, 
1984- 1990,  P 85.                                                                                                                                                                 



      

التي ينقسم إليها أبناء المجتمع موضوع الدراسة حيث يتصور أن شعور الفرد بانتمائه 

لمجتمعه المحلي أمر ال يمكن في العادة أن يتعدى قدرته الشخصية على التفاعل 

انية اجتماعية الهادف مع اآلخرين، لذلك كانت المجاورة و هي جزء أو وحدة مك

فرعية داخل المجتمع تمثل جوهر المجال التفاعلي، كما تعد المسافة مفهوما مكانيا له 

  .  )3(أهميته و داللته في تحديد هذا المجال التفاعلي

  

و عندما تتكلم عن المجال فإننا ال نستثني منه مجال السكن، فاإلستقرار بمكان   

  .سكني معين هو أيضا شرط من شروط الجوار

  
   

 
 
 

فكون المجال قد أوجد أفرادا مقيمين من حيث الهندسة جنبا إلى جنب، فذلك 

  .)1(ينمي و يقوي لديهم شعورا بالقرابة و الصلة، مشكلة بذلك عالقات جوارية 

فالرجل الذي يقيم بالقرب من منزل جاره يوقض فيه و ينمي إحساسا بالزمالة   

إذن فالقرب . لى نفس العائلة و نفس العشيرةو الصداقة و كذلك الشعور باالنتماء إ

  .المجالي يلعب دورا في تكثيف العالقات االجتماعية لألفراد و الجماعات

  

و يبقى السؤال المطروح أمامنا هو هل يمكن أن نعتبر أن كون األفراد يعيشون   

  .في مجال واحد يمكن أن نعتبرهم جيران؟

قات االجتماعية السائدة بين األفراد المشكلة أو بصفة أخرى هل يمكن اعتبار أن العال

لوحدة الجيرة تتنوع أنماط حياتها حسب تنوع األشكال المرفولوجية و الهندسية 

  .للبناءات من حيث البنية و الوظيفة؟

  

                                                 
ر المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ، دامدخل لدراسة اإلنسان و البيئة و المجتمع، اإليكولوجية االجتماعية:  السيد عبد العاطي السيد– (3)

 .347، ص 1998
(1) – Y.Grafmeyer: OPCIT, P 85.                                                                                                                         



      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
I - نوعـية السكـن و أثـره على عـالقات الجـوار:  

  
يت حول أثر المسكن في أنماط العالقات لقد أثبتت البحوث و الدراسات التي أجر

االجتماعية، و في درجة تماسك الجماعة، و أثبتت أن الوضع المعماري للبناية التي 

  .يقع بها المسكن يؤثر تأثيرا واضحا في قوة العالقات االجتماعية وضعفها

  



      

بها فالتنظيم الجغرافي للمنازل يحدث اتصاال اجتماعيا يؤثر في الطريقة التي تنمو 

صدقات الناس و توترها بالتالي في البناء السوسيومتري للبيئة المحيطة و يصبح الفرد 

بطريقة عفوية، يسلك سلوكًا تحدده كيفية البناء و شكله الخاضع لنمط معين من 

  .)1( التصاميم

  : النمط الهندسي التقليدي-1

  

د من خالل نسق القيم  يعرّّّّف المسكن التقليدي على أنه بناء متماسك و مستقر ُيستم

  .)2(والمعايير االجتماعية، دعائم وجوده ومن الوظائف المنوطة به شرعية استمراريته

  

و يتضح هذا النمط من خالل الشكل المعماري و مواد بناءها القديمة، فالبيوت 

مبنية من الحجارة و الطين، و هي في الغالب تكون متالصقة، و شوارعها ضيقة و 

قد انصبت وظيفة هذه الشوارع في كونها شرايين اتصال و حركة تربط  و )3(مرتفعة 

  . بين تكويناتها المعمارية المختلفة

  
التقليدي  إلى جانب اختالف المبنى الواحد و ارتفاع المباني المتجاورة، فإن المسكن العربي

حياة تظهر وحدة العائلة الممتدة من خالل " يدور حول فناء مفتوح من أعلى ُصور إذ 

  مشتركة 

  

  

جماعية حول الساحة المشتركة، و هي أول جماعة عمل، رجال، نساء، أطفال الكل 

  . )1(" يساعد، و هو ما يكشف عن وحدة العائلة اقتصاديا و اجتماعيا 

  

                                                 
 .498بة القاهرة الجديدة، دون تاريخ، ص ية، مكتالخدمات االجتماعية كأداة للتنم:  محمد طلعت عيسى– (1)
 .59، بدون تاريخ، ص 1، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، طاألسرة و الطفولة:  أحمد زيدان و آخرون– (2)
 .280، ص 1984، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، مدينة قسنطينة، دراسة في جغرافية العمران:  محمد الهادي العروق– (3)

(1)- Amos Ropport: Pour une anthropologie de la maison, traduit par Ann Meistershein, Maurin 
Schlumberger, Paris, 1972, P 149.                                                                                                                       



      

و يعد هذا الفناء كنواة تحيط بها الوحدات السكنية، و ذلك أن الشرائح التقليدية    

لعظمى مازالت تعيش وفقا ألسلوب حياة معين، تجد في و هي التي تكون الغالبية ا

الفناء الخارجي متسعا للممارسة أنواع مختلفة من األنشطة المنزلية، باإلضافة إلى 

  .ذلك، فإن العالقات بين الجيران تسمح لهم بالتالقي بينهم، و خاصة عند فئة النسوة

  

حيث يوجد " وسط الدار " و في هذه المساحة المشتركة و التي يطلق عليها عادة 

السلم الموصول إلى الدور الثاني و الثالث، و منه إلى السطح و هذا الدور كلها تطل 

  .على الفناء و تنقسم إلى غرف عدة

  

أكثر من فائدة، فهو أوالً يوفر مساحة تُمارُس فيها األنشطة   و للفناء أو وسط الدار

تقوم بها خارج المسكن مثل أعداد المنزلية و التي كثيرا ما تفضل ربة البيت أن 

الطعام، وغسيل المالبس، و كما يمثل مكانا يلتقي فيه الجيران و يلهوا فيه األطفال   

إذن فالساحة تؤدي وظيفة أساسية في . )2(و يلتقي فيه أهل البيت بضيوفهم أيضا 

الحياة الجماعية للجماعة، ففي الطقس الجميل تعد المكان أين تبقى في الغالب 

الزوجات و أطفالهن من جهة أخرى هي مكان االجتماعات و التبادالت بالنسبة 

  .)3(للرجال 

  

  أو الفناء على الحياة االجتماعية » وسط الدار «و من هنا نالحظ مدى أهمية 

  .للجيران، إذ يعتبر كمركز للحياة اليومية للمبنى

  

  

لمياه العذبة، و كذلك إضافة إلى هذا غالبا ما تكون به مصدرا للماء أو بئر ل

، حيث يخصص لكل » الدْوْر «  أو » الدالة«المرحاض، و هذا معناه يخلق مبدأ 

                                                 
، دار الكتاب العلمية للنشر و التوزيع، بدون تاريخ، المناطق المتخلفة عمرانيا و تطويرها، اإلسكان العشوائي:  خطاب سعيد علي– (2)

 .128ص 
(3)- Robert Deschoitres. Laiddebzi, Système de parenté et structures familiales en Algérie, AIX-EN- 
Provence, centre Africaine des sciences humaine appliquées, 1965, P 13.                                                         



      

عائلة يوما من أيام األسبوع، الستخدامه في غسل المالبس، و تنظيف المسكن        

  .و المكان، و هو بذلك يطرح صورة أخرى للحياة الجماعية داخل المبنى

  

وجود سطوح متفتحة على الخارج، مطلة على البحر و هو و تتميز هذه المباني ب

 و يحافظ على )1(األمر الذي يزيد من سهولة االتصال و يقوي بذلك عالقات الجوار 

  .إستمراريتها

  

و قد تالصقت مباني المدينة اإلسالمية، تالصقا شديدا و ارتبط هذا التالصق 

 األمنية هذا التجاور و التقارب فقد استوجبت القضايا. بعوامل عديدة، كغرض الحماية

في المباني، تخلق صعوبة في مهاجمة المنازل المتالصقة من جهة أخرى ما ارتبط 

مباشرة بالحياة االجتماعية، وذلك ليجتمع شملهم، و تتقارب مساكنهم لما في ذلك من 

فإن و نظرا لعدم وجود وسائل النقل الحديثة . )2(ستر الحرم عند حاجتهم إلى التزاور 

التجاور و التقارب في المباني، ضرورة لتحقيق االتصال المباشر مشيا على األقدام   

  .)3(و لزمن مالئم 

  

و قد نتج عن هذا التجاور و التقارب نظاما اجتماعيا يعتمد على الترابط 

االجتماعي بين أفراد الحي السكني الواحد، فهذا التالصق يؤدي إلى تسهيل اتصال 

البعض، و زيارة ارتباطها، و بالذات النساء الالئى يتصلن ببعضهن األسر ببعضها 

  .البعض أحيانا أثناء النهار

  

  

  

  

                                                 
 .281، ص مرجع سابق:  محمد الهادي عروق– (1)
 .350، ص 1988، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب، الكويت، المدينة اإلسالمية:  محمد عبد الستار و آخرون– (2)

، مطابع المقاصد اإلسالمية، 1، طالمؤثرات و األنماط الجغرافية للعمارة التقليدية بالمملكة السعودية:  اهللا الصالح ناصر عبد– (3)

 .8، ص 1984السعودية، 



      

و زاد من سهولة االتصال تلك الخصوصية التي تتمتع بها النسبة الغالية           

و المتنامية من طرف المدينة اإلسالمية متمثلة في الطرق الخاصة التي تغلق عليها 

الحي السكني، هيئة التكوين المستقل نوعا عن مرور العامة بين طرقاتها الدروب فأخذ 

أي أنها تكون بعيدة عن أنظار المارة، لتتيح فرصة أكبر للتالقي و الترابط بين سكان 

أفراد الحي أو المحلة خصوصا النساء أو األطفال الذين يجدون فرصة كبيرة في 

  . )1(يا و يوحدوا بين مشاعر األباء االمتزاج و اللعب في أمان، مما ساعد جزئ

  

إن حياة الفرد في هذا النمط المعماري تنطلق من مجال العقيدة و السلوك         

و التكامل من تعاليم الدين اإلسالمي فقد انعكس ذلك في مجال العمارة و البناء       

 الوحدات و التخطيط سواء على مستوى القرية أو المدينة بشكل عام أو على مستوى

السكنية بشكل خاص، هذا إلى جانب التالحم و الترابط االجتماعي القوي، مما ينتج 

  . )2(عنه التقارب و سهولة االنتقال و اإلتصال المباشر 

  

 إن العرب المسلمين لم يروا في المدينة أنها » Hamand « » حاموند «و قد ذكر 

ليها على أنها تمثل مجرد مكان تمثل وجودا سياسيا و اجتماعيا فكانوا ينظرون إ

  .)3(للتجمع الناس 

  :المسكن التقليدي بالقصبة العتيقة كنموذج -1-1

  

إن الجزائر تزخر من حيث بناءها بشتى الفنون المعمارية حيث نجد جنبا إلى جنب 

  . )4(بنايات متشابهة الواجهة تعود على العهد التركي اإلسالمي 

  

  

  

                                                 
 .352، ص مرجع سابق:  محمد عبد الستار– (1)
 .6ذكره، ص مرجع سبق :  ناصر عبد اهللا الصالح– (2)
 .369، ص نفس المرجع األول – (3)

 .147، ص 2000، المشروع الحضري الكبير للعاصمة 21الجزائر عاصمة القرن : محافظة الجزائر الكبرى –)4( 



      

  

  

الجزائر تعتبر فترة ازدهار و تطور في مختلف إن فترة وجود األتراك في 

الميادين، أهمها المتعلقة بالهندسة المعمارية، حيث قاموا بتحسينات هامة إالّ انهم 

  .)1(حافظوا على الطابع، الهندسي اإلسالمي 

  

و تعد قصبة الجزائر من حيث شكلها العمراني المتميز نتاج فن معماري محلي 

تها حضارات زاهرة بسماتها المتعاقبة ابتداء من الطراز ناجم عن مهارة عريقة طبيع

المعماري التركي و اإلسالمي المعروف باسم الدويرات و قد تم تصميمها و إنشاءها 

وفق معايير و طرق استعمال خاصة لهذا المجتمع التركي، و قد تم تنظيمها على 

قيم و عادات أساس مبدأيين يقومان على الراحة و الحرمة كما أنها تسير وفق 

  .اجتماعية

  

و قد كانت تؤوي عائالت غنية من تجار و موظفين و لكن مع مرور الزمن 

  .تحولت إلى مساكن تقيم بها العديد من األسر ذات الدخل البسيط

و المسكن القصباوي أو الدويرة تحتوي على عدة مجاالت فعبر الباب الخارجية أو 

ك ساحة صغيرة تدعى السقيفة، و التي تمثل ، نجد هناباب الدارما يطلق عليها باسم 

  .)2(مكان إلنتظار الغرباء 

  

تليها ساحة أكبر منها تمثل وسط الدار الخاصة بتجمع نساء الدويرة، كذلك هناك 

مجال خاص آخر لتجمع النسوة يطلق عليه اسم السطح، في هذا المكان يجدن راحتهن 

 و تبادل الحديث، إضافة إلى المجاالت في الحديث و التسلية و مناقشة األمور النسائية

  .األخرى، كالمغاسل، السحين، المنازه و كلها تلعب أدوارا اجتماعية مهمة

  

                                                 
 .282، ص مرجع سابق:  محمد الهادي عروق– (1)

(2) - Larbi Ichboudene: Alger, Histoire et capitale de destin nationale, ed Casbah, Alger, 1997, P 64.             



      

  

  

  

  

  

 على شكل مستطيل     » وسط الدار «تكون الغرف المحيطة للساحة الكبيرة أو 

ا و تبقى مفتوحة طوال اليوم، لقلة منافذ للتهوية فيها من جهة و من جهة أخرى ألنه

  .المجال الذي يتم فيه استقبال الزيارات المتكررة للجيران

  

كما أن الغرف تكون مستورة فقط بستار من قماش يوضع على الباب للحفاظ على 

الحرمة و منع تسرب نظرات الغرباء إلى داخل كل بيت، و قد تكون للغرف نوافذ 

لبيت تكون مأخوذة مطلة على الشارع إالّ أن كل االحتياطات للمحافظة على حرمة ا

بعن االعتبار، فالمنافذ ضيقة األبعاد عليها قضبان حديدية و ألواح خشبية رقيقة 

متقاطعة، مع وجود ستائر على كل نافذة كما يحتوي كل بيت على ركن صغير لحفظ 

 التي تكون على شكل غرفة صغيرة قد تستعمل كغرفة » السدة «لوازم عديدة تدعى 

  .)1( ص المسنيننوم لألطفال أو لألشخا

و قد كان أفراد هذه المباني يتعاونون فيما بينهم أيام األقراح و األفراح، سواء 

بالمساعدات المادية أو المساعدات من شكل آخر، و بذلك برز شكل من أشكال 

  .التضامن و التعاون و التالحم، ترجمه هذا النوع من الهندسة المعمارية اإلسالمية

  

المية المتميزة، عرف سكان القصبة حياة اجتماعية مغايرة و بهذه الهندسة اإلس

فهي إلى جانب أنها تمثل على الصعيد المعماري، تحفة فنية، فإنها على الصعيد 

الوظيفي تمثل حركة اجتماعية تتمثل في الممارسات االجتماعية ذات طابع جماعي  

لت لهم ببناء عالقات واجتماعي، حيث شكلت مجاالً للقاء و التبادل بين السكان، و سه

                                                 
(1) -  M.Kaddach: La Casbah sous les Turcs, édition, document Algériens, Alger, 1951, P 216.                                   



      

مع بعضهم البعض، مكونين بذلك نسقا من العالقات، تتصف بنوع من االنسجام 

  .)2(والتوفيق بين مواقف األفراد اتجاه بعضهم البعض 

  

  

  

  

  

   :» القرى الحضرية « األحياء السكنية الشعبية -1-2

ز المدن لقد برهنت العديد من الدراسات بأن األحياء السكنية الشعبية في مراك

 المتيازها " القرى الحضرية "تتكون من جيرات متماسكة و قد أطلق عليها مصطلح 

  .بطراز حياة خاص بها

  

، و اإلحساس ءو تشير الدراسات إلى أن مثل هذه الجيرات تعني األمان و الدفى

 و هذه هي الجوائز التي يحصل عليها الفرد بإقليم األمانباالنتماء لذلك تسمى أيضا 

  .لحيز المحيط به و ما يملكه منهامن ا

تحتوي هذه القرى الحضرية عادة على جيرات ذات تماسك اجتماعي عال أو 

متوسط و قوة الدعم المحلي تتجسد كلها في االحتفاالت بالمناسبات الشخصية و الغير 

  .)1(شخصية 

  

ة   في فيالدلفيا حيا سكنيا يتسم بالعديد من صفات القريfairmountتشكل منطقة 

الحضرية تسكن هذه المنطقة الطبقة العاملة في منازل قديمة متصلة ببعضها البعض 

تقطنها مجاميع عرقية قديمة الوجود في المنطقة، فيها التزام محلي عالي، تسعون 

نفسها و خمسة و ثمانين بالمائة من ) المحلة(بالمائة من منازلها يملكها أبناء الحي 

  .بعون بالمائة من العينة لديها أقارب في الحي نفسهالمنازل يسكنها أصحابها و أر

                                                 
 .282، ص مرجع سبق ذكره:  عروق محمد الهادي - (2)
 .141، ص 1999، دار الكندي للنشر و التوزيع، األردن، جغرافية المشكالت االجتماعية:  مضر خليل العمر– (1)



      

  

كل صف من المنازل يضم أربعين وحدة سكنية، وفي األركان تصتف حوانيت بيع 

  .)2(الخضر و الحاجات اليومية الطلب تتميز هذه المنطقة بتالحم اجتماعي كبير 

  

الطبقة  أهمية النمط المعماري للمساكن على حياة Chambart de lauweكما بين 

العمالية البرولتارية، القاطنة فيه، و الذي يمكن إرجاع نشأته لظروف تاريخية        

  .)3(و تعكس الصورة الحقيقية للحياة االجتماعية للسكان 

  

إن اإلطار المبنى و عناصره تشكل عالقات معينة و مهمة بين الجيران و قد رأينا 

إلطار التقليدي في لم شمل األفراد      من خالل بعض النماذج التقليدية كيف ساهم ا

  .و تطوير عالقات اجتماعية فيما بينهم

   .العمارة و الفيال:  النمط الهندسي الحديث-2

  

برزت أنماط معمارية شاذة في بناء المسكن أو المنزل بعيدة كل البعد عن معطيات 

تصادية للسكان، و قد البيئة الطبيعية أو القيم التاريخية و اإلجتماعية، الريفية و اإلق

أدت االستعانة بالمخطط المعماري األجنبي و إستراد مواد البناء المتطورة و استخدام 

األساليب العصرية في البناء إلى إيجاد بنية معمارية و حضرية، ال تتالءم و ال تتوافق 

  . )1(مع الظروف المكانية و االحتياجات البشرية المحلية 

  

ة تشيد باإلعتماد على مواد بناء حديثة، و فقدت بذلك البيوت و بدأت المباني الجديد

التقليدية اللّمسة التقليدية التي تعبر عن ذوق أصحابها و عن احتياجاتهم الثقافية 

                                                 
 .142، ص نفس المرجع – (2)

(3)  - Chambart de Lauwe, OPCIT, P 25.                                                                                                                 
 .5، ص مرجع سبق ذكره:  ناصر عبد اهللا الصالح– (1)



      

الخاصة و باتت هندسة البيوت تعكس أنماط شبه موحدة ال تخضع للمقاييس المحلية 

  .)2(بقدر ما تخضع للمقاييس العالمية 

  :العمارة -2-1

  

ظهر هذا النمط الهندسي نظرا البتكار المواد اإلنشائية الجديدة، من أسمنت        

و حديد، نظرا الختراع أدوات العمارة الضخمة و ظهور الطاقة الكهربائية، كل هذا 

أثر في ظهور الثورة المعمارية التي غذتها مبادئ الحداثة في الغرب، و قد تغيرت في 

 شكلها، مما أبعد إلى حد كبير حضور اإلنسان ُمصمِّما و بناءا بنيتها و في وظائفها و

  و مستهلكا عند مجال العمارة، و هكذا فإن المقياس اإلنساني، غاب نهائيا عن العمارة 

  

  

  

و العمران، و ناب عنه المقياس الرياضي الذي يقوم على التناسب و التناظر و التقابل 

  .)1(في فضاء المدينة و منظورها 

  

الشكل الهندسي للعمارة يشكل صعوبة كبيرة للسكان، و ذلك نظرا لطبيعة السكن ف

الجماعي، و بسبب كثافة سكانه، و اكتظاظ المساكن مما يؤدي إلى غياب الهدوء على 

، مما يؤدي )2(مستوى المسكن أو على مستوى الرواق المشترك أو على مستوى الحي 

قد تصل في بعض األحيان إلى بروز نار الفتنة إلى سوء العالقة القائمة بين الجيران 

فيما بينهم ألتفه األسباب، و يكون األطفال في غالب األحيان سببا في تفاقم هذه 

  .الظاهرة

  

                                                 
،  1983، دار الثقافة للنشر و التوزيع، القاهرة، 2، طمح التغيير االجتماعي و الثقافي في الوطن العربيبعض مال:  علياء شكري– (2)

 .45ص 
، عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب، ما بعد الحداثة و التراث في العمارة العربية اإلسالمية:  عفيف البهيسي– (1)

 .1998مبر  ديس-العدد الثاني، أكتوبر
(2) - – Margrette Hayer: Le rapport de voisinage dans les immeubles divises par appartement, Paris, 1992, P 
38-39. 



      

و في هذا الصدد تعتبر الساحة المقابلة للعمارة أهم مسرح تنطلق منه المشادات 

يقة اللّعب أو الحديث بين الجيران، إذْ بمجرد وقوع سوء تفاهم بين األطفال حول طر

فيما بينهم لتتعالى األصوات بعد ذلك، و تصل أذان األباء و األمهات، و هي اللحظة 

التي ينطلق فيها تبادل التهم و اإلهانات بين الكبار، لتصل إلى حد المواجهة     

  .الجسدية

  

  إن الكثير من السكان يعانون من عدم القدرة على النوم نهارا بسبب األصوات  

و كل أشكال الضجيج الصادرة من العمارة و الشقق، الناتجة عن أصوات مختلف 

إلى جانب . )3(األجهزة كالمذياع و التلفزيون، و كذلك بكاء األطفال الدائم في الليل

اإلزعاج الذي يحدثه سكان الطوابق العليا على جيرانهم أصحاب الطوابق السفلى 

 اليومية التي تنجزها النسوة و التي قد ال تتوقف نتيجة لكثرة الحركة أو بفعل األشغال

  إالّ في ساعات متأخرة من الليل، إضافة إلى الصراع المرير القائم بين الجيران حول 

  

  

دون أن ننسى تلك األحداث الجانبية التي . الماء و استحالة وصوله إلى الطوابق العليا

  .تشهدها في غالب األحيان مداخل العمارات و الساللم

  

كما أن احتواء هذه العمارات على أناس من مختلف الشرائح اجتماعيا و ثقافيا مما 

تجعل نمط الحياة مستحيلة في الشقق المجاورة، كل هذه العوامل تخلق أحيانًا مشاكل  

و توترات قد تحدث بين الجيران، و هذا ما يساهم في تباعد الجيران عن بعضهم 

ئتين من السكان الرافضين إلقامة روابط مع البعض، و يساهم أيضا في ظهور ف

اآلخرين من أجل المحافظة فقط على الهدوء و السكينة داخل المنزل إلى جانب 

االستقاللية و بالتالي تصبح العالقة منحصرة فقط في التحية و يتخذون نمطًا معيشيا 

 السكان  في هذا الصدد إنMusetteمعينا مبني على اتخاذ الشقة كمكان للعزلة فيرى 

يبررون هذا التصرف على أساس إن هناك نوع من الجهوية بين الجيران أو اختالف 

                                                 
(3)-  – Margrette Hayer: OPCIT, P 38.                                                                                                                     



      

تخلق عالقات تنازع ) العمارة(الثقافات و القيم و أن هذا النوع من الهندسة المعمارية 

  .)1(التنافس   و التي بدورها تؤثر على عالقات العائالت و تظهر نوع من

  

هندسة مع الهجرة األوربية إلى الجزائر بأعداد كبيرة و لقد عرفت الجزائر هذه ال

بعد أن ثبت االستعمار أقدامه و سيادة األمن و االستقرار، و قد كان ال بد من تشيد 

مبان على النمط المناسب لهؤالء المهاجرين، وما تمتاز به من شروط تتعلق بالنظافة 

 و ارتفاع المستوى المعيشي و اإلضاءة و ذلك تبعا لتقدم الوعي الصحي و االجتماعي

  .نلألوربيي

  

و قد ساهم هذا النمط في تغيير من عالقات الجوار في المجتمع الجزائري، بحيث 

 أن الهيكل الحضري المصمم من طرف المعمر كان تهديدا «يرى مصطفى األشرف 

 فقد عمل المستعمر كل ما في وسعه )2( »أو خطرا للشخصية الوطنية الجزائرية 

  .يير في المجال التقليدي و تغييرها بنمط يتماشى و المستوى المعيشي الغربيللتغ

  

  

األمر الذي يساهم بمستويات مختلفة في إضعاف أشكال الحياة الجماعية، تشكل 

    .أشكاالً جديدة من التجمعات السكنية األقل حجما

  

ا بمدينة انصب اهتمام المستعمر في تهديم النمط التقليدي في القصبة و تعويضه

جديدة على طراز أوربي، الهدف منه هو القضاء على التالحم االجتماعي، فولت هذه 

المدينة ظهرها للقصبة، ذلك أن المدينة األوربية و هي المصممة على أساس تعمير 

حديث في مرحلة أولى، و صحي في مرحلة ثانية دون أن تكون لها أي مرجعية إلى 

 من جهة ثانية )1(ين قطيعة عمرانية و قطيعة اجتماعية المدينة القديمة أوجدت قطيعت

                                                 
(1) ––Musette. (M) :opcit, p 225.                                                                                                 
(2) –La Cheraf.Mustapha: L'Algérie nation et société, S.N.E.D, Alger, 2eme ed, 1978, P 80.                         

 .126، ص مرجع سبق ذكره: محافظة الجزائر الكبرى – (1)



      

اختفت المنازل ذات الساحة التي كانت موجودة و األعمدة الرخامية و صمموا نوافذ 

  .)2(مطلة على الخارج 

  

إن التغيرات الهامة التي طرأت على إطار المسكن أثرت بصفة كبيرة على 

جيران و ساهم في توترها، و خلق روح العالقات االجتماعية بين مختلف األقارب و ال

الفردانية و تالشى التالحم الذي كان يسود في النمط التقليدي و زادت حدة هذا 

  .االنعزال في الوقت الحالي خاصة في العمارة

  

ففي إحدى المقاالت التي نشرتها جريدة الخبر تحت عنوان وسط تردي العالقات 

 قبل الجار، أشارت إلى حالة الجار الذي كان االجتماعية بين السكان البحث عن الدار

يعيش وحده و لم يكن يفضل االحتكاك بغيره و قد وافقته المنية في شقته و لم يتفطن 

له أحد حتى بدأت رائحة كريهة تنبعث من شقته التي كان يسكنها، و كم هي حوادث 

هنا بامرأة في كهذه كثيرة، كما عرضت حالة أخرى مماثلة لهذه الحالة و يتعلق األمر 

 الجديدة للناحية الغربية للجزائر العاصمة حيث تعالى من إحدى الشقق األحياءإحدى 

صراخ كبير ضل يعلو مرارا غير أنه و كما جرت العادة لم يحرك الجيران ساكنا 

  رغم استمرار ذلك الصراخ و الذي كان مصحوبا بدوي و أصوات أشياء كانت تحطم 

  

 سكان البيوت المحيطة بالشقة يحاولون إقناع أنفسهم بأن ما و في تلك األثناء كان

يحدث مجرد مشادات كالمية بين الزوجين، و على هذه القناعة نام الجيران ليستيقضوا 

صباحا على خبر وفاة المرأة، و ذلك على يد ابنها الذي كان في حالة نفسية يرثى لها 

ثلة إنما هي كلها نتيجة لهذا النمط كل هذه األم. و الذي كان يطالب أمه ببعض المال

الهندسي األوربي و ما هي إالّ صورة بسيطة لواقع العمارات في بالدنا بعد أن تخل 

السكان عن أهم السلوك الذي كان يطبع العالقات االجتماعية فيما بينهم، خاصة بين 

 الجيران و قد كان السكان في الماضي يجتهدون في البحث عن الجار الطيب عمالً

                                                 
(2) –Mussette Mohamed Said: Essai d'analyse de l'urbanisation Algérienne de l'espace Algéroise, Mémoire, 
D.E.A, Institut des sciences sociale, 1983, P 33.                                                                                                 



      

و ما هذه األمثلة أيضا إالّ . )1( » اشري الجار قبل الدار «بالمثل الشعبي القائل 

صورة ألخرى لحياة الفردانية التي أضحت تطبع العالقات الجوارية، و أدت إلى 

تالشي ذلك التالحم الذي كان قائما بين الجيران في الماضي قبل أن يصبح الساكن ال 

 يراه و يلتقي به إالّ صدفة في سلم العمارة، و إذ وقع يعرف شيئا عن جاره، و ال يكاد

  .مكروه ألحدهم فاألكيد أن لن يجد من ينجده كما رأينا في المقالة السابقة

   : الفيالت-2-2

  

يعتبر هذا النمط هو اآلخر من األشكال الهندسية الذي تكاد تنعدم فيه عالقات 

لنمط منعزلون عن بعضهم البعض ، و هذا لغياب عوامل االتصال، فسكان هذا االجوار

و مجال اللعب األطفال غالبا ما يكون في الداخل مما ُيصعب من وجود احتكاك مع 

  .أبناء الجيران، و قد يصل األمر إلى حد الجهل بمن يسكنون قربهم

  

و لقد عرفت الجزائر هذا النمط في أوائل الستينات حيث قام أثرياء فرنسا بتشييدها 

 الحضرية في المدينة، و هذه المباني تشغل مساحات صغيرة من بعد تطور الحياة

األرض تحيط بها حدائق صغيرة، و تمتاز بعدم اإلفراط في عدد طوابقها، و تتوفر بها 

كل الشروط الصحية الجيدة، و تبنى باألجر و األسمنت، و سقوفها مغطاة بالقرميد 

  كما أنها تتميز هذه . )2(سط فهي تشبه في نمط ذلك النوع السائد بمدن البحر المتو

  

المساكن بحرية التقسيم الداخلي حسب حاجة األفراد و طريقتهم في السكنى           

  .)1(و متطلباتهم اإلنسانية 

  

و بعد االستقالل استمر هذا النمط في االنتشار خاصة في فترة الثمانينات عبر 

، و المظهر الذي نتج عن ذلك مناطق عديدة، مثل دالي براهيم، بوزريعة، برج الكيفان

                                                 
 .12، ص 2002، وسط تردي العالقات االجتماعية بين السكان البحث عن الدار قبل الجار:  جريدة الخبر– (1)
 .282، ص 1984، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دراسة في جغرافية العمران، مدينة قسنطينة:  محمد الهادي العروق– (2)
 .61، ص 1995، 1، المؤسسة الجامعية بدراسات و النشر و التوزيع، طالمجتمع القروي بين التقليدية و الحديث:  مهى سهيل المقدم– (1)



      

هو تكدس منازل ضخمة لكل منها أسلوبها الخاص و هو عصري في الغالب تكون 

  . )2(بنوافذ كبيرة تطل على الخارج 

  

لقد ساهم هذا النمط من حيث الجانب االجتماعي في خلق النزعة الفردية حيث 

هم، إذ أن هذا الشكل يغلب عليه طابع االنفصال بين الجيران المقيمين بالقرب من بعض

ال يسمح بتجمع األفراد كما هو الحال في البناء القديم، و سيطرة الروابط السطحية    

  .و الضعيفة و هو األمر الذي أدى إلى تغيير طابع الحياة االجتماعية

  

لقد أدى النمط الحديث سواء العمارة أو الفيالت إلى خلق نوع من العمليات 

لى عزل الناس عن بعضهم البعض، و إحداث تصدعا في االجتماعية التي تعمل ع

شبكة العالقات االجتماعية و إتالفها، كما عملت على توسيع شقة المسافة االجتماعية 

  .)3(بين الجيران 

  

إن هذه العالقات المتصارعة و المتذبذبة التي تعرفها عالقات الجوار في هذا النوع 

لمظاهر التي تساهم في تحطيم الحياة من الهندسة المعمارية هي األخرى من ا

  .االجتماعية و تقييدها و حجزها

  

  

  

  

  

II- أهـميـة الـتخـطـيـط الـمـادي لألحـيـاء:  

  

                                                 
 .165، ص مرجع سابق:  محافظة الجزائر الكبرى– (2)
 .80، ص مرجع سابقالعالقات اإلنسانية، :  محمد عبد المنعم نور– (3)



      

لقد تحول الفن المعماري بخطوات سريعة و أخذ يتضح أكثر دوره بعد تحول   

الفن المعماري من مجرد تخصص ضيق لتشييد المباني و القصور، إلى علم تصميم 

  .ت متكاملة تتوافق مع تنوع الحاجات السكنية لألفرادبنايا

  

 البيئة    « هذا المنظور و أوضحت في كتابها Gottilebو لقد تبنت جوتاليب   

 إن لفظة « : و في أول فقراته تعرف الباحثة بقولها1965  سنة »و تصميم المنزل 

لى كل الظروف البيئة ال تحدد فقط من خالل ما يحيط بالفرد من ظروف بل يشير إ

و توصلت الباحثة إلى نتيجة هامة مفادها . »التي تؤثر في الحياة و السلوك اإلنساني 

 للمواطن تإنه إذا ما أخذ المعماريون على عاتقهم مسؤولية تصميم و تشكيل البيئا

اإلنسانية فإنه من المتعين أن يتحملوا مسؤولية إعادة النظر في مناهجهم بمعنى أنه ال 

  .)1(تخطيط بأخذ االعتبار الحياة االجتماعية للسكان بد من ال

  

و يقوم التخطيط بالدرجة األولى في القيام بإجراءات تنطيق البناء و تنظيمه     

و تفرض الضرورة أيضا تسيير ازدهار حياة مشتركة في داخل المدينة و بدون 

جانب من جوانب و إذا كان هناك . )2(التخطيط تبقى المدن مهددة بالتفكك االجتماعي 

الحياة االجتماعية البشرية في حاجة ماسة للدراسة و الفهم و التحليل السوسيولوجي 

فإن هذا الجانب يتمثل في نظرنا فيما يستطيع اإلنسان أن يطوره تنظيم معين لمعيشته 

  .)3(و يضمن رفاهيته إلى جانب بقاءه و استمراره 

  

ة ماديا للمعيشة الجماعية المرضية و يهدف التخطيط إلى جعل هذه األداة مستعد  

  .فالحياة الفردية ال تبلغ أبدا مستوى مرتفعا، إذ لم تنمو في إطار جماعي معين

  

III-  اتخـاذ الجـيـرة كـأسـاس لـلخـطــة:  

                                                 
جتمع، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، اإليكولوجية االجتماعية، مدخل لدراسة اإلنسان و البيئة و الم: د السيد عبد العاطي السي– (1)

 .495 -494، ص 1998
 .14، ترجمة بهيج شعبان، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، بيروت، بدون تاريخ، ص في تخطيط المدن:  روبير أوزيل،– (2)
 .389، ص مرجع سبق ذكره: يد السيد عبد العاطي الس– (3)



      

  

إن من أهم األهداف المرجوة من التخطيط للمدينة هو المحافظة على مبدأ   

يون أنه من الواجب أن تستجيب الخطة الجيرة و تماسكها، و يرى أغلب االجتماع

  .)1(العمرانية لهذا المبدأ االجتماعي الهام، فَتُْبنى المباني بشكل يحددها كجيرة 

  

و يسهم أخصائيو التخطيط الحضري في الوقت الحاضر على حل مشكالت   

 عرض روح اإلنمائية، و إيجاد فرص لتنشيط     ةبمراعا) العالقات(التباعد العالقي 

وية التفاعل عن طريق تنظيم و تخطيط مباني المدينة الجديدة و أحيائها في شكل و تق

جيرات، تحدها الحدائق و توفر فيها االحتياجات المجتمعية، و ذلك بقصد تحقيق أكبر 

فتصبح بذلك معالمها كمجتمع متكامل . )2(قدر من التقارب و التعاطف بين المواطنين 

  .و متجانس

  

عتبار لمبدأ الجيرة يؤدي إلى تضييع على الجيران المكونين  و ألن إغفال كل ا  

لوحدة الجيرة فرصا ال تحصى لممارسة المواطنة و اإلنمائية، و غرس الروح 

، و عليه يجب مراعاة شعور األفراد بأن يعطوا )3(التعاونية و التضامنية بين الجيران 

 إن «بد المالك صياد لهم فرص المشاركة في تصميم مساكنهم، ألنه و كما يقول ع

الساكن يشعر باالغتراب و القهر عندما يعيش في مجال لم يساهم في إنشاءه و لو 

 في بيته، كما ىبفكرة واحدة و لم يؤخذ برأيه، و يجد نفسه عاجزا أمام تغيير شيئ

يزداد اغترابه عندما ال يجد المرافق االقتصادية و االجتماعية لتلبية حاجياته 

  .)4( »لك تبقى هذه المساكن كما يسميها الباحثون مجرد مساكن للنوم الضرورية، و بذ

  

  

                                                 
 .193 -192، ص 1981، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بيروت، مجتمع المدينة:  عبد المنعم شوقي– (1)
، ص 1970ري، مكتبة القاهرة الحديثة، مصر، دراسة أساسية لعلم االجتماع الحض، الحضارة و التحضر:  محمد عبد المنعم نور– (2)
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 .154ص : المرجعنفس  – (3)

(4)- Said Abdemalik : Les effets naturels de relogement, in Panorama des sciences sociale n° 4, octobre – 
novembre 1980.   



      

  .التجهـيزات الجماعية و دورها في تماسك الجيرة: المبحث الرابع
  

   :تمهيد

  

ترتبط نوعية الحياة للساكنين بسلسلة واسعة من الحاجات و المطالب 

التماسك االجتماعي    الضرورية للحفاظ على الحياة و قيمتها اإلنسانية و أيضا على 

و تتعلق هذه الحاجات بمختلف الجوانب الفكرية الثقافية، و االقتصادية و االجتماعية 

فحاجة الفرد ال تقف عند حد التكيف مع محيطه فحسب بل تتطلب كذلك أن ينظم 

عالقات مع غيره من أفراد مجتمعه، و التي تصبح أمرا ضروريا و حيويا للفرد     

تصال و التعامل، ُمشكلة بذلك شبكة من العالقات االجتماعية و التي تنتج و وسيلة لال

  .)1(من خالل التفاعالت و المحادثات اليومية بين السكان 

  

لذا يمكن اعتبار بأن العالقة بين المجال السكني و نوعية الحياة تتأثر بدرجة   

ألقارب       واضحة بعوامل أخرى مثل سهولة الوصول إلى العمل و األصدقاء و ا

  .)2(إلخ ...و الخدمات التجارية، التعليمية االقتصادية، االجتماعية و الترفيهية
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  :تأثـير التجهـيزات و المرافـق العامة في تحـديد عالقات الجوار -1
  

إن المجاالت الخارجية تمثل العناصر المهمة و المكملة للسكن فهي تظهر   

ان لاللتقاء و تكوين عالقات اجتماعية، و إن إهمال كامتداد للمسكن و باألخص كمك

المجال الخارجي ينتج عنه محيط عديم األهمية و فراغ داخل اإلطار المبني، فأهمية 

هذه المجاالت تكمن في أنها تعمل على خلق مكان للمعاشرة و كعناصر تساعد على 

ي معين أو ما نسميه  الذين يتواجدون في حيز مكان)1(التبادل و االلتقاء بين السكان 

بالحي فهو المجال الجغرافي و االجتماعي الذي تتجسد فيه عالقات الجوار، و عليه 

يؤدون مختلف األنشطة المنوطة بهم، فهم يعملون و يقضون أوقات فراغهم فيه       

  .و يلعبون، و يتبادلون الزيارات و المنافع

تجهيزات الضرورية للحياة اليومية إن الحي السكني الذي ال يتوفر على المرافق و ال

يساهم في التقليص من حدة الممارسات الجوارية، بحيث تكاد أن تختفي ألن التفاعل 

االجتماعي في هذه الحالة ليست له أي إمكانية تساعده على اإلحتكاك و التفاعل مع 

  .اآلخرين

  

فيحدث أن كذلك فإن التباين في توفير الخدمات له تأثير على عالقات الجوار،   

تحصل فئات على النصيب األكبر، فيما تحرم فئات أخرى، األمر الذي ينتج عنه 

أحياء متخلفة و أفراد محرومون يفتقرون إلى وسائل العيش الكريم، و إلى الخدمات 

إلخ و يؤدي ...الضرورية كالمدارس، مستشفيات، طرق مواصالت و محالت تجارية

  .)2(  ما بين األفراد المكونة لوحدة الجيرةهذا الوضع إلى االنفصال و تباعد في

 تجهيزات ذات بعد اجتماعي، تعطي ىإذن فالتجهيزات الجماعية هي قبل كل شيئ

  . للسكان إمكانية االلتقاء إذا أرادوا و االحتكاك و إمكانية التبادل  

                                                 
(1) –Driss Oirguilla Nassima: Cadre bati et vecu, D.E.A, P 35                                                                          

 .47، ص 1998، الدار العربية للعلوم، بيروت، الطبعة األولى، أمراض المجتمع:  جليل وديع شكور– (2)



      

و منه فإنها توفر تلخيصا للصورة التي يرى الناس أنفسهم بها و تعكس خصائص    

 راز حياتهم، فاألفراد الذين يستهلكون حيا واحدا أو منطقة جغرافية واحدة و ط
 

يشتركون في المشكالت و الحاجيات المحلية، فهي من شأنها أْن تنمي فيهم رابط 

  .الجيرة

  

تمثل ). الدينية، ترفيهية، الثقافية، التجارية، و االجتماعية(إذن فهذه المجاالت   

و الذي يضمن بقاءه    ) تجمع الجيران(كونات أي تجمع ركنا أساسيا من أركان و م

  .)1(و استمراره بين التجمع و خدماته و يمكن وصفها بعالقة تأثير و تأثر 

  

لقد عرف اإلنسان هذه الخدمات منذ وجوده على هذه األرض و بصورة         

 النار و أشكال مختلفة، بدأت بالبحث عن مصادر المياه و مجاريها، ثم اكتشاف مصدر

و كذا مرحلة الصيد و قطف الثمار بحيث كان اإلنسان يقتصر في معاشه على ما 

توفره له الطبيعة، و قد كانت الخاصية االجتماعية ضعيفة و لم يتمكن الفرد في هذه 

المرحلة أن يتقدم بشكل كبير في المجال االجتماعي، و قد ساعدت البيئة البحرية على 

شكل أسرع، نظرا ألن طبيعة الصيد في البحر تحتاج إلى تطور الحياة االجتماعية ب

التعاون و التكاثف، و هم محتاجون إلى توزيع العمل، ثم تليها مرحلة الرعي          

و الزراعة و مع هذه المرحلة المتطورة على سابقتها توفرت لإلنسان حياة اجتماعية 

 إنشاء جملة من العادات تتميز بنوع من االستقرار و هو األمر الذي تتطلب منهم

و قد استمرت في التطور إلى أن استمر . )2(االجتماعية الضرورية للحياة االجتماعية 

اإلنسان في أماكن ثابتة سميت بالتجمع، فأخذت هذه الخدمات و المرافق أشكاالً متعددة 

إلى أن وصلت إلى ما يعرف باسم مركز التجمع العمراني، أين اتسع نطاق المجتمع  

 أصبحت كل العشائر و األفراد الذين يقطنون مدينة واحدة يخضعون لنظام سياسي و

و هنا أيضا ظهر نظام الحرف و النقابات ثم المصانع اليدوية و ظهرت في . واحد

                                                 
 .164، دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع،ص عشوائيالمناطق المتخلفة عمرانيا و تطويرها، اإلسكان ال:  سعيد علي خطاب علي– (1)
 .45، ص 1992، دار الشروق للنشر و التوزيع، المدخل إلى علم االجتماع:  فهمي سليم العزووي و آخرون– (2)



      

ضوء ذلك العديد من التقسيمات االجتماعية و المكانية فتكونت أحياء داخل المدينة 

  .)3(اس المهنة يختص كل حي بجماعة معينة يقوم على أس
 

من هنا نستنتج مدى صراع اإلنسان عبر العصور بحثا عن وجوده االجتماعي و أنه 

لوال أنه استخدم عقله و ذكائه و قدرته على . لم يكن ليتم له تحقيق وجوده االجتماعي

التكيف مع بيئته إلى أن وصل إلى السيطرة عليها و من ثم تسخيرها لخدمته و من 

أن المجتمع أداة صنعتها قدرة اإلنسان و إمكاناته حفظًا لحياته     هذا التصور نرى ب

  .و بقاءه و استقراره

إذن نفهم مما تقدم أن الفرد كان دائما بحاجة ماسة إلى ما يضمن بقاءه و هذا ال يتم إالّ 

إذا وجد مكانًا يتسنى للناس اإلقامة و االستقرار و السكنى عليه حتى تتوفر لساكينه 

 و يوفر لنفسه )1(لدائمة و الحصول على معاشهم بأحسن السبل و أقربها اإلقامة ا

المعاش عن طريق اإلجتماع و التعاون إذْ أنه بدون هذه العناصر األساسية ال تستقيم 

الحياة و ال يعيش النوع اإلنساني، و قد قرر ابن خلدون في عصره حول إنشاء       

: ك المدن  بمراعاة بعض الشروط من بينهاو تخطيط المدن بأن ُيراعى في إنشاء تل

أن تكون األماكن كثيرة المرافق يسهل جلب المنافع لها، و منها أن تكون على نهر    

و أن يكون هناك مراعي للسائمة و مزارع للقوت و أحراج الحطب و كل ذلك يعود 

االستقرار في لمتطلبات العمران و الذي عرفه بأنه المكان المالئم للتنازل و السكن و 

  .)2(الحاجات  حلة أو مصدر للتجمع و التعاون و ذلك بين بني اإلنسان و إقتضاء

و عليه نستنتج بأن اإلنسان منذ أن خلق على وجه األرض و هو يبحث عن متطلبات 

الحياة الضرورية التي تعمل على ضمان وجوده و استمراره، و هذا ال يكون إالّ 

ض النظر أشكال و أنواع هذه الخدمات، ألن ذلك بالتعاون مع أناس آخرين، بغ

يتماشى حسب الفترة الزمنية التي عاشها اإلنسان و ما توفر لديه من إمكانيات        

  .و ضروريات

  

                                                 
 .164، ص مرجع سابق:  سعيد علي خطاب سعيد– (3)
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و نظرا إلى ما وصل إليه اإلنسان من اكتشافات و تطور و تعقد في الحياة، فقد   

 ون على مجال معين تربط أصبح الفرد يعيش في مجتمعات كبيرة تضم أفراد يتوزع
 
 

فهذا المجال يسمح ... بينهم عالقات، تختلف من عالقات صداقة إلى عالقات تعاون

بأن يلتقي الفرد و يتعرف على أصدقاء و جيران يتبادل معهم بعض المصالح في 

محيطه الخارجي، و لكي تنشأ هذه المصالح البد من وجود أماكن تسمح لهم بتحقيق 

كل هذه ... اهي و الحمامات، حالقات، قاعات رياضة، مراكز ثقافيةهذا الهدف كالمق

  .تعكس أثارا على الحياة النفسية و حتى على البنيات اإلجتماعية

  :أمثلة لبعض التجهيزات الجماعية المدعمة لعالقات الجوار -2
  : البعد االجتماعي للحمام-2-1

  

التجمعات باعتبارها مجاالت لقد كان كل من الحمام و المقهى أدوارا فعالة في   

  .واسعة للتعاون و التجاور في مختلف القضايا و اإلنشغاالت

  

فالحمام يلعب دورا تعويضيا لنقص المرافق الداخلية للمباني العربية القديمة      

و لهذا اتخذت مواقعها داخل المناطق األهلة بالسكان بينما يالحظ أنها تنعدم في القسم 

 و ذلك نظرا لتوفر مثل هذه المرافق داخل المباني األوربية الحديثة األوربي للمدينة،

كما أن هذه الحمامات تُؤدي دورا هاما في الحياة االجتماعية للسكان، فهي زيادة على 

أهميتها بالنسبة لنظافة األفراد، تعتبر كنقطة التقاء و اتصال بالدرجة األولى، و مركز 

إذ أنه بالنسبة للمرأة في المدينة القديمة يشكل إلى . لكثير من العالقات االجتماعية

جانب زيارة القبور، البعد الوحيد ألفقها االجتماعي، حيث تقتصر عندها فرصة اللتقاء 

و التحدث إلى األقارب و المعارف و تبادل األخبار، كما أنه يعتبر مكان للراحة      

قد كانت الحمامات للمدن الجزائرية  فل)1(و قضاء لألعمال و الصفقات بالنسبة للرجال 
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إبان العهد العثماني طابعا اجتماعيا هاما، كان يتم من خالله االتفاق على الزواج أو 

  .)2(بداية مبادراته األولى، و منه كانت تنطلق األعمال التجارية و مراسيم الدفن 

ألهل و األصدقاء   إذن فقد كان مركزا لاللتقاء و تبادل اآلراء فيما يخص الجيران و ا

 و لهذه األسباب كان معدل اإلرتياد إليه جد مرتفع، بحيث تخصص العائلة مصاريف 
 

له، و ما يفسر هذا االرتياد كذلك أيضا تردد سكان األحياء األخرى على هذه 

الحمامات، ألنهم يفضلونها على الحمامات الداخلية للشقق لكونها مرتبطة بطبيعة 

ام إذن هو متنفس اجتماعي لغالبية شرائح المجتمع، و قد جرت فالحم . )1(حياتهم 

العادة في بعض المدن على قضاء يوم كامل بالحمام يأخذ فيه الرجال و النساء 

مأكوالتهم و مشروباتهم و يتسلون، و هكذا كان الحمام من الفرص القليلة التي تسمح 

عطى الحمام فرصة أخرى للنساء المحتجبات في منازلهن لكي يغيرن الجو، و بذلك أ

  .لزيادة االتصال االجتماعى بين النساء

  : المسجد كنقطة استقطاب-2-2

  

لقد أولى اإلسالم عناية كبيرة بالمحافظة على الترابط و التالحم بين المسلمين    

و قد حرص على تقوية روابط المحبة و التفاهم و التعاون بينهم و هذا ال يكون إالّ 

فق تساهم في خلق هذا الجو من التالحم، و عليه فقد أهتم بوجود أماكن و مرا

  .المسلمين بتخطيط مدنهم وفق هذه المبادئ

و يعتبر المْسجد أول مبنى و أول مؤسسة تربوية ذات طابع شعبي، قام بإنجازها 

  .)2(في جملة تطوعية مع أصحابه األوائل  ρالرسول 

لدور الذي يلعبه كنقطة استقطاب     فكان بناءه يحتل المركزية كموقع أساسي نظرا ل

و يجتمع فيه المسلمون خمس مرات في اليوم بصفة . )3(و توحيد األطراف المدنية 

                                                 
 .47، ص 1989، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، تاريخ مدينة الجزائر:  أحمد السيلماني– (2)
 .283، ص نفس المرجع األول – (1)
 .10، بدون سنة، ص 1، دار الشهاب للطباعة و النشر، باتنة، الجزائر، طأمة الجمعة: مهدي عبد الحميد – (2)
 .81، ص 1992، مطبعة أبو داود، الحراش، الجزائر، إشكالية العمران و المشروع اإلسالمي:  إبراهيم بن يوسف– (3)



      

و في هذا الصدد تبدوا . )4(اختيارية و مرة كل أسبوع بصفة إجبارية أي يوم الجمعة 

ان أهمية صالة الجمعة كممارسة دينية و دورها في جمع الشمل و توحيد الجماعة، فك

  المسجد ينفرد بهذه الميزة، إضافة إلى ذلك فقد كان المسجد يقوم بوظائف دينية، 

  

  

  

  

كلها تهدف إلى خلق جو التفاعل و التفاهم و التقارب . )1(ثقافية، تربوية و اجتماعية

  .بين المسلمين

لقد كان المسجد في العهود الغابرة دورا طالئعيا في كل مجاالت الحياة، فهو قلب 

 النابض و عقلها المفكر و المدبر و الموجه و روحها المشرق بالفضائل و المثل األمة

ببناء المساجد في حي من أحياء المدن و العناية بها  ρو لقد أمر الرسول . العليا

 و أن الغرض من هذا هو أْن )2(حتى يتمكن الجميع من أداء الصلوات الخمس جماعة 

م و على أقل تقدير مرة كل أسبوع              يجمع أبناء الحي خمس مرات في اليو

و هكذا على مر الشهور و إن هذا اللقاء المستمر من شأنه أن يعرف أبناء ". الجمعة " 

الحي فيما بينهم، و يؤلف بين قلوبهم، ويجمع شملهم و يوحد كلمتهم و يجعلهم متحابين 

 مما ينتج عن هذا التعارف في اهللا، متعاونين، يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر،

من عالقات إنسانية و اجتماعية كالتزاور و الضيافة و المصاهرة و أن هذا التعارف 

العميق و اللقاءات الدائمة في بيت اهللا لعبادة اهللا، تجعلهم كأفراد عائلة واحدة، يتبادلون 

ا أوساخًا الرأي و المشورة و النصيحة في كل أمورهم الدينية و الدنيوية فإذا الحظو

في حيهم قاموا بحملة نظافة و إذا أرادوا إقامة مشروع خيري تعاونوا عليه، و كل 

هذه األمور ال تتم إالّ في بيت اهللا التي تجمع بين غنيهم و فقيرهم و بين عالمهم      

  .)3(و أميهم و بين حاكمهم و محكومهم و بين صغيرهم و كبيرهم 
                                                 

 .22، ص مرجع سبق ذكره:  عبد الحميد مهدي– (4)
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عبية يجمع كل فئات الشعب و كل مستويات و هكذا فإن المسجد يعتبر جامعة ش

  .التعليم

  : الرحبات كمجال للممارسات الجماعية و االجتماعية-2-3

كذلك ما يميز المدينة اإلسالمية العربية هي ما يطلق عليه اسم الرحبات و التي   

 و قد تعددت وظائفها و تنوعت حسب الفصول )4(يقصد بها تلك الفراغات الغير مبنية 

  .وقات اليوم و حتى حسب المناسباتو حسب أ

  

تشكل هذه الرحبات و الميادين جزءا هاما من المدينة اإلسالمية، فهي إضافة   

فينتج . إلى كونها تحفة معمارية فنية تنسجم وفقها الفراغات المبنية مع الفراغات الحرة

مستوى عنها توازن حيوي للمدينة، فيه راحة للرؤية و النفس المدينة أما على ال

الوظيفي فتنتج عنها حركة وظيفية نظرا لقدرتها المتعددة الوظائف و بالنسبة 

للممارسات االجتماعية، فهي ذات طابع جماعي و اجتماعي، إذْ أنها تشكل أهم 

مجاالت اللقاء و التبادل، كما أنها توفر أيضا المجال المالئم لكل الممارسات الجماعية 

الساحة العمومية في المدينة اإلغريقية، و تحتوي هذه في المدينة، و هي تختلف عن 

الميادين على أسواق الستعراض المنتجات المحلية و ما يحتاج إليه السكان من 

بها الشعائر الدينية و استعراضات الجند و اللقاءات  ضروريات و كماليات، كما تقام

  .)1(ة، و هذا تبعا للمناسبة الثقافية، و مختلف النشاطات اإلقتصادية و التجارية و الثقافي

و بهذا نستنتج أهمية هذه الميادين أو الرحبات الغير المبنية في جلب الناس إليها      

و اختالطهم، مما يساهم في االلتقاء و خلق التقارب االجتماعي بينهم، و العمل على 

  .تطوير العالقات االجتماعية و المحافظة على استمرارها و بقاءها

  :سوق كمجال للتجمع ال-2-4

  

يلعب السوق دورا فعاالً في عملية االتصال و التبادل فهو إضافة إلى كونه   

يشكل مركز تجاريا للتبادل السلع و الخدمات، فهو أيضا من المرافق األساسية 

                                                 
 .282، ص مرجع سابق:  محمد الهادي عروق– (4)
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للمجتمع و يعتبر مكانًا للتجمع و مركزا لتبادل األفكار و الشائعات بما يحدث في 

. )2(سياسة  و اإلقتصاد، غيرها، تبرز أهميتة كمركز اتصال مناقشات في أمور ال

فالبرغم من أن السوق يفرض وجود خواص قصد إبرام صفقات خاصة، فهو يعتبر 

  .أحد التجمعات الدورية التي تقام في التمركز اإلجتماعي

  

    

  

  

  

و عليه فإن السوق يعمل على لمِّ شمل أبناء الحي و الجيران، و تواجده في 

م يعينهم عن التنقل إلى أسواق أخرى مما يؤدي إلى تشتتهم و ابتعادهم عن أحياءه

  .بعضهم البعض

  

  :المقهى كنقطة التقاء و درء للفراغ -2-5

    

يعتبر المقهى المظهر اآلخر من الحياة االجتماعية في المدينة العربية     

  . )1(القديمة، التي كانت تنتشر في كل أحياء المدينة 

  
هى المكان الذي يجد فيه أبناء الحي راحتهم و مكان يلجئون إليه يعتبر المق  

فالمقهى إذن عبارة عن مكان حيادي حيث يجد كل واحد . لاللتقاء األصدقاء و الرفاق

و يتم االلتقاء المستمر . مكانه الشباب، العجوز، الفقير و الغني، الغريب و ابن البلد

 ورق )2( و الترفيه في بعض األعمالبين عدة جماعات داخل المقهى كمكان للراحة

  .اللّعب، الدومينو

                                                 
 .253، ص 1988، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب، الكويت، المدينة اإلسالمية: محمد عبد الستار – (2)
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 في هذا الصدد إلى أن من بين أهم النقاط Chambart de Lauweو قد أشار   

التي تحفز على إنشاء العالقات االجتماعية، تلك التي تعرف باسم المقهى و التي توجد 

 منها، كما أنها توجد تبعا للتنوع الشخصيات و األدوار االجتماعية، خاصة السياسية

  .حسب الوظيفة أو المهنة الممارسة، فتلك موضوعة للرياضيين و أخرى للشيوخ

  

 كما يبرز ما للحالقة من )3(و يقرر أهمية المقاهي في إنشاء جماعات الجوار  

دور مهم في عملية التبادل و التعارف بين مختلف سكان المبنى، فظهورها فيه يساعد 

  .)4(القات الجوارية االجتماعية بين مختلف سكان األحياء على توسيع شبكة الع

  

  

  :أمثلة أخرى -2-6

  

كما تجدر اإلشارة إلى أهمية المراكز الثقافية و الرياضية و الحدائق العامة      

و المجهزة و كذلك النوادي باعتبارها أماكن للترفيه و تمضية أوقات الفراغ من دور 

ين أبناء الحي، فمن الحقائق الهامة في هذا الصدد في المحافظة على صالت الجوار ب

أن االهتمام بالترويح المفيد و توفير اإلمكانيات الالزمة له يمكن أن يكون حافزا للناس 

و بخاصة الشباب إلى توطيد عالقتهم بأفراد حيهم مما يسمح لهم بالمواصلة في هذه 

   .الرابطة و استمراريتها، و يزيد من صلتهم بواقع حيهم

  

كما يقوي عندهم الشعور باالنتماء االجتماعي و التوحيد مع أهداف، الجماعة   

  .)1() ترفيهية، تسلية، نوادي(لذلك يجب العناية بتوفير إمكانيات ممارستها 

  

                                                 
(3) –Chambart de Lauwe: Des hommes et des villes, Payot, Paris, 1970, P 33.                                                   
(4) – IBID, P 34.                                                                                                                                                    
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إن غياب مثل هذه المرافق يؤدي إلى التجمع في الطرقات و أزقة الحي مما   

دب، و مراقبة الجيران              يترتب عنه ممارسته بعض السلوكات المنافية لأل

مما يخلق عندهم القلق و العزلة، كما أيضا يسبب إزعاجا للجيران . )2(وتحركاتهم 

  .المحادين للطرقات و الشوارع

  

كما أن قضاء األطفال، المسنون و الشباب أوقاتهم في الحي السكني يفرض   

هم الخبرة الذاتية، فتصبح فرص التعلم االجتماعي و اكتساب) الحي السكني(عليهم 

تشكل أساس منطقة اللّعب الجماعي األولى، و قد تتحول هذه األماكن الحقا إلى أماكن 

 و منبع للشائعات التي تمس بالجيران مما يؤدي إلى )3(و مقرات العصابات المحلية 

زعزعة األمان و الثقة و تؤدي إلى االنعزال االجتماعي للجيران عن بعضهم البعض 

خالل هذه النقاط يمكن أن نقيس مدى تأثير هذه التجهيزات الخارجية المرافقة من 

  للمسكن، و مدى مساهمتها في توثيق االتصال بين فئات المجتمع، كالحمامات        

  

و األسواق و غيرها من المنشآت التي تتيح فرص االتصال المستمر و توتر هذه 

تماعي تشكيالً معينا، و توجهه توجيها خاصا النماذج اإلتصالية في تشكيل السلوك االج

  .به

  :تصور مجتمع محلي مستقـر و متقـارب اجتماعـيا -3

  
إن متطلبات الحياة اليومية تتطلب االهتمام بالمجال الخارجي للمسكن من خالل   

توفير تجهيزات اجتماعية، تربوية، ثقافية اجتماعية و حتى التجارية و حدائق لألطفال 

  .جمع للمسنين و أندية للشبابو أماكن ت

  

 و أن مشاكل المجتمعات الحديثة التكوين تتجلى بنقص في توفير مثل هذه   

التجهيزات و المرافق، و منه عدم وجود أماكن االجتماعات و اللقاءات يؤدي هذا 

                                                 
 .47، ص مرجع سبق ذكره: خليل وديع شكور – (2)
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و تحول  . )1(النقص إلى ضعف نفسي و شعور بالعزلة و التنافر و التباعد االجتماعي 

فيصبحون مضطرين إلى البحث و التنقل إلى ) أحياءهم( في منطقة سكنهم دون البقاء

أماكن أخرى خارج المنطقة، أين يجدون مبتغاهم فيها، و ينتج عن كل هذا المخالطة 

  .جديدة و عالقات أخرى في جماعات أخرى

  

 المتبعة لبناء مساكن ةتعتبر الجزائر إحدى هذه الدول التي انتهجت إستراتيجي  

 بإنجاز مشاريع سكنية دون االهتمام بتجهيزها بمرافق ضرورية، التي تعمل جماعية،

، و هذا راجع إلى )2(على خلق عالقات اجتماعية، بين المستهلكين لهذا المجال السكني 

عدم مراعاة الخصائص االجتماعية و الثقافية للمجتمع الجزائري، و لم تأخذ بعين 

يجية مما ينتج عنه بروز مجموعات سكنية االعتبار وحدة كأساس لخطتها اإلسترات

  .متفرقة اجتماعيا

  

  

  

  

و عليه يصبح من الضروري البدء بالعمل على تنمية المجتمعات المحلية التي 

تفتقر إلى هذه المجاالت و المرافق و النهوض بها بصورة ال تجعل منه مركز طرد 

  .ألبنائه

ات يحتاجونها لكان ذلك فالمجتمع المحلي إذا وفر ألفراده فرص عمل و خدم  

 .)1(دافعا قويا لبقائهم بها و استقرارهم 

و أول مايطالب به التجمع السكني الجديد هو توفير حياة مستقرة لساكينه، 

تغنيهم عن التنقل اليومي نحو المدن المجاورة، إما للعمل أو لقضاء حاجاتهم، و يبدأ 

تجتذب المواطنين إليها، و بدون تحقيق هذا االستقرار بتوفير فرص العمل مناسبة 

                                                 
 .51، ص مرجع سابق مضر خليل العمر و آخرون، – (1)

(2)- Farouk Ben Attia: Alger Agregat ou cité, Complexe graphique, SNED, Reghaia,P 77                    
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فرص عمل يستحيل قيام مجتمع محلي، و يبقى المكان مجرد تجمع سكني أو مقر 

  .)2(مبيت لألسر تنتقل بينه و بين المدينة المجاورة 

  

و تخلق فرص العمل من خالل إقامة منشآت و مؤسسات الترفيهية، و في نفس   

 يحقق له اإلكتفاء الذاتي، و متطلباته المحلي ما. الوقت توفير ما يحتاجه المجتمع

اليومية لذلك ال بد لهذا المجتمع الجديد أْن يلبي جميع احتياجات التي تسمح ألفراده 

  .)3(االستقرار فيه 

  

عندما نشير إلى مصطلح االستقرار، فإننا نشير أيضا إلى ما ينتج عن هذا   

لى عالقات الوجه للوجه     االستقرار من روابط اجتماعية قوية، و يحافظ األفراد ع

و يشعرون حينئذ و كأنهم في عائلة كبيرة و متماسكة، فيصبح التضامن هنا أساس 

الحياة االجتماعية، و منه يكون الجو مهيأ لخلق عالقات الجوار فيما بينهم، و من ثم 

  .يعملون على تقويتها و تطويرها

  

  

  
  

  :حاجـات السكـان من حـيـث تـنظـيـم التجمع -4

  
إن الحياة الفردية ال تبلغ أبدا مستوى مرتفعا إذا لم تتم في إطار جماعي معين   

و بناء على ما تقدم يتمثل التصور . و حاجات السكان تتنوع حسب السن و الجنس

الجديد للمجتمع في توفير مختلف الحاجات األساسية التي ترمي بشكل أكثر عفوية إلى 

و ستهمل بذلك االتصاالت اليومية بين األهل          . )1( )الحي(حياة جماعية أولية 

و األصدقاء و الجيران فيكون أفراد الحي بحاجة إلى مراكز صحية و مستوصفات 
                                                 

 .125، ص نفس المرجع – (2)
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لإلسعافات األولية الهدف منه هو االرتقاء بالمستوى الصحي للمواطن بتوفير الرعاية 

صول على العالج، و إن له و التخفيف من معاناة التنقل اليومية إلى المدن من أجل الح

حاجة اإلنسان إلى السلع الضرورية من مأكل و ملبس و كل متطلباته اليومية يستدعي 

االهتمام بتوفير له محالت تجارية و هذا األمر يساعده على المحافظة على اندماجه 

مع أفراد حيه، و نظرا لما للدين من أهمية في الممارسة اليومية للفرد الجزائري فإنه 

و كما .  حتى تتيح لكل واحد إتمام واجباته الدينية)2(تطلب األمر إنشاء دور للعبادة ي

سبق و أن ذكرنا حول أهمية المساجد في المحافظة على تماسك األفراد و التواصل   

  .و االندماج بينهم

  

من الحقائق الهامة في الوقت الراهن فيما يخص وقت الفراغ و الترويح أنه   

راغ أن يصبح حافزا قويا لألفراد و خاصة الشباب في توطيد عالقتهم يمكن لوقت الف

بأفراد حيهم مما يسمح لهم بتوطيد عالقاتهم و تقويتها و من ثم المحافظة على عالقات 

 و من أجل هذه الغاية يجب تحقيق خدمات ترفيهية وأماكن )3(الجوار مع أفراد الحي 

اجتماعية و رياضية و ثقافية وجمعيات للتسلية من دور سينما، مسارح، و نوادي 

  متنوعة للشباب و الشابات ضف إلى ذلك مساحات خاصة توفر للشباب مجاالً يمارس 

  

  

فيها األلعاب الرياضية و األنشطة المختلفة، و الهدف من هذا هو االلتقاء بالشباب     

  .و ضمان عدم تنقلهم خارج أحيائهم و بذلك المحافظة على تالحمهم

  

 أن االهتمام بالطفل و المراهق من أولويات المجتمع الجديد و ذلك ما كما  

و عليه وجب بتخصيص . لألطفال من دور في التقارب أو تباعد عالقات الجوار

أماكن للعبهم و دور للحضانة حتى يتجنب كل المشاكل التي تعمل على خلق 

ألماكن، أيضا اضطرابات بين أفراد الحي بسبب األطفال نتيجة غياب مثل هذه ا

                                                 
 .128، ص نفس المرجع – (2)
 .313، ص مرجع سابق:  محمد علي محمد– (3)



      

ضمان خدمات تعليمية من مدارس ابتداء من الطور األول إلى الطور الثالث، على 

مقربة من المساكن و بعيدا عن الضجيج و حركة السير اآللية فوجود هذه الخدمات 

تعمل على تماسك التالميذ فيما بينهم و اإلبقاء على تلك العالقات األولية و تطورها 

نما غيابها يدفع بهم إلى التنقل خارج مناطقهم، و ذلك يؤدي إلى على نفس الوتيرة، بي

 معارف جديدة و صدقات أخرى و هذا يؤدي إلى إحداث قطيعة مع الصداقات اكتساب

  .و العالقات القديمة و ينتج عنه عالقات اجتماعية جديدة

  

ل دون أن ننسى ما لشبكة المواصالت من دور في الحياة العامة لألفراد، فالتنق  

اليومي بين المصنع أو المؤسسة و الحي يمكن أن يصيب، و يدرك ساعات كبيرة في 

 لذلك وجب تزويد المنطقة السكنية بوسائل نقل من الحي إلى المؤسسة وإلى )1(اليوم 

أماكن العمل، باعتبار أن اإلنسان شديد االرتباط بذويه و بمقره و ال يجب أن يعيش 

 هذه المواصالت السريعة يجنب العامل االنتظار في عزلة و كذلك فإن إنشاء مثل

الطويل والوصول بذلك متأخرا مما يجعله يبحث عن الراحة في المنزل و هنا يبقى 

حبيس المنزل و يختصر عالقاته مع اآلخرين، كذلك مراعاة المسافة المتعلقة ببعض 

  .إلخ...المصالح كدار البلدية، البريد، الهاتف

  

ور النموذجي لبعض االحتياجات األساسية منها في حياة و من خالل هذا التص  

  الجماعة يمكن القول أن التوازن داخل الجماعات هو الوضع األمثل إلرضاء الحاجات 

  

االجتماعية ألعضائها، و ال يمكن أن يحدث نمط مستقر من التفاعل و التوازن، ما لم 

ه إلى الحب اإليجابي يتم إشباع حاجات تلك الجماعة و يؤدي هذا اإلشباع بدور

لألعضاء اآلخرين، و من هنا ينجح الناس في إقامة الروابط االجتماعية الضرورية، و 

تتحقق بعض أهداف الجماعة بصورة اجتماعية أعمق من خالل االلتقاء المباشر في 

مختلف األماكن، النوادي، مركز الثقافة، حمامات، مقاهي، قاعات حفالت و كل 

  .رسميةاللقاءات الغير ال

                                                 
(1) - Chambart de Lauwe: Des hommes et des villes, OPCIT, P 33- 34.                                                              
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التعريف بميدان الدراسة، و البيانات الشخصية ألفراد : المبحث األول
 .العينة
  :تمهيد

    

 المبحث كفاتحة لإلطار الميداني من حيث تقديم ميدان الدراسة و ذلكيعتبر هذا 

و من خالل تقديم خصائص أفراد العينة من جنس . بالتعريف المكاني لميدان الدراسة

السن، المستوى التعليمي، الحالة المدنية و ذلك بغية إعطاء صورة عامة حول ميدان 

تي تسمح لنا بالتطرق للوضعية الدراسة، و إبراز أهم المتغيرات الضرورية ال

  .الشخصية لكل فرد من أفراد العينة

  :التعريف بميدان الدراسة -1
  : لمحة تاريخية-أ

  

لم تكن هذه البلدية تسمى بالرحمانية في عهد االحتالل الفرنسي بل كانت   

و ذلك نسبة للقديسة إميلي، بحيث قدست فرنسا الكنائس   و لم " سانت إميلي" تسمى 

المساجد، بل األدهى من ذلك أنها حولت الكثير منها إلى كنائس و تُعد هذه تحترم 

 نظرا لقربها ، و ذلك 1844الكنيسة ثالث كنيسة أنشأها المستعمر الفرنسي و ذلك سنة 

 كلم الذي حطت به فرنسا أول 20من ميناء سيدي فرج الذي يبعد عليها حوالي 

مقاومات استطاعت فرنسا و جيوشها ، بعد عدة 1830رحالتها و ذلك سنة جويلية 

الدخول، تمت فرنسا على هذا الدرب إلى أن وصلت إلى كامل التراب الوطني و بعد 

   .االستغالل سميت هذه المنطقة بالرحمانية

  : لمحة تاريخية حول بلدية الرحمانية-ب

  

 طبقا للقانون 1984انبثقت الرحمانية نتيجة التقسيم اإلداري الجديد لسنة   

 بعد ما أن كانت تابعة لبلدية 1984 فيفري 04 المؤرخ في 84/09اري رقم الوز

  . الدويرة األم

  



      

  

 المتعلق بالتنظيم اإلقليمي 97 ماي 31:  المؤرخ في97/14 بناء على األمر رقم -

  .لمحافظة الجزائر الكبرى

 و المحدد للقانون األساسي الخاص 31/05/97 المؤرخ في 97/15 بناء على األمر -

  .نشاء محافظة الجزائر الكبرىبإ

  .إنظمت بلدية الرحمانية إلى هاته المحافظة و التابعة إلى الدائرة اإلدارية لزرالدة

  : الـمـحـيــط-جـ

  

 و تحتل ،تقع بلدية الرحمانية في الجنوب الغربي لمحافظة الجزائر الكبرى  

رالدة، إضافة إلى موقع إستراتيجي لكونها همزة وصل بين بلديات الدائرة اإلدارية لز

كونها نقطة عبور من الجهة الشمالية إلى الجهة الغربية للمحافظة و الواليات الجنوبية 

مثل البليدة و المدية، و تدخل في نطاق المخطط العمراني للمدينة الجديدة سيدي عبد 

  .اهللا و يتميز مناخها باالعتدال لكونه ساحلي

  : حدودها الجخرافية-د

    

 كلم أما بالنسبة للدائرة اإلدارية 25رحمانية عن مقر المحافظة بـ تبعد بلدية ال  

  . كلم9لزرالدة بـ 

  . يحدها من الشمال بلدية السويدانية-

  . من الشرق بلدية الدويرة-

  . من الغرب بلدية المعالمة-

  . من الجنوب بلدية الدويرة-

  :الـسـكــان -هـ

  

 هكتار يصل عدد سكانها خالل 1200تتربع بلدية الرحمانية على مساحة قدرها   

 ارتفع العدد إلى 1998 نسمة أما بالنسبة إلحصائيات 3762 إلى 1987إحصائيات 

  : نسمة حيث يتمركز السكان في خمس تجمعات سكنية و هي5774



      

  .التجمع الحضري الرحمانية مركزي-

  . نوفمبر الرحمانية01 حي -

  . حي نعمان العمري-

  . حي سكالنجي-

  .د طريق السويدانية الحي الجدي-

  . حي محي الدين مصطفى-

تم اختيار عينة البحث من شارعين مهمين و هما حميدي محمد، بوخاري   

  :إبراهيم، و ذلك لعدة اعتبارات أهمها

 أنهما يحمالن نفس الخصائص التاريخية بحيث يعدان من أقدم األحياء في البلدية -

  .من حيث السكان
 
تالصق بنايات (دة فيزيقية، من حيث الهندسة المعمارية إذن فالشارعان يشكالن وح-

مشكالن بذلك قربا مكانيا و مجمعا للجيران، خاصة ) الشارع األول مع الشارع الثاني

أين يستطيع السكان .)1( » هو مجمع من األشخاص لقرب مكان اإلقامة«و أن الجوار

 اعتبارهما حيا واحدا   معرفة بعضهم البعض فردا فردا و ساكنا بساكن، لذلك يمكن

  .و ال يمكن فصلهما حيث يتحدد لدى األفراد عن طريق الشعور و اإلحساس باالنتماء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1) – Le Druit Raymand: Sociologie urbaine, PVF, Paris, 1966, P31.                                                            



      

  

  

  

  

  

  :البيانات الشخصية ألفراد العينة -2
  

  ..توزيع أفراد العينة حسب الجنستوزيع أفراد العينة حسب الجنس: : ))11((الجدول رقمالجدول رقم

  

 % النسبة  التكرار جنس المبحوثين

 %42.55 40 ذكر

  %57.45  54  أنثى

  %100  94  المجموع

  

    

 مثلث نسبة اإلناث %57.45 يبين من الجدول، إن أعلى نسبة سجلت، بلغت

  . بالنسبة لفئة الذكور%42.55مقابل 
 
يالحظ من المعطيات أن جنس اإلناث هو الغالب و ذلك باعتبار أن المرأة هي   

لطبيعة أكثر شغفًا لصنع العالقات، و من شأنها أن تعطي صورة أكثر وضوحا 

  .العالقة

  

  ..توزيع العينة حسب األصل الجغرافيتوزيع العينة حسب األصل الجغرافي: : ))22((الجدول رقمالجدول رقم

  

 النسبة التكرار األصل الجغرافي



      

  %78.72 74 الريفي

   %21.28  20  الحضري

   %100  94  المجموع

    

  

 و هي تمثل األصل %78.72يشير الجدول إلى أن أعلى نسبة سجلت بلغت 

  .ئة األصل الجغرافي الحضريلف %21.28الجغرافي الريفي، تليها نسبة 
   

من خالل المعطيات، يتضح أن أغلبية المبحوثين هم من أصل ريفي، قادمين 

  .من مناطق ريفية، و أغلبهم هم من عائالت فالحين بسطاء

  

و يعرف أهل الريف بالعالقات االجتماعية الكثيفة و القوية، و القائمة على   

عي الذي يجمعهم العمل الزراعي، بحيث من خالل العمل الجما. التعاون و المحبة

يرى ابن خلدون في هذا الصدد أن اجتماع أهل البدو إنما هو للتعاون على تحصيله  

  .)1(و االبتداء بما هو ضروري منه و بسيط 

  

كما أن األصل الريفي للمبحوثين أيضا يترجم الوحدة القرابية التي تربط   

نطقة األصل إلى منطقة استقرارهم الحالية ببعضهم البعض، بحيث أن انتقالهم من م

إنما كان انتقاال قرابيا أو عائليا، أي عن طريق العائالت أو األقارب، و تعرف الوحدة 

القرابية بأنها تقوم على االكتفاء الذاتي النسبي، و الحفاظ على التقاليد و على القناعة  

جتماعية بينهم على أساس و التعاون و يوحدهم الشعور الجمعي و تقوم العالقات اإل

  .القرابة و االنتماء إلى نفس العشيرة أو القرية

  

و بالمقابل هناك األصل الجغرافي الحضري و يعرف الوسط الحضري بطغيان   

النزعة الفردية، و المصلحة الخاصة، بحيث يظهر كل فرد مشغول بنفسه و عالقاته 

                                                 
 .231، ص1985، طالسدار للدراسات و الترجمة و النشر، دمشق، ي مقدمة ابن خلدونالعمران ف: سعيد محمد رعد – (1)



      

 ضعف العالقات اإلجتماعية في مع الناس عبارة عن لقاءات سريعة، و هذا يؤدي إلى

  .هذا الوسط

  

إن التطرق إلى مميزات كل نمط من النمطين الريفي و الحضري يراد به   

معرفة طبيعة المجتمع المدروس أو باألحرى، معرفة األصول الحقيقية لألفراد عينة 

  .البحث

  
  

 
 
 

  ..توزيع العينة حسب الفئة العمريةتوزيع العينة حسب الفئة العمرية: : ))33((الجدول رقم الجدول رقم 

  

  %النسبة رالتكرا الفئات العمرية

 %37.23 35  سنة25أقل من 

26- 3535 37.23% 
36- 45  18 19.15% 
46- 55  04 4.26% 

 %2.13 02  55أكثر من 

  %100 94  المجموع

  
 

ما يالحظ من خالل الجدول أن النسبة العالية للفئات الخاصة بالعمر بلغت  

 فئة العمر المتراوحة ما بين  سنة و25تتقاسمها كل من فئة العمر األقل من %  37.23

، و تنخفض  % 19.15 سنة بـ 45 -36 سنة، تليها فئة السن المتراوحة بين 35 -26

 سنة و فئة األكثر 55 -46 لفئتي العمر المتراوحة بين % 2.13 و  %4.26النسبة بـ 

  . سنة على التوالي55من 

  



      

 شبابية بالدرجة يتضح من خالل الجدول أن الفئة العمرية للمبحوثين هي فئة  

األولى، تليها فئة الكهول بنسب متفاوتة، و قد تعمدنا ذلك، بغرض معرفة اتجاه العالقة 

الجوارية من منظور الشباب، باعتبار أن الشباب هم أكثر فئات العمر مواكبة للتغير 

االجتماعى و االقتصادى الطارئ، و أكثر تأثرا و انشغاالً بما يحيط به من متغيرات 

  .رالعص

  

كما أن فئة الكهول هي أيضا مهمة في بحثنا هذا لمعرفة مدى حصول التغير   

  .بين العالقة الجوارية التقليدية و العالقة الجوارية الحالية

  

تصور تقليدي و تصور حديث، متغير يتحراه : و هنا نكون أمام تصورين  

  . الشباب على وجه خاص

  

  ..ة المدنيةة المدنيةتوزيع العينة حسب الحالتوزيع العينة حسب الحال: : ))44((  الجدول رقمالجدول رقم

  

  %النسبة التكرار الحالة المدنية للمبحوثين

  %70.20 66 أعزب

  %28.70 27  متزوج

  %1.10 01  مطلق

  %100 94  المجموع

 
   

 و تمثل فئة %70.20نالحظ من خالل الجدول أن أعلى نسبة سجلت بلغت 

 ، تمثل  %1.10 لفئة المتزوجين، و تنخفض النسبة إلى  %28.70العزاب  تليها نسبة 

  .فئة المطلقين

    



      

 من خالل الجدول اإلحصائي و الذي يبين الحالة المدنية للمبحوثين، يتضح أن

أفراد العينة، معظمهم هم شباب عزاب، و هذا يفسر بشكل جلي إلى تراجع سن 

الزواج المبكر، و هذا بالنظر إلى طبيعة المجتمع التقليدي الريفي الذي يتعامل مع 

 سن مبكرة أمرا ضروريا، خاصة عند جنس اإلناث إالّ أن هذا قضية الزواج في

التراجع له أسبابه و معوقاته تتمثل في انتشار البطالة و عدم وجود فرص عمل أكثر 

للشباب لتكفل بمصاريف الزواج الباهضة التي تكفلها مسؤولية بناء أسرة في الوقت 

و التي تعرفها الجزائر ككل دون الراهن  إضافة إلى األزمة الخانقة و الحادة للسكن 

  .أن ننسى غالء المعيشة و التي تعود أثارها و تنعكس على األسر و األفراد

    

من جهة أخرى نالحظ أن نسبة الطالق هي نسبة ضئيلة جدا، و ذلك راجع إلى 

  .تقلص ظاهرة الطالق في المجتمع التقليدي الريفي عكس المجتمع الحضري

  

  

  

  

  

  ..وزيع العينة حسب المستوى التعليميوزيع العينة حسب المستوى التعليميتت: : ))55((  الجدول رقمالجدول رقم

  

 %النسبة  التكرار المستوى الدراسي للمبحوثين

  %4.26 04 أمي

  %11.70 11  ابتدائي

  %38.29 36  متوسط

  %30.85 29  ثانوي

  %14.90 14  عالي

  %100 94  المجموع

 



      

  

 تمثل صنف %38.29يتضح من خالل الجدول أن أعلى نسبة سجلت، بلغت 

 للمبحوثين ذوي  %30.85ن ذوي المستوى الدراسي المتوسط تليها نسبة المبحوثي

المستوى الدراسي الثانوي تأتي في المرتبة الثالثة، المبحوثين ذوي المستوى التعليمي 

 للمبحوثين ذوي المستوى الدراسي االبتدائى   %11.70 مقابل  %14.90العالي بنسبة 

  .ميين للمبحوثين األ%4.26و تنخفض النسبة إلى 

    

من خالل المعطيات اإلحصائية، و التي تعطي لنا صورة شاملة للمستوى 

الدراسي لألفراد العينة، يتضح أن المستوى التعليمي للمبحوثين ينحصر بدرجة عالية 

  .في الطور التعليمي المتوسط و الطور الثانوي

  

بوية في إن هذا االنحصار في الطورين إنما هو ترجمة لغياب المؤسسات التر  

 حول المردود الدراسي للمتمدرسين، بحيث يضطر تالميذ االمنطقة و انعكاساته

المنطقة عند االنتهاء من الطور االبتدائى إلى التنقل نحو متوسطات أو إكمالية في مدن 

مستعملين في غالب األحيان حافالت النقل  . أخرى نحو بلدية المعالمة أو بلدية الدويرة

صة، و هذا ينعكس على مردودهم الدراسي، بحيث يكون لهذا البعد و بمصاريفهم الخا

 أكثر سلبيا على مردود التالميذ من جهة نتيجة التعب الذي ينال منهم جراء التنقل 
 

اليومي، و غياب وسيلة نقل مدرسية خاصة بنقلهم من و إلى مراكز الدراسة، و هو ما 

  . مردودهم الدراسيينجر عنه كثرة التأخرات و الذي ينعكس سلبا على

    

من جهة أخرى فإن هذا البعد ينجر عنه إفالت التالميذ من مراقبة أولياءهم  

فلو كانت المتوسطات قريبة من مقر السكن لكان ذلك أقرب ألولياء لمراقبة المردود 

  .التعليمي ألوالدهم، إذن هناك غياب لمتابعة األولياء

ل الحاصلين على شهادة التعليم األساسي إلى إن االنتقال للمرحلة الثانوية يتم بإرسا

ثانويات كل من مدينة زرالدة و مدينة الدويرة، منذ وقت طويل، و ال زال النظام 



      

ساريا لحد اآلن، و كل هذه العوامل من شأنها أن تنعكس سلبا على المردود الدراسي 

لطورين  للطلبة، و يضطرون إلى التوقف عن الدراسة في غالب األحيان عند هذين ا

  .خاصة عند الطور المتوسط كما تبين في الجدول

  

كما يظهر الجدول أن نسبة األمية كانت قليلة جدا مقارنة بالمستويات األخرى    

و ذلك يفسر من خالل انتشار المدارس، فوجود المدرسة االبتدائية أعطى فرصا كبيرة 

  .لألفراد بالتعلم، و أخذ مستوى دراسي معين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ..توزيع العينة حسب الدخل الشهري األسريتوزيع العينة حسب الدخل الشهري األسري: : ))66((  الجدول رقمالجدول رقم

  

 %النسبة  التكرار الدخل الشهري لألسرة



      

   %4.25 04 بدون دخل

  %4.25 04   دج6000أقل من 

  %28.73 27  دج 10,000 -دج 6001

   %27.66 26  دج 16,000-دج 10,001

   %12.77 12دج 20,000-دج 16,001

   %22.34 21  دج20,001

   %100  94المجموع

  

    

كما يالحظ من خالل الجدول، فإن أغلب المبحوثين هم من الفئة ذات الدخل 

  دج 16,000-دج 10,001و فئة  دج 10,000-دج 6001الشهري المتوسط، المتراوح بين 

 لفئة %22.34 على التوالي تليها نسبة %27.66 و %28.73بنسبة متقاربة بلغت 

 20,000-دج 16,001 لفئة الدخل %12.77ج تنزل النسبة إلى د 20,001الدخل أكثر من 

 تتقاسمها كل من فئة  %4.25دج و تنخفض النسبة من المجموع الكلي إلى نسبة 

  .دج 6000عديمي الدخل و فئة األقل من 

  

من خالل الجدول يتضح أن أغلبية المبحوثين هم من ذوي الدخل الشهري   

دج، و ذلك مقارنة بالظروف  16,000دج إلى  6001المتوسط، يتراوح دخلهم ما بين 

االجتماعية و االقتصادية الصعبة، إضافة إلى تراكم مصاريف األسر نظرا لغياب عدة 

مرافق ضرورية خاصة تلك المتعلقة بفقدان المؤسسات التربوية، فتضطر األسر إلى 

ى، إضافة تخصيص مصاريف التعليم ألبنائهم أثناء تنقلهم و تراكم المصاريف األخر

إلى استفحال ظاهرة البطالة بشكل كبير التي قد تطال إلى عدة أفراد في األسرة 

  .الواحدة
   

و عليه يمكن القول بأن أغلبية المبحوثين هم من ذوي الدخل الشهري المتوسط 

  .و هي تمثل أسر بسيطة الدخل



      

  

  ..توزيع العينة حسب المهنتهتوزيع العينة حسب المهنته: : ))77((  الجدول رقمالجدول رقم

  

 %  النسبة التكرار  المبحوثينمهنة

 % 36.17 34 بدون مهنة

 % 29.78 28  موظف

 % 21.28 20  مهنة حرة

 % 11.70 11  )متربص(طلبة 

 % 1.06 01  فالح

 % 100 94  المجموع

  

  

تمثل فئة من  % 36.17يتضح من خالل الجدول، إن أعلى نسبة سجلت بلغت 

لفئة  % 21.28نسبة ، تأتي بعدها % 29.78دون مهنة، تليها المبحوثين الموظفين بـ 

تمثل  % 1.06 لفئة الطلبة، و تنخفض النسبة إلى % 11.70ذوي المهن الحرة، تتبعها 

  .فئة الفالح

    

نستنتج من خالل المعطيات السابقة، و التي تمثل مهنة المبحوث، أن نسبة 

البطالين هي النسبة الغالبة على المهن األخرى، و تشمل فئة البطالين سواء الحاصلين 

منهم على شهادات عليا أو متخرجين من مؤسسات تكوينية و أيضا اإلناث الماكثات 

  .بالبيت

  

إن ارتفاع البطالة هو في غالب األحيان نتيجة التسرب المدرسي المبكر         

و الذي غالبا، ما يتوقف عند الطور المتوسط و الطور الثانوي كما سبق الذكر، تدعمه 

 لشغل في المنطقة السكنية، نتيجة قلة المشاريع التنموية  إلى ذلك نقص في مناصب ا
 



      

وهذا راجع للفقر الشديد في الميزانية، و اإلمكانيات المادية للبلدية، مما يجعلها تقف 

  .عاجزة عن توفير متطلبات سكان المنطقة

  

و تبقى البطالة تحصد بالكثير من الشباب في مختلف أعمارهم، و مختلف   

 .رب بأعدادها المتزايدة عرض الحائطمستوياتهم، و تض

  

تأتي نسبة الموظفين في المرتبة الثانية و هي تشمل بالدرجة األولى، الشباب   

الموظفين في البلدية أو المستوصف أو المدرسة االبتدائية، الموظفين في إطار مشروع 

 تليها بقية الوظائف المختلفة من. تشغيل الشباب، المتصاص البطالة المتزايدة

  .المعلمين، و موظفي المستوصف و عمال البلدية بمختلف الشرائح

  

و تعد نسبة فئة األعمال الحرة أيضا نسبة مغايرة بعد فئة الموظفين، و تشمل   

مختلف المهن الحرة، كالتجار، النجارين، البناءين، السائقين الخواص، و حتى 

 منطقة السكن، و ذلك  خارج الخياطات، و ُيمارس أغلب أصحاب هذه المهن أعمالهم

في ظل غياب الجو المالئم للممارستهم و نقص المشاريع التنموية في المنطقة، و في 

بعض األحيان منهم من يلجأ عمدا إلى االبتعاد عن أعين الجيران الذين يعتبرونهم 

  .مصدر مراقبة مستمرة لهم

  

ع مهنة الفالحة و تأتي في المرتبة األخيرة فئة الفالحين، و ذلك ما يفسر تراج  

أو الزراعة باعتبار المنطقة هي منطقة زراعية و سكانها األوائل هم فالحون و هذه 

المنطقة تشهد اآلن اختفاء مستمر لألراضي الزراعية بسبب المشروع الجديد للمدينة 

  .سيدي عبد اهللا

  

  

  

  



      

  



      

  

 .تغير نمـط المعـيشـة و أثـره على عالقات الجوار: المبحـث الثاني
  :دتمهي

 
يهتم هذا المبحث في البداية إلى إبراز األصل الجغرافي ألفراد العينة، من  

خالل منطقة القدوم، سنة القدوم و كيفية التعرف على الحي، و بعض المؤشرات 

األخرى كتربية الحيوانات، و غرس األشجار، و ذلك إلعطاء صورة عامة حول 

بيعة الجوار أثناء االستقرار طبيعة المجتمع المدروس، و بذلك أخذ نظرة حول ط

ليتسنى من خالله معرفة ما إذا كانت هناك قفزة ما بين العالقة أثناء االستقرار       

و بعده، و محاولة معرفة أثر التطورات األخيرة لشروط الحياة كعوامل و مسببات 

على عالقات الجوار و ذلك بربطها بأهم المعامالت و التصرفات الجوارية، و أيضا 

  .األخذ بعين االعتبار تصورات المبحوثين للجيرة و ذلك كاستخالص لتجربتهم اليومية



      

  ..يبين منطقة قدوم المبحوثينيبين منطقة قدوم المبحوثين: : ))88((الجدول رقم الجدول رقم 

  
  %النسبة التكرار منطقة القدوم %النسبة التكرار منطقة القدوم

 1,06 % 01 الشلف 24,59 % 23 األربعاء

 1,06 % 01 بوعرفة 20,21 % 19  الرحمانية

 1,06 % 01 وهران 8,51 % 08  بني سليمان

 1,06 % 01 السحاولة 5,32 % 05  عين بوسيف

 1,06 % 01 الرهات 4,25 % 04  بوسعادة

 1,06 % 01 بوفاريك 3,19 % 03  تبسة

 1,06 % 01 عنابة 3,19 % 03  عين بسام

 1,06 % 01 الحراش 3,19 % 03  العيساوية

 1,06 % 01 عين وسارة 2,13 % 02  دكاكنةال

 1,06 % 01 القبة 2,13 % 02  الزعاترية

 1,06 % 01 فرجيوة 2,13 % 02  سطيف

 1,06 % 01 باب الواد 2,13 % 02  الجزائر

 1,06 % 01 فرنسا 2,13 % 02  معالمة

    2,13 % 02  الدويرة

 100 % 94 المجموع 1,06 % 01  تيزي وزو

   
    

منطقة قدوم المبحوثين، أن نالحظ من خالل الجدول و الذي يمثل لنا عرض ل

تمثل المبحوثين الوافدين من منطقة األربعاء، تليها   24,59 %أعلى نسبة سجلت بلغت 

المبحوثين  8,51 % تمثل المبحوثين أبناء المنطقة، و تمثل نسبة 20,21 %نسبة 

للمبحوثين من منطقة عين  5,32 %القادمين من منطقة بني سليمان، تتبعها نسبة 



      

تقتسمها كل  2,13 %للقادمين من بوسعادة و تبدأ النسبة إلى  4,25 %بـ بوسيف، و 

  .من دكاكنة، الزعاترية، سطيف، الجزائر، معالمة و الدويرة
 

 تمثل القادمين من عين وسارة، 1,06 %لتنخفض النسبة من المجموع الكلي إلى 

  .الحراش، عنابة، وهران

  

نحدرون من منطقة واحدة، وهي نالحظ من خالل الجدول أن أغلبية األسر، ي  

منطقة األربعاء، و هذا ما يترجم النظرية القائلة، بأن األفراد يتجمعون ألسباب مختلفة 

منها انتمائهم إلى أصل واحد، حيث نالحظ أن األفراد يكونون تجمعات مع أفراد من 

  .)1(ذوي جنسهم أثناء هجرتهم من موطنهم األصلي إلى مقر استقرارهم 

  

 هذا االنتقال الهائل لسكان األربعاء هو أنه كان انتقال عائلي، بمعني أن و يفسر  

أغلب الذين انتقلوا تربط بينهم عالقة قرابية، و هو ما يترجم في الواقع الملموس أي 

منطقة االستقرار، بحيث تجمع هؤالء عالقة قرابية سواء من جانب األم أو جانب 

  .األب أو تتعدى ذلك

  

  :انة، خانة أبناء المنطقة و هنا نشير إلى األخذ بعين االعتبارو تلي هذه الخ  

  . المبحوثين الذين جاءوا قبل الثورة و يعتبرون أنفسهم أبناء المنطقة-1

  . المبحوثين الذين ولدوا في المنطقة-2

أما االعتبار األول فهم األفراد الذين جاءوا قبل االستقالل أي أثناء الثورة، نتيجة 

كانوا ينتشرون في أطراف المنطقة، و أغلبهم كانوا يتواجدون في الحي الهجرة، و 

القديم للبلدية و مازال قائما لحد اآلن، و هو حي قصديري أو ما يمكن أن نسميه 

 مسكن أيضا كان عبارة عن حي 50مركز عبور، و في أطراف أخرى كحي 

اف المدينة قصديري، بمعنى أنهم كانوا متواجدون في أحياء قصديرية حول أطر

  .االستعمارية، و هذه الظاهرة ميزت أغلب المدن الجزائرية إبان االستعمار

                                                 
  .12، ص SNED ، 1971، الجماعة الضاغطةترجمة بهيج شعبان، :  جان مينو– (1)



      

  

بحيث عمل المستعمر األوربي بإنشاء تلك المدن لتثبيت أقدامه، و إقامة مصانع   

 و مناجم، لتستنزف الثروات االقتصادية للدول اإلفريقية، و تشييد مساكن لسكن 
 

ينة إفريقية حديثة، نجد بصمات المستعمر األوربي العائالت األوربية، ففي كل مد

واضحة، جالية للعيان، فهناك مساكنهم الفاخرة و المجهزة، بينما يسكن أصحاب البلد 

  .)1(الشرعيون في أكواخ يخيم عليهم الفقر و المرض 

  

إذن هؤالء األفراد الذين كانوا يتواجدون حول أطراف المدينة االستعمارية تم   

  .تقاال داخليا إلى المساكن التي تركها المستعمر الفرنسيانتقالهم ان

  

إما االعتبار الثاني، فهم األفراد الذين ولدوا في المنطقة و هؤالء من أبناء   

  .المنطقة، و لم يكن لهم انتقال و إنما وجدوا أنفسهم منذ الطفولة في المنطقة

  

سيف و بوسعادة و نفس القول يمكن قوله حول منطقة بني سليمان و عين بو  

فكلما كان هناك تجمع مستقطبين من نفس المنطقة إالّ و هناك رابطة قرابية و هو ما 

ينطق به الواقع، بحيث يتواجد الكثير من العائالت تحمل نفس اللّقب، و تنحدر من 

  .نفس المنطقة

  

أما بقيت المبحوثين القادمين من المناطق األخرى المختلفة، فيمكن إرجاعه إلى   

كظروف العمل أو األصدقاء أو أيضا عن طريقة الصدفة أو . دة أسباب أخرىع

  .الزواج بالنسبة لإلناث

  

إذن ما يمكن قوله هو أن العالقات القرابية و العائلية هي السبب الرئيسي وراء   

  .االنتقال من منطقة إلى منطقة أخرى

                                                 
 .27، ص 1975، 1، دار المعارف، مصر، طدراسات في علم االجتماع الحضري:  عبد الهادي الجوهري– (1)



      

  

  

  

  

  

  

  

  ..التعرف على الحيالتعرف على الحييبين سنة القدوم و عالقتها بكيفية يبين سنة القدوم و عالقتها بكيفية : : ))99((الجدول رقم الجدول رقم 

  
  
 60قبل 

 

61  

70

71  
80

81
 
 
90

 
91 بعد

 
 المجموع

  

  

  
 %ت 

 
 

 % ت % ت % ت %ت % ت

عن طريق 

 األقارب

 
08

 
%30,77 

 

 
22 

 
%57,90

 
07 

 
%35 

 
01 

 
%25 

 
01 

 
%16,67

 
39 

 
%41,49

ن طريق ع

 األصدقاء

 
05 
 

 
%19,23 

 
11 

 
%28,94

 
05 

 
%25 

 
02 

 
%50 
 

 
01 
 

 
%16,67

 
24 
 

 
%25,53

معرفة 

  شخصية

 
13

 
% 50 

 
04 

 
%10,53

 
02 

 
%10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
19 

 
%20,21

12,77% 66,6612% 04 25% 01 30% 06 2,63% 01 - -إجابة أخرى

 100% 94 100% 10006% 10004% 20 100% 38 100%26 المجموع

كيفية 
  التعرف
  على الحي

 سنة

  القدوم

    

سر التي نالحظ من خالل الجدول أن أعلى نسبة سجلت كانت في صنف األ

مدعمة من هذا  41,49 %تعرفت على المنطقة عن طريق األقارب بنسبة تقدر بـ 

 تليها نسبة 57,90 % بـ 1970 -1961 االتجاه بأكبر نسبة في فئة القادمين ما بين سنة

 بالنسبة للقادمين قبل سنة 30,77% و بـ 1980 -1971 عند القادمين ما بين سنة 35 %



      

ة من المجموع الكلي عند صنف األسر التي قدمت إجابة تنخفض النسب فيما. 1960

دعمتها أكبر نسبة عند فئة القادمين بداية التسعينات  12,77 %أخرى بنسبة تقدر بـ 

 تليها نسبة متقاربة سجلت عند فئتي القادمين ما بين سنتي        66,66 %بنسبة بلغت 

  .لي على التوا25 % و 30 % بلغت 1990 -1981 و 1980 -1971
 
إذن و على ضوء القراءة اإلحصائية يتبين أن أغلب األسر القادمين ما بين سنة  

  تعرفت على الحي عن طريق أقارب لها بمعنى أن األقارب كان لهم 1970 -1961

دورا هاما في تشكيل تجمع األفواج السكنية، أي أن عالقات القرابة هي التي ساهمت 

ستقالل و ذلك نظرا لهجرة األوربيين و ترك في خلق تجمع سكني جديد بعد اال

 بهجرة ريفية مهمة 1977 -1962المساكن األوربية، بحيث عرفت الفترة الواقعة بين 

 و ظهور 1962نظرا لما اتسمت به من نزوح جماعي للمستوطنين األوربيين سنة 

 السكني     و منه يمكن القول إن االنتقال)1(فراغ في األنشطة التي كانوا يقومون بها 

  .و مصادر المعلومات عن السكن الجديد يكون مدعما بعالقة قرابية

  

بينما يالحظ أن الذين تعرفوا على المنطقة شخصيا، انحصرت بنسبة أكبر على   

، هؤالء كانوا 1961 سنة خلت أي الوافدين قبل سنة 40المقيمين بالمنطقة منذ أكثر من 

رفتهم الشخصية إلى حمالت الهجرة الداخلية ، و ترجع معاالستعمارمتواجدين منذ 

و التي جعلت قوات االحتالل تركز ) 1962 -1945(التي عرفتها أثناء حرب التحرير 

عملياتها الحربية في المناطق الريفية، األمر الذي أدى إلى تدمير مئات القرى و 

لى المداشر، وهي األماكن التي أدت بأصحابها في غالب األوقات إلى الهجرة إ

ضواحي المدن، طلبا لألمن و االستقرار، و بحثا عن أسباب العيش بعد أن فقد 

ضف إلى ذلك الهجرة نحو المناطق الغنية المتمثلة في . معظمهم ملكية الزراعية

  .)2(في سهول المتيجة، عنابة، وهران) 1962قبل (االتجاه للعمل في المزارع األوربية 

  

                                                 
، تحليل سوسيولوجي ألهم مظاهر التغير في المجتمع الجزائري المعاصر، دمة في دراسة المجتمع الجزائريمق:  محمد السويدي– (1)

 78ديوان المطبوعات الجزائرية، ص
 .65ص . مرجع سابق:  محمد السويدي– (2)



      

على مزارع أوربية جعلتها قبلة الفالحين     بحيث كانت المنطقة أيضا تحتوي   

  .و أقربائهم سواء أثناء الحرب أو بعدها

  

تجدر اإلشارة إلى وجود طرق أخرى للتعرف تتمثل خاصة عند القادمين بداية   

، أي بعد أن 1980 -1971/ 1990 -1981التسعينات و تنخفض تدريجيا ما بين سنوات 

انفتاح جديد و عهد جديد، و من بين األسباب عرف المجتمع الجزائري استقرارا، و 

 أو الطرق التي أشار إليها المبحوثين و الملخصة في طريقة الزواج عند اإلناث بحيث 

.  يعد الزواج كطريقة أخرى الستقرارهن في المنطقة أي االنتقال عن طريق الزواج

 حسب و أيضا هناك االنتقال عن طريق الصدفة كذلك عن طريق التوظيف، و ذلك

  .طبيعة وظيفتهم دفعتهم إلى هذا االنتقال

  

تدرج حسب سنة القدوم بحيث عرفت المرحلة  و عليه يمكن القول أنه يوجد  

تم هناك إقبال ). قرابية(األولى هجرة فردية، صاحبتها مع مرور الوقت هجرة عائلية 

  .جفي أقل مستوى عن طريق األصدقاء أو بطرق أخرى كالوظيفة، الصدفة أو الزوا

  

و بصفة عامة فإن عملية انتقال الناس و ما يحملونه من أفكار و معتقدات       

و إلى أماكن . و عادات و أشياء إلى المركز الحضرية أي المدن الكبيرة أو الصغيرة

حيث يؤسسون فيها مدن جديدة و نظرا لتلك العملية االنتقالية تحتوي مظاهر تغيير 

اتهم االجتماعية و لعل أهم ما يتغير هو عالقات    شاملة في حياة األفراد و عالق

  .)1(الجوار 

  ..يبين األصل الجغرافي للمبحوثين و عالقتهم بتربية الحيواناتيبين األصل الجغرافي للمبحوثين و عالقتهم بتربية الحيوانات: : ))1010((الجدول رقم الجدول رقم 

  

  المجموع حضري ريفي
 ت % ت % ت %

                                                 
 .13، ص مرجع سبق ذكرهعاطف وصفي، :  عبد الهادي جوهري– (1)

  الجغرافيألصلا

 القيام بتربية الحيوانات



      

40,43% 38 15% 52,7003% 35 نعم

59,57% 56 85% 47,3017% 39  ال

 100% 94 100% 20 100% 74  المجموع

 
    

 و هي 59,57 %من خالل الجدول المعروض أعاله نسجل أن أعلى نسبة بلغت 

تمثل نسبة المبحوثين الذي أجابوا بـ ال و المواظبة على هذا االتجاه كان في فئة ذوي 

  . لفئة ذوي األصل الجغرافي الريفي52,70 %مقابل   85 %األصل الحضري بـ  
   

الكلي في صنف المبحوثين المجيبين          و تنخفض النسبة من المجموع 

 نعم و المواظبة على هذا االتجاه كان في فئة األصل الجغرافي الريفي 40,43 % بـ 

  .لفئة الحضريين15 %  مقابل 47,30 %بـ 

   

ما يمكن استخالصه من هذا الجدول هو أن تربية الحيوانات تعكس الطابع   

ألصل الحضري ال يميلون إلى تربية الحيوانات الريفي للمبحوثين و أن الحضر ذوي ا

بالقدر الذي يميل إليه الفالح الريفي، بينما نفسر إجابة المبحوثين ذوي األصل الريفي 

  : بعدم تربيتهم للحيوانات فهو يفسر من خالل عدة أسباب منها

  . عدم وجود فضاء أو مجال واسع خاص يسمح لهم بتربية الحيوانات-أ

ن هذه المهنة مع مرور الزمن بسبب تقدم سن األباء و تخلي األبناء  االستغناء ع-ب

  .عن هذه المهنة بسبب مستجدات الوقت

  . لم يكن في السابق يربونها رغم األصل الريفي- جـ

  .إذن كل هذه العوامل تعكس تراجع لتربية الحيوانات لدى المبحوثين

  

 يؤكدون تربيتهم من الذين 52 %،70 %أما عن فئة الريفيين التي تمثل   

فإن هذا يعكس الطابع الريفي للمبحوثين، و أنهم عندما استقروا في البداية . للحيوانات

كانت تطبعهم نمط الحياة الريفية، بمعنى أنهم كانوا يشكلون مجتمعا محليا ريفيا، و كما 



      

هو معلوم إن المجتمع الريفي يمتاز بدرجة عالية من التجانس و كثافة العالقات 

  .جتماعية، و هو ما يفرضه طبيعة العمل الزراعياال



      

  ..يبين عالقة األصل الجغرافي بغرس األشجار المثمرةيبين عالقة األصل الجغرافي بغرس األشجار المثمرة: : ))1111((الجدول رقم الجدول رقم 

  

  المجموع حضري ريفي

 % ت % ت % ت

72,34% 68 20% 86,494% 64نعم

27,66% 26 85% 13,5116% 10  ال

 100% 94 100% 20 100% 74  المجموع

    

  
، و تمثل 72,34%  اإلحصائي أعاله أن أعلى نسبة سجلت بلغتيشير الجدول

المبحوثين الذين أجابوا بـ نعم حول غرس األشجار المثمرة، و المواظبة على هذه 

لذوي  20% مقابل 86,49% النسبة كان في فئة األصل الجغرافي الريفي بنسبة

  .األصل الجغرافي الحضري
 

لصنف المبحوثين الذين ينفون  27,66% لتنخفض النسبة من مجموع الكلي إلى  

لفئة الحضريين النسبة األكبر في هذا   80% غرسهم لألشجار المثمرة و تمثل نسبة

  .بالنسبة للرفيين 13,51% االتجاه مقابل

   
 ما ىما يمكن مالحظته من خالل القراءة اإلحصائية لهذا الجدول هو نفس الشيئ  

مختلف األشجار المثمرة مرآة عاكسة  قيل حول تربية الحيوانات بحيث تمثل غرس

يؤكدون  ذوي األصل الريفي للطابع الفالحي الريفي للمبحوثين، فأغلب المبحوثين من

ذلك، فجل المساكن تبرز اهتمام سكانها بغرس مختلف األشجار، كأشجار التين       

ى و المشمش و الرمان، و ال يكاد بيت من بيوتهم تخلوا من كروم العنب، إضافة إل

تخصيص البعض منهم لقطع أرضية خاصة بغرس منتوجات نباتات مختلفة كالسلق، 

األصل الجغرافي

 غرس األشجار المثمرة



      

إن غرس األشجار المثمرة و مختلف النباتات االستهالكية . إلخ...النعناع، القصبر

  األخرى، إنما هو تعبير عن نقله الطابع الفالحي معه، أينما كان، و هو دلـيل علـى 

 تربية الحيوانات أردنا توظيفها لتبين     إذن، فكل من غرس األشجار، و. أصله

طبيعة المجتمع المدروس و األصل الجغرافي لكي نأخذ نظرة تصورية لطبيعة 

العالقات االجتماعية السائدة في مرحلة من مراحل االستقرار و القائمة على التشابه 

 و سيادة فال يوجد تقسيم للعمل و تتأثر العائالت كجماعات أولية بالعالقات الشخصية،

  .عالقة الوجه للوجه

   

  ..يبين عالقة سنة القدوم مع نوعية العالقة أثناء اإلستقراريبين عالقة سنة القدوم مع نوعية العالقة أثناء اإلستقرار  ::))1212((  الجدول رقمالجدول رقم
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 سنة القدوم

نوعية

   
 

العالقة

  

 نسبة كانت في اتجاه العالقة الجيدة نسبة يتبين من خالل الجدول أن أعلى

 و المواظبة على هذا االتجاه كان في فئة المبحوثين القادمين من سنة 73,40%بلغت، 

وبنفس  %76 -92 لتليها فئة القادمين قبل االستقالل بـ 81,58% بنسبة 1970 -1961

 -1981/ 1980 -1971 لكل من فئتي القادمين ما بين سنة  75%النسبة المقدرة بـ 



      

 فئة القادمين   لدى83,33%فيما نسجل في خانة إجابة أخرى ألعلى نسبة بلغت   1990

  .بداية التسعينات
 

من خالل المعطيات اإلحصائية نالحظ أن نسبة المبحوثين الذين أجابوا بالحالة 

الجيدة لعالقة الجوار أثناء استقرارهم كانت مرتفعة، و نالحظها ترتفع بالدرجة 

، و أيضا في مرحلة ما قبل 1970 -1961 لدى الوافدين إلى المنطقة ما بين .األولى

، و هذا يؤدي بنا إلى القول بأن السنوات األولى من االستقالل عرفت درجة 1961

كبيرة من التالحم و التضامن، من تبادل للزيارات بين الجيران و هذا راجع إلى عدة 

  :عوامل

  .لقدوم يكون النتقال عائالت من منطقة واحدةو كما الحظنا من قبل أن ا: أوال

الطابع الريفي الذي يتميز به أغلب القادمين في هذه الفترة، حيث إن االنتقال : ثانيا

كان من مناطق ريفية إلى مناطق يمكن أن نطلق عليها مناطق إستعمارية، لكن هذا 

ي يتميز على أساس االنتقال دعم بالمحافظة على النمط أو الطابع المعيشي الريفي الذ

 خاصة و أن علمنا أن المنطقة تالمعرفة الوثيقة، أو التشابه في المهن و المسؤوليا

المستقبلة لهؤالء الوافدين إليها كانت منطقة فالحية بالدرجة األولى، بمعنى أن الجو 

  .الزراعي كان مهيأ لمزاولة المهن الفالحية
 

عرفت عالقات جوارية قوية راجع بمعنى آخر أن السنوات األولى لالستقرار   

إلى عدم وجود أي تفاوت اجتماعى، ألنهم متشابهون من حيث األصل الجغرافي 

الريفي و من حيث منطقة القدوم، التي تكون في غالب األحيان من نفس المنطقة، كما 

  .سبق و أن أشرنا، و أيضا نوع المهنة

  

مجتمع المحلي أكثر متانة    هذا التشابه جعل من العالقات االجتماعية داخل ال  

 كنا مثل عائلة واحدة، نتبادل الزيارات «:و أكثر تضامنا بحيث تقول إحدى المبحوثات

، فالسكان »يوميا، و نساعد بعضنا البعض، و نتعاون في األعراس و في المآتم 

يتعاونون فيما بينهم، أين يشعر كل فرد بانتمائه إلى الحي الذي يسكنه و يتطور 

  .إلى أن يصبح شعورا عائليا يفرض عليه القيام بأشكال المساعدة و اإلعانةشعوره 



      

  

 أيضا عرفت تماسك و تالحم      1961و كما تجدر اإلشارة إلى فترة ما قبل   

و متانة العالقة الجوارية و هذا راجع بطبيعة الحال إلى صور التضامن و التالحم 

  .ريةالذي عرفه المجتمع في ظل السيطرة اإلستعما
   

إن الخانة األخيرة، تبرز بشكل كبير إرتفاع النسبة عند فئة القادمين في أواخر 

التسعينات، حيث أعطى الجيران إجابة أخرى تتمثل في أن القادمين في هذه السنة لم 

تكن لهم مخالطة و اندماج أكبر و هذا نظرا للظروف األمنية التي كانت سائدة في 

يطة و الحذر في التعامالت، بحيث لم يكن هتاك فرصة الفترة، استدعت منهم الح

  .لالندماج و الدخول في عالقات كبيرة، و بقيت عالقة سطحية بسيطة

  

  ..يبين سنة القدوم و عالقته بدرجة التغير في عالقة الجواريبين سنة القدوم و عالقته بدرجة التغير في عالقة الجوار: : ))1313((الجدول رقم الجدول رقم 
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نالحظ من الجدول أعاله أن أكبر نسبة سجلت في خانة تغير العالقة السابقة   

 و فئة ما 1961لقادمين قبل سنة لدى فئتي ا 50 %، مدعمة بنسبة 44,68 %و بلغت 

، في حين سجلت أدنى نسبة في فئة القادمين ما بين سنة        1970 -1961بين 

 نـالحظ من خالل القـراءة اإلحصائية أن حدوث التغـير  25 % بنسبة 1990 -1981
 

في نوعية العالقة السابقة، بحيث، هناك شعور لدى المبحوثين بتراجع العالقة عما 

عليه في المرحلة األولى لالستقرار، أدى إلى تقلص ألدوار الجوار في هذه كانت 

المناطق بحيث بدأت تبتعد عن صور التضامن و التالحم الذي عاهدوه في السابق    

و ذلك في ظل التحوالت و التغيرات الطارئة على المجتمع الجزائري، ككل مست 

التغيرات على عالقة الجوار في مختلف مجاالت الحياة و مظاهرها، و انعكست هذه 

  .المجتمعات البسيطة

  

إن التراجع ألدوار الجوار تجلى في عدة أشكال أبرزها، تقلص لطابع العالقات   

اليومية، من تبادل للزيارات، بحيث أصبحت تقتصر على المناسبات فقط، تكون في 

 أشكال غالب األحيان مرفوقة بأشعار، و أيضا تراجع لجل المساعدات، و مختلف

التبادل المساعدات اليومية كاقتراض للمال، و األطباق، ضف إلى ذلك ظهور 

المناوشات و الشجار بين الجيران إلى غير ذلك كما برره المبحوثين و كذلك وجود 

نوع من عدم الثقة بين الجيران، حتى بين األقارب و في هذا الصدد يشير مصطفى 

لتي طرأت على العالقات بين مختلف األقارب  أن التغيرات الهامة ا«بوتفنوشت إلى 

 العالقة ما بين العائلة «و بالتالي يرى أنّ  »قد تكمن في تواتر هذه العالقة و نوعيتها 

  . )1( »أصبحت فاترة و ضعيفة 

                                                 
 .273، ص 1984، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ة، التطور و الخصائصالعائلة الجزائري:  مصطفى بوتفنوشت– (1)



      

إن المبحوثين يؤكدون على أن العالقة بين الجيران لم تبق كما في السابق، و أنها 

أنها في تغير مستمر حسب ما يفرضه الوقت الحالي أصبحت مبنية على المصلحة و 

العالقة في « ، »ما بقاش كما بكري«و يعبرون أن جيرة اليوم ليست كجيرة األمس 

، إن »الماضي كانت عالقة محبة و مودة، أما اليوم فهي عالقة مصلحة خاصة فقط 

قة، إضافة إلى هذين الردين يعبران على أن هناك نوع من الحنين إلى العالقة، الساب

طغيان الشعور بعدم الثقة فكل يحس أن جاره يطمع فيه و يترقبه في كل وقت و يجسد 

ال يريد « :هذا القول أيضا ليؤكد نوعا آخر من الشعور بعدم األمان في الجيران فيقول

 الجيران إقامة عالقة مع اآلخرين و يتوقع منه أن يطمع فيه و يتجسس عليه و يخاف 
 

ذن هناك نوع من الحيطة و الحذر المتبادل بين الجيران و يمكن القول أن ،  إ»منه 

  .العالقة أصبحت تميل إلى عالقات فردية أكثر منها جماعية

ما يمكن قوله أن عالقة الجوار تتغير مع طول اإلقامة، فكلما كانت مدة اإلقامة   

ليومية بين الجيران أطول، كلما أدى ذلك إلى تعقد العالقات، و تراجع االتصاالت ا

والسرية في المشاريع الخاصة، بمعنى أنه أصبح هناك اختصار للعالقات اليومية من 

االهتمام و العناية إلى الفتور و الالمباالة و طغيان الروح الفردية على الروح 

  .الجماعة

  

  ..يبين سنة القدوم و عالقتها بأسباب تغير عالقات الجواريبين سنة القدوم و عالقتها بأسباب تغير عالقات الجوار: : ))1414((الجدول رقم الجدول رقم 
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إلى أن هناك تقارب للنسب و قد سجلت أكبر نالحظ من خالل الجدول أعاله 

  و المواظبة على هذه النسبة  33,33%نسبة في خانة الظروف االقتصادية بنسبة بلغت 

، تليها بنسب متقاربة جدا لكل من القادمين )1990 -1981(كان في فئة القادمين سنة

 ، و بـ35% بـ 1980 -1971 و القادمين ما بين سنة 35,71% بـ 1970 -1961 بين
  .بالنسبة للقادمين بداية السبعينات 16,67% و في األخير 1960 للقدمين قبل %30,77

  
تدعمها  28,57% فيما تأتي الظروف االجتماعية في المرتبة الثانية بنسبة بلغت

و تنخفض النسبة  1970 -1961  لدى فئة القادمين ما بين46,43% في هذا االتجاه نسبة

  .لقادمين بداية التسعيناتبالنسبة ل 16,67% إلى

  
و المواظبة على هذا  27,38% و تأتي الظروف األمنية في المرتبة الثالثة بنسبة

بالنسبة للقادمين  33,33% ، تليها نسبة1960 االتجاه كان في فئة القادمين قبل سنة

، لتنخفض هذه 1980 -1971 بالنسبة للقادمين ما بين سنة 25% و بـ بداية التسعينات،

 فيما امتنعت نسبة قليلة بلغت. 1970 -1961 إلى  للقادمين ما بين سنة 17,86% سبةالن
  . عن اإلجابة %4,77

من خالل التحليل اإلحصائي المقدم أعاله نالحظ أن االتجاه العام كان لألسباب 

االقتصادية، بمعنى أن المبحوثين يرون بأن تغير عالقاتهم مع جيرانهم مردها إلى 

تصادية، فال يستطيع فرد مهما أراد أن يهرب من المشاكل االقتصادية الظروف االق



      

الكبرى التي تعاصره، فإن هذه المشاكل هي جزء من البيئة االجتماعية، و يهتم كل 

شخص اهتماما بالغا بها، إذ أنها تؤثر تأثيرا حيويا في مقدار دخله، بينما تؤثر كلفة 

  .المعيشة و القدرة الشرائية لما تبقى

  
إذن فالحالة االقتصادية التي تعرفها الدول النامية عامة و الجزائر خاصة 

غيرت مجرى العالقات االجتماعية عامة، و تأثرت بذلك عالقات الجوار باعتبارها 

  .جزء من العالقات االجتماعية

  

 و لعل ارتفاع نسبة المؤيدين لهذا الموقف كان عند المبحوثين القادمين بين سنة
لدليل على ذلك باعتبار أن بعد هذه الفترة بدأت تعرف تغيرات اقتصادية  1990 -1981

حادة، و تتمثل هذه المشاكل االقتصادية في ارتفاع األسعار و انخفاض القدرة 

كذلك . الشرائية، ضف إلى ذلك انتشار حدة البطالة في ظل نقص مناصب العمل

  . أسر صغيرةالرتفاع عدد أفراد األسرة، و انقسام العائلة إلى عدة

  
يعد تراجع النشاط الزراعي سببا آخر لتراجع عالقات الجوار، بحيث كان 

النشاط السائد قبل هذه الفترة، إن تغير النشاط االقتصادي يكشف عن هذا االنتقال 

بصورة ملموسة أكثر، فلم يعد العمل الزراعي هو العمل الوحيد، بل أصبحت أعمال 

شتغال بأعمال أخرى و ظهور أيضا اإلطارات يقف أخرى كالتجارة و الخدمات و اال

  .جنبا إلى جنب مع العمل الزراعي

  

و لهذا يمكن القول بأن النشاط االقتصادي يتغير مع مرور الوقت و كلما تغير 

تغيرت معه القيم االجتماعية التقليدية، و هذا التغير بدوره هو نتيجة لتحسن الظروف 

، مما أدى إلى انحصار هذا النشاط على كبار السن فقط االجتماعية و التعليمية لألبناء

  .في غالب األحيان

  



      

إضافة إلى تطور وسائل النقل الحضري و انتشار وسائل االتصال كالتلفاز    

و الراديو و الهوائيات المقعرة كلها ساهمت بشكل أو بآخر إلى تغير في طابع 

لتكنولوجي إلى تغيير شكل الحياة العالقات االجتماعية التقليدية، فلقد أدى التقدم ا

  .اليومية للجيران

  

 من الحياة التقليدية إلى الحياة شبه حضرية، ساهمت االنتقالإذن هناك نوع من 

فيها عوامل اقتصادية أدت إلى إضعاف الروابط الخاصة و المتعلقة بالجوار في هذه 

  .المنطقة

  

لقادمين بين سنة     ننتقل إلى الظروف االجتماعية، أين نالحظ أن نسبة ا

 كان لها الحظ األكبر فيها، و ال شك أن التفسير الذي يمكن أن ندرجه 1970 -1961

 هو أن تحسن الظروف االجتماعية و نمط الحياة و أسلوبها هو اآلخر أثر في التغيير 
 

الحاصل، فاالنتقال من سكنات تقليدية إلى نمط غير النمط الذي عاهدوه، ال شك في 

ل مع مرور الوقت، و بالمساهمة مع عوامل أخرى بشكل غير مباشر إلى أنه عم

االنسحاب من المشاركة اليومية التقليدية، خاصة بعد نمو العائالت و انقسامها إلى أسر 

متعددة أدى إلى تعقد الحياة االجتماعية للجيران، ففي العائلة القديمة كانت البساطة هي 

أدائها لوظائفها و العالقات التي تربطها بغيرها     الخاصية األولى التي نالحظ على 

و القيم التي توجه حياتها، و تنظر من خاللها إلى الحياة، و لكن تفكك العائلة اليوم إلى 

أسر و ازدياد حجم أفرادها أدى إلى تعقد في العائالت و اختالفات في االهتمامات    

ول أن التغيير من هذه الناحية هو و تمايز من حيث أهداف الحياة، و لهذا يمكن الق

  .تغيير من البساطة إلى التعقيد و من التشابه إلى االختالف

  

إضافة إلى ذلك، فإن افتقار الجماعة إلى المرافق االجتماعية و التي تعتبر 

منطقة التقاء و تجاذب أطراف الحياة و طرح المشاكل اليومية للنقاش كلها عملت على 

  .دهاتفكك العالقات و تعق



      

  

لقد أشار المبحوثين إلى ظهور عادات اجتماعية غريبة عن المجتمع، تشكل 

خطرا في خلق المناوشات و الحذر بين الجيران منها ظاهرة المراقبة و الغيرة       

و الحسد، و يمكن تفسير لظهور مثل هذه الظواهر إلى وجود رفض ألي تفوق 

 الرفض يقابله المراقبة و إطالق باعتبار أنهم ينحدرون من نفس المنطقة، هذا

فإخفاء حياة . الشائعات و تترجم أيضا من خالل المعرفة الوثيقة باآلخرين لذلك

الجيران عن بعضهم البعض إنما هو خروج عن األمر المعتاد به  و هنا يحدث خلل 

  .في العالقات نتيجة اإلحساس بالمراقبة و إحساس بعدم الطمأنينة

  

عى مس الحياة اليومية للجيران أدت إلى تفكك العالقات إذن هناك تغير اجتما

االجتماعية، و لقد أشار روبرت بارك في كتابه عن التغير االجتماعي و التفكك 

 يبدو ى نحن نعيش فترة من التفكك االجتماعي فكل شيئ«:االجتماعي إلى ذلك بقوله

كن قياسه في أنه عرضة للتغير، و أي شكل من أشكال التغير ينتج عنه تبدل، يم

روتين الحياة االجتماعية يميل أن يحطم العادات التي يقوم عليها التنظيم االجتماعي 

  .»القائم، و كل وسيلة جديدة تؤثر في الحياة االجتماعية 
 

أما عن الظروف األمنية، فهي أيضا تعد سببا آخر لتعقد العالقات بين الجيران 

يدين لهذا الرأي جاء من طرف المبحوثين و المالحظ من خالل الجدول هو أن المؤ

القادمين الذين يؤكدون على أنهم  في السابق كانت الظروف االقتصادية و االجتماعية 

 الذي غير عالقتهم إنما هي راجعة إلى ىأسوأ مما عليه اليوم، و يرون أن الشيئ

عملت  على ، و بداية التسعينات، تالظروف األمنية التي عرفوها في نهاية الثمانينا

خلق جو من الالأمن و عدم الثقة، استدعت بذلك االبتعاد و الخروج من الحياة اليومية         

و االنسحاب جانبا خاصة و أن المنطقة عرفت كما عرفت جل المناطق الجزائرية 

فترة أمنية صعبة، تركت أثارها من خالل تراجع للعالقات االجتماعية مترجمة بشكل 

  . الجوارآخر في عالقات

  



      

أما عن الموقف الثاني و المتعلق بالقادمين في بداية التسعينات فهو أيضا ما 

يفسر الحالة األمنية الصعبة التي كانت في هذه الفترة استدعت عدم المخالطة         

و المحافظة على مبدأ الحياد في المعامالت مع الجيران، بحيث تبرز بشكل كبير تأثير 

  .خلق التباعد، و أحدث فجوة النفور و الفتور في عالقات الجوارالوضع األمني في 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يبين تأثير الدخل الشهري لألسرة على استعارة المواد يبين تأثير الدخل الشهري لألسرة على استعارة المواد   ::))1515((  الجدول رقمالجدول رقم
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و تمثل خانة عدم  55,32 % يبرز الجدول اإلحصائي أن أعلى نسبة سجلت، بلغت

 استعارة المواد الغذائية و المواظبة على هذه النسبة كان فئة ذوي الدخل األكثر من
 في فئة ذوي الدخل المتراوح بين 75 % ، تليها نسبة90,48 % دج بنسبة 20000
سبة عند فئتي عديمي الدخل، و فئة الدخل دج، فيما تنخفض هذه الن 20000 -16001

  .على التوالي25 % و 25,93 % دج بـ 10000 -6000 المقدر بـ

  
و تنخفض النسبة من المجموع الكلي في خانة المبحوثين الذين أجابوا بوجود 

   و المواظبة على هذه النسبة كان في فئة ذوي 44,68 % استعارة للمواد الغذائية بـ

في فئة عديمي الدخل لتأتي  75 % ، تليها نسبة100 %  دج بـ 6000 الدخل أقل من

دج و تبدأ في االنخفاض  10000 -6001 تمثل فئة الدخل بين 74,07 % بعدها نسبة

لفئة  25 % و بـ 38,46 % دج بـ 16000 -10001 بين ابتداء من فئة الدخل المقدرة

   دج بـ 20000 ثر مندج و تنخفض النسبة عند فئة الدخل أك 2000 -16001 الدخل
  .فقط 8  %

تشير القراءة اإلحصائية إلى أن نسبة الذين يستعرون المواد الغذائية أقل مقارنة 

مع الذين ينفون استعارتها، بحيث تعد استعارة المواد الغذائية مؤشرا آخر لصورة 

التضامن بين الجيران، و تظهر حاجة الجيران لبعضهم البعض حين ال يستطيعون 

يقها أو الحصول عليها، و ما يستخلص من الجدول يدل على أنه كلما كان دخل تحق

دج كلما كانت هناك استعارة للمواد الغذائية، و كلما كان أكثر  10000 األسرة أقل من

دج كلما قل تدريجيا، بمعنى آخر أن االستعارة متوقفة على ذوي الدخل  10000 من

ا ما تكون بحاجة إلى استعارة بعض المواد دج، فهذه األسر كثير 10000 األقل من



      

الغذائية مع جيرانها، كالسكر أو الزيت أو الصابون أو الحليب أو بعض التوابل، كذلك 

الخضر عند الحاجة إليها و خاصة عندما ال تكون لها المال الكافي لشراء هذه المواد 

يث تعرف الناقصة في البيت في ظل غياب السوق شعبي بمستوى دخل األسر ، بح

المحالت التجارية للمواد الغذائية و االستهالكية، زيادة في أسعارها، مما يدفع باألفراد 

إلى التنقل خارج المنطقة السكن، خاصة إلى مدينة الدويرة، أين تتواجد بها أسواق 

شعبية و تنتشر فيها ظاهرة البيع في الطرقات، و كذلك وجود محالت تتبع بأسعار أقل 

  . في منطقة السكنمما هو عليه

  ..تأثير عدد أفراد األسرة على تبادل أطباق بين الجيرانتأثير عدد أفراد األسرة على تبادل أطباق بين الجيران: : ))1616((الجدول رقم الجدول رقم 
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  تبادل أطباق المأكوالت

 عدد أفراد األسرة

  

  
 من خالل القراءة اإلحصائية للجدول يشير إلى أن أعلى نسبة سجلت بلغت

 4 في خانة ليس هناك تبادل و المواظبة على هذا االتجاه كان في فئة أقل من %65,96
فرد        12 -9 لدى فئة األسر المتكونة من47,06%  و تليها نسبة 63,64% أفراد بـ

  .أفراد 8 -5 بالنسبة لفئة األسر المتكونة من 26,56% و تنخفض النسبة إلى

  

تبادل سجلت في خانة هناك 34,04%  و تنخفض النسبة من المجموع الكلي إلى
 %  فرد تليها نسبة 13 عند فئة أكثر من 100 %  مدعمة بأكبر نسبة قدرت بـ



      

عند فئة األسر  52,94 %  أفراد، تتبعها نسبة 8 -5عند فئة األسر المتكونة من 73,44

  .أفراد 4عند فئة أقل من 36,36 %  فرد، و تنخفض النسبة إلى 12 -9 المتكونة من
من خالل العرض اإلحصائي المقدم أعاله نالحظ أن عدد أفراد األسرة يؤثر 

شير أن أعلى نسبة سجلت كانت في صنف على وجود تبادل لألطباق  المأكوالت، و ي

عدم وجود التبادل، و ما يالحظ أنها كانت نسبة أكبر في حجم األسرة التي يتجاوز 

ثالثة عشر فردا و هذا بسبب كبر حجم األسرة، إضافة إلى تراكم مصاريف أخرى 

عليها منها مصاريف التنقل للعمل و الدراسة، بحيث تستدعي تخصيص األسرة 

اصة بها، و ذلك النعدام المؤسسات التربوية في المنطقة، تدفع بهم إلى لمصاريف خ

التنقل إلى خارج المنطقة السكنية باستخدام وسائل النقل، ضف إليه مصاريف أخرى 

كمصاريف أكلهم النعدام المطاعم في تلك المؤسسات البعيدة عن مقر سكنهم، إضافة 

 الخاصة بإعالة األسرة من مأكل  إلى مصاريف الكهرباء و الماء، و أيضا مصاريف

فكيف يمكن لعائالت . و ملبس  و كل ما يتعلق بحاجيات الضرورية و الكمالية لألسرة

بسيطة الدخل كبيرة العدد مع التغير االقتصادي و ارتفاع األسعار أن تتحمل كل 

  .متطلبات األسرة المتزايدة لخلق االكتفاء الذاتي؟

  

حوثين بأنهم ال يستطيعون حتى اكتفاء أسرهم من و منه فاإلجابة كانت من المب

 اعتبار أن عالقة الجوار تغيرت « أو من خالل » واحد كفى روحو«:خالل ما تردد

و ما يلفت االنتباه هو قول أحد . »نظرا للظروف االجتماعية التي تعيشها األسر

، هذا »وه بعض الجيران ال يعبرون أهمية للجار، خاصة إن كان يتيما ينس«:الجيران

القول هو مستوحاة من الواقع الملموس و هناك إحساس بالتهميش لليتيم و هو الذي 

يستحق اإللمام به، إذن نالحظ أن كل فرد مهتم بنفسه و بمشاكله و بتلبية حاجات 

  .أسرته فقط، و هذا الواقع فرضه الوقت الراهن و الذي يفرض أيضا مسايرته

دل عندما يكون أفراد األسرة قليل بحيث في حين نالحظ أنه يكون هناك تبا

  .يستطيع األسرة أن تتبادل مع جيرانها أطباقا معينة

  



      

فردا كانت نسبية أكبر من  12 -9 و نالحظ أيضا أن نسبة األسر المتكونة من

 أفراد و هذا يفسر من خالل وجود أكثر من فرد في 8 إلى 5األسر المتكونة من 

  .بخلق توازن في تحقيق االكتفاء لدى األسرةاألسرة يعملون بحيث يسمح لهم 

  

و ما يمكن استخالصه في هذا اإلطار هو أنه كلما كان عدد أفراد األسرة 

كبيرا، كلما زادت متطلباتها اليومية و استهالكها وصعبت و ذلك يؤدي إلى تقليص 

 .مستوى تبادل األطباق خاصة و إلى تقليص لباقي أدوار الجوار المختلفة عامة
 
 

  ..يبين درجة التبادل في الزيارات بين الجيرانيبين درجة التبادل في الزيارات بين الجيران  ::))1717((  الجدول رقمالجدول رقم
 
  

 % التكرار درجة تبادل الزيارات

 27,65 % 26 دائما

 31,92% 30  أحيانًا

 40,43 % 38  نادرا

 100 % 94  المجموع

 
  

 40,43 % من خالل الجدول أعاله، نالحظ أن أعلى نسبة سجلت قدرت بـ
خانة أحياناً، فتنخفض النسبة من  عند31,92 %   سبةتمثل صنف نادرا، تليها ن

  .27,65 % المجموع الكلي إلى صنف دائما بنسبة بلغت
  

يعد تبادل الزيارات بين الجيران مؤشرا مهما في إبراز التواصل              

و االستمرارية و في توطيد العالقة بين الجيران، وذلك لما تحمله من دالالت المودة   

المحبة و التعاون، و منه يشير الجدول إلى أن أعلى نسبة سجلت في خانة الزيارات و 



      

التي تكون نادرا و تشير هذه الندرة إلى تراجع التبادل للزيارات، و ذلك يعود لألسباب 

  :منها

 العمل خارج منطقة السكن، بحيث هذا العامل يساهم بشكلين في تحديد مستوى -

  .الزيارات

 يتمثل في التنقل من داخل منطقة السكن إلى خارجها، سواء       :الشكل األول

للعمل، للدراسة أو حتى لقضاء حاجتها المختلفة تساهم بشكل كبير في تقليص مستوى 

الزيارات، بحيث يقضي هؤالء أيام األسبوع في الصراع مع وسائل النقل في ظل 

) إلخ...عمل، دراسة (هم غياب محطة خاصة بسكان المنطقة، للتنقل إلى مراكز حاجت

هذا الصراع اليومي يدفع باألفراد إلى الخروج باكرا سعيا للتنافس و الوصول إلى 

و في المساء يجدون أنفسهم أمام طوابير طويلة تجعلهم ينتظرون لساعات . مقر العمل

للوصول إلى مساكنهم، إذن هذا الصراع هو صراع مع الوقت، فكل الوقت الذي تبقى 

  .يخصص بالدرجة األولى للراحة، و الستغالل وقت الفراغ لشؤون أخرىإنما هو 

و المتمثل في ما ينجر عن هذا التنقل من نتائج أخرى تتجلى في : الشكل الثاني

الدخول في عالقات اجتماعية أخرى مع غيرهم من األصدقاء، بمعنى أن هناك ما 

ليص مستوى الزيارات فتكون يطلق عليه الجماعة البديلة، قد تساهم بشكل كبير في تق

مقتصرة إالّ على المناسبات، ضف إلى ذلك ما يدخل في التقاليد المتعارف عليه        

 معهم كالمشروبات أو السكر أو الحلوى ىو المتعلقة بآداب الزيارة و يرتبط بأخذ شيئ

و غيرها من األشياء األخرى، و هي تقاليد متعارف عليها، لكن مع تغير الظروف 

قتصادية و االجتماعية، كارتفاع األسعار و انخفاض دخل المواطن، أدى بشكل إلى اال

تقلص مستوى الزيارات، مع اإلشارة إلى غياب المناخ المالئم لتطوير عالقات األلفة 

  و المودة المستمرة كغياب أماكن االلتقاء منها األسواق و الحمامات، دور الحالقة

ها أيضا أن تجمع أكبر قدر من األفراد، كل هذه حتى أماكن العمل التي من شأنو

  .األمور من شأنها أن تدني مستوى الزيارات

و نفس األمر و التأويل الذي يمكن طرحه حول الذين أجابوا بأحيانا، فمدلولها   

يشير إلى توفر فرص الزيارة، بمعنى متى أتيحت الفرصة لذلك، أو المناسبة أو كما 

  . »عرضة  « يقال بالعامية عندما تكون



      

  ..يبين درجة تبادل للزيارات و عالقتها بنوعية الزيارةيبين درجة تبادل للزيارات و عالقتها بنوعية الزيارة  ::))1818((  الجدول رقمالجدول رقم

  
  المجموع نادًرا أحيانا دائًما

 

 % ت %ت % ت %ت

 65,96% 62 73,68% 73,3328% 46,1522%12 زيارة بمناسبة

 34,04% 32 26,32% 26,6710% 53,8508%14 لزيارة بدون مناسبة

 100% 94 100%38 100% 30 100%26 المجموع

  نوعية الزيارة

 درجة التبادل

  
و هي تمثل صنف   65,96% يشير الجدول إلى أن أعلى نسبة سجلت، بلغت

في فئتي نادرا و أحيانا على  73,33% و  73,68% زيارة بمناسبة، مدعمة بنسبة

  .في فئة دائما  46,15% التوالي مقابل

 سبة بنسبة قدرت بـبينما تنخفض النسبة من المجموع الكلي عند فئة بدون منا
    26,67% مقابل 53,85% ، و المواظبة على هذا االتجاه كان فئة دائما بـ%34,04

  . من فئتي أحيانا و نادرا على التوالي لكل 26,32%و

  
من خالل القراءة اإلحصائية للجدول نالحظ أن المناسبة تتحكم في الزيارة فمن 

ادرا أو أحيانا ما يقومون بزيارة جيرانهم إنما خالل الجدول يتبين أن المبحوثين الذين ن

هو مرتبط بمناسبة، فإذا كانت هناك مناسبة تكون هناك زيارة، و العكس صحيح 

خاصة تلك المتعلقة بالفرح، و يستثني منها المناسبة المتعلقة بالموت أو المرض ألنه 

بأشعار يتمثل في أما ما يتعلق بالفرح  أو سببا آخر فغالبا ما يرفق . يعتبر واجب

إرسال أحد أفراد العائلة لتحديد موعد و ساعة الفرح، و هذا أيضا خروج عن العرف 

التقليدي، أين كان الناس جميعا يفرحون، و يتعاونون، بينما اآلن هناك نوعا من 

االنعزال، و عدم التدخل في الشؤون اآلخرين، أين يكتفي الجيران بحضور الفرح في 

 و الموعد المحدد ثم المغادرة بعد ذلك و هذه الحالة تنطبق أكثر على الساعة المحددة

فيما يؤكد أغلب الجيران إلى اختفاء تلك . جنس اإلناث أكثر منه عند جنس الذكور



      

الزيارات المتعلقة بالمناسبات الدينية، كتلك المرتبطة بشهر رمضان و العيد و المولد 

في السهرات الرمضانية، و التي كانت شبه حيث كان الجيران يتبادلون تلك الزيارة 

يومية، بينما لم تعد توجد في هذه األيام، في حين بقيت مقتصرة في غالب األحيان 

على األقارب لكن أقل عما كانت عليه بحيث تكون مرة أو مرتين في شهر رمضان 

  .ككل

  

هو مرتبط بمناسبة أن المبحوثين الذين نادرا أو أحيانا ما يقومون بزيارة جيرانهم إنما 

  .فإذا كانت هناك مناسبة تكون هناك زيارة، و العكس صحيح

  .إذن نالحظ أن مستوى الزيارة تقلص و أصبح متعلقا إال بالمناسبات الظاهرة فقط

  

  ..يبين حاجة الجيران إلى اقتراض الماليبين حاجة الجيران إلى اقتراض المال  ::))1919((  الجدول رقمالجدول رقم

  
  % النسبة التكرارحاجة الجيران إلى اقتراض المال

 17,02 % 16 هناك اقتراض للمال

 56,38% 53  ليس هناك اقتراض للمال

  26,60 % 25  بدون إجابة

 100 % 94  المجموع

  

    
نالحظ من خالل الجدول اإلحصائي أن النسبة الكبيرة من الجيران ال 

امتنعوا عن  26,60% تليها نسبة 56,38% يقترضون المال من جيرانهم بنسبة تقدر بـ

عند خانة وجود اقتراض  17,02% بة من المجموع الكلي بنسبةاإلجابة و تنخفض النس

  .للمال

تعد مسألة اقتراض المال من الجيران صورة اجتماعية أخرى من صور 

  .التضامن االجتماعي بين الجيران وقت الشدة و الحاجة



      

  

ما يالحظ من خالل القراءة اإلحصائية المعروضة أعاله أن أغلبية المبحوثين 

ال من الجيران و هذا يدل على أن مسألة االقتراض هذه تعد مسألة ال يقترضون الم

حساسة جدا، بحيث تدل إلى عدم رغبة االقتراض من الجيران و ذلك يرجع إلى عدة 

  :أسباب افتراضية

 االفتراض األول يتمثل في كون الجيران ال يريدون إظهار حاجتهم أو عجزهم -

  .دقائهم أو عائلتهمالمادي أمام جيرانهم فهم يلجئون إلى أص

يتمثل في أن معظم المبحوثين يعتبرون من ذوي الدخل المتوسط :  االفتراض الثاني-

  .و أيضا من عائالت بسيطة

هو يرجع بالشعور بأن الجيران يبحثون عن مصلحتهم الخاصة :  االفتراض الثالث-

  .فقط من خالل الحاجة إلى الجار وقت الحاجة إلى المال فقط

  

ن حساسية الموضوع هو امتناع الكثير عن اإلجابة عن السؤال و ما زاد م

. بحيث رفض المبحوثين اإلجابة عن هذا السؤال بشكل كبير مقارنة باألسئلة األخرى

إذن هناك حساسية من هذا الموضوع، بحيث هناك نوع من االعتزاز ، و ال ترغب 

ن كان هناك اقتراض األسر في إظهار عجزها أو حاجتها إلى مساعدة مادية، و حتى إ

  .فإنه يكون مقتصرا على جار ذو ثقة عالية

  

 فيما تظهر النسبة األقل في تأكيد على اقتراض المال من جيرانها نظرا لعالقتهم 

  .الحسنة، و نظرا لحاجتهم لبعضهم البعض خاصة وقت الشدة

  

  

  

  

  

  



      

  

  

 من خالل  من خالل يبين أراء المبحوثين حول عالقة الجوار الحاليةيبين أراء المبحوثين حول عالقة الجوار الحالية  ::))2020((  الجدول رقمالجدول رقم

  ..تجربتهم اليوميةتجربتهم اليومية

  

  
  %النسبة التكرار أراء المبحوثين

            % 24 عالقة في تغير مستمر

 17,02 % 16  عالقة عدم ثقة

 17,02 % 16  عالقة مصلحة

 14,90 % 14  عالقة سطحية

 13,83 % 13 عالقة متدهورة

 11,70 % 11  عالقة حسنة

 100 % 94  المجموع

 
  

أعاله نالحظ أن هناك عدة تصورات وأراء مختلفة من خالل الجدول 

 للمبحوثين لعالقتهم بجيرانهم تأتي في مقدمة رأي العالقة في تغير مستمر بنسبة بلغت
لكل من خانة عالقة عدم ثقة، و عالقة مصلحة    17,02%  ، تليها نسبة%19,15

ورة و تمثل لعالقة متده 13,83%  سطحية و لعالقة 14,90% خاصة، تأتي بعدها نسبة

لرأي العالقة الغير  6,38% أراء عالقة حسنة و تنخفض النسبة إلى 11,70% نسبة

  .مستقرة

  
نالحظ من خالل المعطيات اإلحصائية تنوع التصورات المختلفة لعالقة الجوار 

من خالل تجربتهم اليومية و تحتل أراء المبحوثين الذين يرون أن العالقة في تغيير 

بة أكبر، بحيث يؤكد أصحاب هذا الرأي أنها تغيرت مقارنة على مستمر الصدارة بنس



      

ما كانت عليه في السابق و هو األمر الذي يعزز أكثر التغير الحاصل في عالقات 

الجوار بما كانت عليه في المراحل األولى من مراحل االستقرار، بحيث استهدف هذا 

التعامالت، و حتى أشكال التغيير االتصاالت اليومية، المشاعر المحلية و أنواع 

المحادثات، و معظم صور التعاون الذي عاهدوه في السابق، و يتجلى بوضوح في 

مختلف التصريحات للمبحوثين و الذين يرون بأنها تغيرت بسبب الظروف االجتماعية 

التي تعيشها األسر خاصة الفقيرة منها، و هناك من يرى بأن الوقت هو الذي فرض 

 بمعنى أنه مع مرور »ر الجار ال يأبه بجاره ألن الوقت يقول هذا  صا«هذا التغيير 

الوقت إنزلقت الجيرة عن جسرها المعهود، و هناك من يرى بأن تغيرها يعود إلى 

مختلف المشاكل التي يواجهونها بسبب شجار األطفال أو النساء، األمر الذي يؤدي 

هذا التغيير يتجلى من إلى خلق المناوشات و االضطرابات، كما يرى آخرون أن 

 في الوقت «خالل الالمباالة و عدم االهتمام على غير ما كانت عليه في الماضي 

الحالي تغيرت عالقات الجوار عما كانت عليه في الماضي، فالالمباالة  و عدم 

و الوقوف  االهتمام أصبح يطبعان عالقات الجوار فلم يعد من يحس بجاره و همومه

 في الحقيقة عالقات الجيران في الوقت الراهن تبدوا فاترة «، »دة معه في أوقات الش

  »فقليال هم الجيران الذين يهتمون ببعضهم البعض، لم يبقى منها إالّ الظاهر فقط 

  .ويقصد بها التحية و السالم

  

 تغيرت       «و هناك من اآلراء ما يبرز تراجع لصور التضامن و التالحم 

 تغيرت كثيرا و لم «، »مون بالصداقة و التعاون مع جيرانهم و أصبح الجيران ال يهت

  .» الجار لم يعد ُيقَدْر حتى من الصغير، و ليس له قيمة «، »يعد هناك تفاهم بينهم 

  

كل هذه اآلراء إنما تشير إلى وجود تغيير، و على أنها تقلصت أشكال التضامن 

 من خالل المشاكل اليومية من و التفاهم و حتى الممارسات، و ظهور أشكال النفور

  .تشاجر لألطفال و النساء و حتى أيضا ظهور المشاكل العائلية

  



      

و من اآلراء األخرى هي تلك المتعلقة بالمبحوثين الذين يرون بأن عالقات 

الجوار مبنية على المصلحة الخاصة، و أيضا على أنها عالقات تنعدم فيها الثقة      

  ث يرى أصحاب هذا الرأي أن حاجـة الجيران، لبـعضهم و األمن بين الجيران، بحي

  

البعض تكون فقط لتحقيق أغراض شخصية أو تحقيق مصلحة خاصة نفعية أكثر منها 

  .تعاونية

  

إن هذا التصور إنما يدل على أن المجتمع بدأ يعرف طغيان للحياة الحضرية  

 األفراد تميل إلى أن تكون و أنها بدأت تمارس تأثيرا هاما بحيث أضحت العالقات بين

  .فردية ثانوية انقسامية و نفعية مصلحية أكثر من كونها أولية و تكاملية

  

بحيث استلزمت الحضرية كطريقة في الحياة من تغيير في األسس التقليدية 

 و هذا راجع إلى التنقل الجغرافي لألشخاص و بذلك )1(للتماسك االجتماعى لألفراد 

ا التنقل كنتيجة تشجع باستمرار على تحقيق أكبر قدر من التنقل األفكار و ُيبِرز هذ

  .االجتماعي

  

إذن فاألفراد يرون أن تجربتهم اليومية مكنتهم من استخالص لظهور األنانية  

و حب الذات و خلق الالثقة بين الجيران من خالل تراجع للعالقات األولية، و أنها 

 الحقيقة عالقة الجيران أصبحت فاترة  في«أصبحت فاترة، و أنها لم تبقى صادقة 

 لم تبقى « »فقليال هم الجيران الذين يهتمون ببعضهم البعض لم يبقى منها إالّ الظاهر

صادقة كما في السابق، ألن العالقات تدهورت و أصبح الجار يهتم بمصلحته 

  .»الشخصية    فقط 

إذن فهذه . » مصلحة  مجاورات«إضافة إلى اإلشارة في كثير من األحيان إلى عبارة 

المجاورات المبنية على المصلحة أدت إلى ظهور األنانية و حب الذات و بروز 

  .الفردية في التعامل
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أما عن عدم الثقة بين الجيران فلقد تبين ظهور نفور في العالقات االجتماعية 

لطويلة من خالل التوترات و المناوشات، و تبادل الشائعات، نظرا للمعرفة الوثيقة و ا

  بالجيران، فإن اإلشاعة سرعان ما تنتشر و تتناقل هنا و هناك، مما يستدعي الحذر في 

  

  

 نادرا ما «إذن هناك نوعا من عدم االطمئنان . التكلم أو التعامل، خوفا من اإلشاعات

يكون الجار طيبا، و هذا راجع إلى الوقت الصعب الذي نعيشه فال يوجد الجار يبوح 

هذا الرأي يشير أكثر إلى عدم وجود ثقة متبادلة بين . »ته الشخصية لجاره عن حيا

  .الجيران خاصة فيما يتعلق باألمور الشخصية

  

و تشير التصريحات المتعلقة بوجود عالقات سطحية مبنية على ما هو ظاهر 

كتبادل التحية، هناك عالقة و لكنها محدودة و جد سطحية، ليس هناك عمق و دخول 

يقة و قوية، و أيضا تبادل للزيارات، مقتصرة على المناسبات فال يمكن في عالقات وث

 ظاهر و أيضا لتجنب القيل و القال، إذن هناك أيضا ىإغفال هذه المناسبات ألنها شيئ

 أو » كل واحد في حدوا «عدم المخالطة و تظهر هذه العالقة في عبارة ترددت كثيرا 

 يدل على وجود عالقة غير متينة أو غير ، مما» حنا في حالنا و هما في حالهم «

وثيقة و هناك تباعد للجيران عن بعضهم البعض، و لكن دون إغفالهم بصفة مطلقة 

 نظرا لألحوال األمنية « :كما أن هناك انسحاب من الحياة االجتماعية بسبب مشاكل

  .»األحسن أن تلتزم بعالقة سطحية محدودة مع الجيران 

  

سطحية هي نتيجة لعدة مشاكل اقتصادية، اجتماعية كما كما يالحظ بأن هذه ال

 ال توجد صداقة بأتم «سبق ذكره، تؤثر على الفرد و تجعله مشتغال بهذه المشاكل 

 حنا في « أو »معنى الكلمة ألن كل واحد منهمك في مشاكله و ال تجعله يحس بجاره 

ذا االنسحاب، بمعنى هنا يظهر جليا ه. »حالنا و هما في حالهم لتجنب وقوع المشاكل 

  .أنه كانت هناك مشاكل هي التي أدت إلى فرض هذه السطحية في التعامل



      

في حين يرجع أصحاب تدهور العالقة إلى تغير جذري و عميق في صميم 

العالقة، بسبب تراكم و تفاقم للمشاكل الحادة سواء العائلية منها أو المشاكل المتعلقة 

 المسكن و الحي ال يتوفر على لوازم الحياة  عالقة متدهورة بسبب ضيق«بالحي 

 و أيضا تعتبر الظروف »الحضرية هذا يؤدي إلى خلق الشجار بين األطفال 

 أصبحت «االقتصادية هي الدافع إلى التغيير و تعيق استمرارية للعالقة السابقة 

   عالقة الجوار في الوقت الحالي أصبحت « »متدهورة بسبب الظروف االقتصادية 

  

قة غير طيبة و متدهورة ألنه و نظرا للظروف االجتماعية و االقتصادية و األمنية عال

أصبح الفرد يفضل العيش في عزلة لتفادي المشاكل، التي قد تنجر على هذه 

 و متابعة إلى »الظروف، و لهذا نالحظ تباعد بين الجيران و طغيان األنانية عليهم 

قة اليوم متدهورة أنجر عنها ابتعاد الجيران  العال« :ظاهرة التباعد يضيف آخر قائال

 و دائما من خالل التصريحات »عن بعضهم البعض و ذلك لتفادي المشاكل و القيد 

  .تظهر انزعاج الجيران من مشاكل القيل و اإلشاعات

و في أقل نسبة عبر بها المبحوثين في أن عالقتهم عالقة طبيعية و حسنة في 

 عالقتي بجيراني «ة ألوامر الصداقة و المحبة و الطيبة كثير من العبارات المناشد

 عالقتي    «، » جيراني بمثابة األهل الحقيقيون «، »ممتازة و جيدة و الحمد اهللا 

  .»طيبة 

  

و في األخير هناك نسبة ضئيلة ترى بأن عالقتهم مع جيرانهم غير مستقرة 

بأنه ألمر طبيعي ألنه ال بحيث تكون تارة جيدة و تارة أخرى يسودها توتر، و يرون 

  .بد أن يكون هناك استمرارية في التعايش معهم

ما يمكن استخالصه هو أنه مهما كان التصور الذي أبداه المبحوثين إالّ أن ما 

يشد االنتباه هو اإلجماع على أن هناك نوع من الفتور في العالقات و الالمباالة و عدم 

 اختلف الذرائع و المسببات و التفسيرات التي الثقة بين الجيران، و هذا راجع مهما

طرحها المبحوثين إلى طول المعاشرة ساعدتهم على تبين حقيقة و تجربتهم مع 



      

جيرانهم سواء كانت هذه التجربة إيجابية أو سلبية، فهي تعبر عن خالصة لتجارب 

  .يومية طوال المعاشرة

  

  

  

  

  

  

  

 :اسـتنـتاج الفـرضيـة األولى

  
رضية المقترحة األولى في بحثنا هذا، تحت عنوان االنتقال من انطالقا من الف

البساطة إلى التعقيد أدى إلى حجز و تقييد لعالقات الجوار، و من خالل التحاليل 

الخاصة للجداول اإلحصائية، نستنتج أن حجز و تراجع لمختلف أدوار الجوار هو 

ثر تعقيدا فمن خالل قيامنا نتيجة انتقال األفراد من البساطة في العيش إلى حياة أك

بعرض لمنطقة القدوم و األصل الجغرافي وجدنا أن أغلب المبحوثين هم من أصل 

ريفي و غالبا تجمع بينهم صلة قرابة، تجلى هذا الطابع الريفي، من خالل بعض 

المؤشرات المختلفة تتمثل في منطقة القدوم، و كيفية التوصل إلى معرفة الحي نوع 

ق، و أيضا من خالل مؤشرات مازالت تشيد باختفاء هؤالء األفراد لمزايا السكن الساب

الحياة الريفية، كتربية الحيوانات و غرس األشجار المثمرة، و من خالل العرض 

حاولنا ربط هذه المميزات بسؤال حول طبيعة العالقة أثناء االستقرار؟ فكانت اإلجابة 

لعالقة الطيبة التي عاهدوها أثناء استقرارهم إيجابية بمعنى أن أغلب المبحوثين أكدوا ا

هذا يؤدي بنا إلى القول بأن هذه العالقة هي عالقة نابعة من طبيعة المجتمع الريفي 

  .المبنية على البساطة، و المحبة و التعاون، و كثافة العالقات االجتماعية

  



      

وتيرة لكن هذه العالقة وجدت أمامها حواجز منعتها من االستمرار على نفس ال

و اختلفت . بحيث أغلب المبحوثين أشاروا إلى حدوث تغيير مس عالقتهم مع جيرانهم

الظروف التي أحدثت هذا التغير بنسب متقاربة فمنهم من يرى أنه نتيجة للظروف 

اقتصادية و آخرون إلى ظروف اجتماعية و آخرين إلى ظروف أمنية، فالتغيير 

امل و المتغيرات االقتصادية، من خالل تغير لألسباب اقتصادية ترجمته جملة من العو

النشاط االقتصادي بالدرجة األولى من الريفي الفالحي إلى تعدد النشاطات االقتصادية 

 الدخل الشهري لألسر، ارتفاع   كانخفاضو ما أنجر عن التغبير االقتصادي 

انقسام األسعار، انتشار وسائل االتصال، إضافة إلى الظروف االجتماعية تمثلت في 

العائالت إلى عدة أسر، ارتفاع عدد أفراد األسرة، و افتقار الجماعة السكنية إلى 

   فلم تجد الجو المالئم إلتمام   مرافق حيوية اجتماعية، تشجع على استمرارية العالقة،

  

العالقة السابقة على نفس الوتيرة، و دون إغفال للظروف األمنية الصعبة التي وقفت 

في مرحلة من المراحل التي مرت بها كل المناطق الجزائرية، كل هذه عليها المنطقة 

الظروف أدت إلى تشابك العالقات و حجزها و تراجعها، و لعل من بين مظاهر 

الجوار التي تأثرت بهذه الظروف هي تلك المتعلقة باالتصاالت اليومية و أشكال 

ة للمواد الغذائية، اقتراض التضامن، كتبادل المساعدات من تبادل للزيارات، و استعار

المال، و تبادل لألطباق، و مختلف المساعدات التي من شأنها أن تبدي روح الجماعة 

و تنمي روح التضامن و التعاون بين الجيران إالّ أننا الحظنا أنها تقيدت و حجزت 

متأثرة بمختلف الظروف االقتصادية و االجتماعية و حتى األمنية جعلتها تتراجع 

يعمل على أن يكسبها نمطًا حضريا، بمعنى أن عالقات الجوار أضحت تعرف بشكل 

ميال إلى الفردية و إلى شكل الحياة الحضرية التي تشجع العالقة الثانوية على 

العالقات األولية، و أيضا إلى نمو الالّتجانس، فلم يعد التشابه هو الظاهرة المسيطرة 

  .دإذن هنا انتقال من البساطة إلى التعقي

  

و هذا التغيير لم يكن يمر على فترات سريعة متالحقة بل أن التغيير سار على 

بطئ في انتقاله من مرحلة إلى أخرى، و لهذا ال ينتقل التغيير من مرحلة إلى أخرى 



      

إالّ بعد أن يمر بتجارب و يتخطى العقبات التي تواجهه يوميا و من خالل هذه التجربة 

ثه أو عدم حدوثه و يتجلى هذا بوضوح من خالل مختلف يستطيع الفرد أن يشعر بحدو

التصورات للمبحوثين حول عالقات الجوار من خالل تجربتهم اليومية، أن آرائهم 

تبرز بشكل واضح إلى وجود قطيعة بين عالقات األمس و عالقات اليوم، و وجود 

 عليها هي تباعد و الالمباالة بين الجيران و عدم االهتمام و هي أمور يمكن القول

  .انتقال من حياة بسيطة مبنية على عالقات أولية إلى عالقات أكثر تعقيدا

  

إالّ أنه ال يمكننا أْن نقف عند هذه األسباب وحدها فقط، ألنه و بالمقابل يعتبر 

التحول في النمط السكني عامالً أخرا من عوامل التعقد في عالقات الجوار كما سيأتي 

 .في المبحث القادم
 
 

إعادة ملكية السكن و أثره على تراجع اإلطار التضامني : لمبحث الثالثا
  : التقليدي
  :تمهيد

  
  .يعتبر النمط المعماري صورة من الصور التي تعطي اتجاه للعالقة الجوارية  

فعالقات الجوار في النمط المعماري التقليدي ليست نفسها في النمط المعماري 

 يرمز النمط األول إلى كل أشكال التضامن         بحيث. الحديث، كالعمارة و الفيال

و التعاون و إلى الروح الجماعية، نظرا لما يكتسبه من مميزات تتمثل باألخص في 

. االشتراك الجماعي في عدة مجاالت من المسكن، كما هو الحال في القصبة العتيقة

قاللية كل مسكن بينما يرمز النمط الثاني إلى الروح الفردية، انجرت أيضا من است

  .بتجهيزات حديثة خاصة به

  

و عليه فقد أعطى كل نمط من األنماط السابقة الذكر شكالً معينا للعالقة   

ومن خالل هذا العرض سيتم إبراز النموذج المعماري السائد بواسطة . الجوار

الوصف العام للحي و المسكن، كما سوف نتعرض إلى نوع السكن السابق حتى تتمكن 



      

يرة التطور الحاصل على عالقات الجوار، و مختلف المشاكل المنجرة عن من مسا

  .إعادة ملكية األنماط السكنية الحديثة و انعكاسه على عالقات الجوار



      

  

  :النموذج المعماري السائد

  
النماذج المعمارية السائدة في الحي المدروس هو عموما النمط السكني الفردي   

  : الثة أقسامإالّ أنه يمكن تقسيمه إلى ث

  
 : النموذج األول -

السائد لدى أغلبية األسر هو النمط السكني الفردي الفرنسي، و هو عبارة عن فيال 

 .تركها الفرنسيون

  

 .هو السكن الفردي، بناء ذاتي: النموذج الثاني -

  
  .هي السكن الفردي، وظيفي:  النموذج الثالث-

  
  :الوصف العام للحي السكني

لى منازل متصلة ببعضها البعض أغلبها هي عبارة عن يحتوي الحي السكني ع  

منازل من طراز أوربي، تركها المستعمر الفرنسي، تمثل في بعض األحيان، فيالت 

تتكون من مستويين المستوى األرضي و المستوى األول، هذه الفيالت و نظرا ألن 

ابق األرضي الحصول عليها كان عشوائيا فقد تم اقتسامها بحيث تسكن األسرة في الط

و لكل مسكن مساحة شاسعة و مخرج خاص . بينما تسكن أسرة أخرى بالطابق العلوي

، و تم إعادة ملكية المجال الداخلي حسب معطيات )استقاللية كل أسرة بمسكنها(بها 

العائلة كعدد أفراد العائلة، عدد الغرف الموجودة و كذلك إحاطة المسكن بصور      

  .مام إلى خارج الغرف بمعنى يكونان في الساحةو إخراج المرحاض و الح

تأتي المساكن مصطفة على خط مستقيم، تفصل بين كل منزل و منزل آخر صور 

  .بارتفاع متفاوت ينحصر بين المتر و نصف إلى ثالثة أمتار، حسب طبيعة الساكنين



      

تطل المساكن على شارع طويل و متسع، و عدم وجود للتقابل المنازل في غالب 

  .يان، بحيث تكون مداخل المنازل كلها متجهة نحو الشارع الكبيراألح

  

أما النموذج الثاني، فهو البناء الذاتي تمثل في بناء مساكن فردية أرضية تشبه في 

طابعه، النمط األوربي، بحيث تكون هناك غرف متقابلة يفصل بينها رواق، و أيضا 

  .إدخال المرحاض و الحمام

المنازل الفرنسية أو في فناء المنازل بالنسبة لألسر المستقلة تم بناءها بين فراغات 

  .عن العائلة الكبيرة

  

و فيما يخص، النموذج الثالث فهي السكنات الوظيفية و الواقعة فقط في وحدة   

  .الجوار، و هي تلك الخاصة بسلك التعليم باألخص أو بنسبة قليلة للسلك البريد

  
  .وم على نوع السكن السابقتوزيع سنة القد :)21( الجدول رقم

  
60قبل   61

70 
71

80 
81 

90 
91بعد  لمجموعا    
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تمثل صنف  42,56% من خالل الجدول يتضح أن أعلى نسبة سجلت بلغت

 و بـ 1960 لفئة القادمين قبل سنة  57,69% سكن قصديري، مثلت أعلى نسبة بها
لفئة القادمين ما بين   25% و بـ 1970 -1961 لفئة القادمين ما بين سنة  %52,63

  .1980 -1971 سنة

  
نالحظ من خالل الجدول و الذي يمثل نوع السكني السابق للمبحوثين و عالقته 

كما أن أعلى  سنة القدوم، أن أعلى نسبة سجلت تمثل صنف السكن القصديري، و 

 1961نسبة في هذا الصنف كانت نسبة متقاربة لدى فئة المبحوثين القادمين قبل سنة 

، و هذا راجع إلى الظروف التي كان يعيشها بصفة عامة الشعب 1970إلى غاية سنة 

الجزائري تحت االحتالل، و تطبيقه سياسة األرض المحروقة، مما دفع بالكثير من 

حو المدن أكثر أمانا و إقامة بيوت غير صحية تتمثل في الريفيين إلى الهجرة ن

  .المساكن القصديرية المحيطة بتلك المدن

  

تأتي في المرتبة الثانية نمط السكن الريفي و المتمثل في المسكن التقليدي   

المعروف و المبني بالطوب و القصب، و هو ما يشير إلى حياة ريفية تطبعها العالقة 

  .ة و المتالحمةاالجتماعية المتماسك

فالمسكن التقليدي هو نمط العائلة الكبيرة الذي كان سائدا في زمن بعيد و الذي كان 

و الخارجي          مسكن متواضع مهيأ لتلبية حاجات أهله بشقيه الداخلي«عبارة عن

و ابتعد عن اإلسراف في استعمال مواد البناء، فأتى أقرب إلى البساطة منه إلى البذخ 

  .)1( »افو اإلسر

  

و عليه فإن هذا النمط يعكس كذلك الظروف االجتماعية و االقتصادية و الثقافية   

للمجتمعات التقليدية، حيث أن بساطة الحياة االجتماعية اليومية آنذاك تفرض التعاون 

  . و االلتحام بين العائالت و الجيران

                                                 
، 1995، 1، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، طمقارنة نفس، اجتماعية للمجال السكني: رجاء مكي طيارة – (1)

 .104ص 



      

 عراب و شاهد   هو أكثر من«و في هذا الصدد تقول رجاء مكي طيارة أن المسكن 

  .)2( »و هو يدخل في تاريخ و عالقات الماضي و الحاضر 

  

بالمقابل نالحظ انه كلما اتجهنا بعد االستقالل كلما تراجعت نسبة السكن الريفي 

خاصة و القصديري و هذا يدل على وضعية االستقرار و ظهور أنماط جديدة من 

  .االستقاللالسكنات تمثلت في السكن االجتماعي و الوظيفي بعد 

  

  

  ..توزيع األصل الجغرافي للمبحوثين على نمط السكن الحاليتوزيع األصل الجغرافي للمبحوثين على نمط السكن الحالي  ::))2222((  الجدول رقمالجدول رقم

  
  المجموع حضري ريفي
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 4,26% 04 15% 03 1,35% 01 سكن فردي نمط وظيفي

 17,02% 16 35% 07 12,16% 09 آخر

 100% 94 100% 20 100% 74 المجموع

 
    

 نمط «  يمثل صنف سكن فردي 67,02 %االتجاه العام للجدول يتجه نحو 

مقابل  78,38 %، و المواظبة على هذا االتجاه كان لدى فئة الريفيين بنسبة »فرنسي

  . لفئة الحضريين%25

  

 أن جميع المبحوثين يستهلكون سكنات فردية نالحظ من خالل الجدول أعاله  

يتوزعون بنسب مختلفة حول نماذج معينة، تمثلت السكنات من طراز أوربي أو التي 
                                                 

 .198، ص مرجعنفس ال – (2)

 األصل الجغرافي

  نمط السكن الحالي



      

 تركها الفرنسيون بعد االستقالل تتناسب و المستوى المعيشي األوربي و يالحظ أن

 العشوائي بعد ءالريفيين هم أكثر المستهلكين لهذا النمط، و ذلك تبعا لحمالت االستجال

خروج الفرنسيين، و يشمل ذلك سواء السكان الذين كانوا يتمركزون حول المدينة 

  .الفرنسية أو الذين جاءوا بعد االستقالل عن طريق أقارب لهم

  

    

إذن هناك انتقال إلى سكنات جديدة، و أنماط غير األنماط التي عرفوها        

كن الماضي و السكن الحالي، إذن هناك و عاهدوها، و هنا يحدث تحول ما بين الس

  .!نمط حياة جديد

بحيث و كما رأينا في الجدول السابق أن معظم المبحوثين كانوا يستهلكون   

نمط حديث حيث اإلقامة فيه تختلف تماما عن  أنماطًا تقليدية و انتقلت إلى إعادة ملكية

  .العيش في المسكن التقليدي

هو هل استطاعت األسر التكيف مع هذه السكنات و عليه السؤال الذي يطرح نفسه 

الحديثة؟ أم أن السكنات هذه هي التي فرضت نفسها و أثرت على الحياة االجتماعية 

  .!للسكان ؟

  :و لإلجابة على هذا السؤال قدمنا تفسيرين

يتعلق بتكيف األسر بحد ذاتها، حيث أنها وجدت نفسها في بداية األمر : التفسير األول

ات فارغة و هي تعيش من حولها في سكنات غير صحية و عليه فإن شغلها أمام سكن

الشاغل لم يكن يرتكز على نوعية أو شكله أو هل يتناسب مع نمطها الثقافي 

  .االجتماعي و حتى االقتصادي، بل كان المهم عندها هو الحصول على مسكن فقط

حياة األسر فمع استطاعة فيتعلق بنتائج أو تأثير المسكن على : أما التفسير الثاني

األسر التكيف مع هذا النمط، و إعادة إنتاجه وفق معاييرها و قيمها، و شكلها األسري 

، إضافة إلى مستجدات الحياة العصرية و ما حملته معها » عائلة ممتدة-عائلة نووية«

من متغيرات جديدة سواء على المستوى الثقافي، االقتصادي، االجتماعي، استطاع أن 

في هذا النوع من السكنات على حياة الجيران تغيرا ملحوظا بأن أضعف شكل يط

  .!الحياة الجماعية



      

  

بحيث يمتاز بالنزعة الفردية و يغلب عليه طابع االنفصال بين السكان المشكلين   

لوحدة الجيرة، بحيث الشكل المبني ال يسمح بتجمع األفراد كما هو الحال في المساكن 

هذه السكنات تتميز باالنفرادية من حيث المرافق التحتية، مما يجعل التقليدية، إذ أن 

و عليه يمكن تلخيص ما سبق من خالل ما ذهب إليه        . دائما التصرف فيها فرديا

  الذي يتصف به اإلنسان و الذي يسعى إلى ) ابن خلدون حول إدراك معنى الحال(

  

اترة في اإلنسانية، فهناك حاالت التنازل  و التساكن في مكان ما و هذه صفة متو

بدائية و حاالت حضارية ال تقتصر على اإلنسان الفرد، بل هي نابعة من ضرورة 

تعاونه مع أخيه اإلنسان للنهوض بحالته الجديدة في بيئته التي تختلف دائما كيفا      

 و كما، حيث تتراءى له كصور و أشكال تختلف كما ألفه في بالده األولية، فتزداد

معرفته باألرض و ما فيها، و ال سيما ما يالقيه من تجارب تختلف عن تجربته في 

مجتمع سابق و هذا يعود إلى اختالف المحيط و الطبيعة و تجاوب اإلنسان لعوامل 

إن هذه النظرة الخلدونية تنطبق تماما على الواقع . )1(كثيرة قد تكون ذاتية أو مشتركة 

 . يمكن تطبيقه على واقع المجتمع المدروساالجتماعي الجزائري عامة و

  

  ..تأثير عدد غرف في المسكن الحالي على مكان لعب الطفلتأثير عدد غرف في المسكن الحالي على مكان لعب الطفل: : ))2323((الجدول رقم الجدول رقم 
 

1 2
4 

لمجموعا 5 +   
 

 % ت %ت %ت % ت

32,98%31 59,09% 27,6913%18 - -البيت

67,02%63 40,91% 72,3109%10047% 07 الشارع

 100%94 100%22 100%10065% 07 المجموع
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عدد 

مكان 

  ل الطفل



      

 تمثل صنف 67,02 %من خالل الجدول يتضح أن أعلى نسبة سجلت، بلغت 

لدى فئة غرفة 100 % الشارع كمكان للعب الطفل، و سجلت أعلى نسبة بهذا الصنف 

 تمثل فئة عدد الغرف المتراوح بين اثنين إلى أربعة      72,31 %واحدة، تلتها نسبة 

  . بالنسبة إلى أكثر من خمسة غرف40,91 %و تنخفض النسبة إلى 

  

من خالل المعطيات اإلحصائية السابقة، نالحظ أن عدد الغرف بالمسكن يؤثر 

  في اتجاه اختيار مكان لعب الطفل، فكلما كان المسكن ضيقا كلما أدى إلى اتجاه 

  

األطفال إلى اللعب خارج المنزل، و هذا االتجاه، ينجر عنه خلق مشاكل عديدة من 

خالل المشاجرات، نتيجة غياب أماكن مجهزة و خاصة باألطفال، و التي تؤثر بدورها  

  .سلبا على اتجاه العالقة الجوارية كما سبق و أن استعرضنا في جداولنا السابقة

  

  .. العائلة العائلةتوزيع عدد الغرف بالمسكن الحالي على نوعتوزيع عدد الغرف بالمسكن الحالي على نوع: : ))2424((الجدول رقم الجدول رقم 
 

1 2
4 

لمجموعا 5 +   
 

 %ت %ت %ت % ت

59,57%56 63,64% 53,8514%10035% 07ممتدة

40,43%38 36,36% 46,1508%30 - - أسرة نووية

 100%94 100%22 100%10065% 07 المجموع

عدد 

نوع 

ائلة   ال

  
 في صنف 59,57 %من خالل الجدول يتضح أن أعلى نسبة سجلت، بلغت 

لغرفة الواحدة  األسر ذوي ا100 %أسرة ممتدة، تحتل في هذا الصنف أعلى نسبة بـ 

، و تنخفض 63,64 %بينما تأتي في المرتبة الثانية األسر ذوي الخمس غرف بـ 

  . لفئة الغرفتين إلى أربعة غرف35,85 %النسبة في هذا الصنف إلى 

نالحظ من خالل الجدول أن أغلبية المبحوثين يشكلون عائالت ممتدة، تتكون   

ا يميز طبيعة العائالت الجزائرية من األب و األم و األوالد المتزوجين و هو م



      

الريفية، و لو أنها لم تعد تحتوي كما في السابق على عدد كبير من األشخاص الذين 

 العائلة الجزائرية «فرد، و هذا ما يؤكده مصطفى بوتفنوشت  60 -40يتراوح ما بين 

الحالية، هي عائالت ضيقة، عدد الزيجات التي تعيش في نفس المنزل انخفض إلى 

احد، أو اثنان و نادرا إلى ثالثة، و يرجع في الغالب العيش معا في نفس المسكن إلى و

  .)1( »أزمة السكن التي ال تسمح لها بالحصول على مساكن منفصلة 

  

و ما يالحظ هو أن أعلى نسبة سجلت في هذا الصنف هو لدى المبحوثين الذين 

ن غرفتين إلى أربعة غرف، هذا أْن يملكون غرفة واحدة تليها بعد ذلك الذين يملكون م

 إنما يدل على تعرض العائلة الجزائرية إلى تغيرات جذرية، متأثرة ىدّل على شيئ

بالتغيرات الحاصلة بموجب التصنيع و تيار التحضر و التمدن، مما استدعى انقسامها 

إلى أسر بسيطة تتكون غالبا من الزوجين و األبناء، تتمتع باالستقاللية 

بمعنى أنه رغم أنهم يعيشون مع بعضهم إالّ أن كل واحد ) مطبخ مستقل(ديةاالقتصا

مستقل، بحيث تعد أزمة السكن و غياب المشاريع السكنية دافعا قويا إلى استقالل 

بينما . األبناء بعد الزواج بغرفة و بناء مطبخ خاص بأسرته في نفس المسكن العائلي

  . و الزوجة و األبناءاألسر النووية، هي أسر تتكون من الزوج

  

و نستنتج أن عدد الغرف ال يستجيب إلى متطلبات العائلة، بحيث أنه مصمم   

وفق أو على نمط اجتماعي معين ال يتماشى و النمط االجتماعي الجزائري و خاصة 

الريفي، مما أدى إلى أحداث تغيير في سمات العائلة الجزائرية و بعثت فيها روح 

 .االنقسامية

  ..توزيع الجنس حسب نوعية اإلزعاج الصادرة من الجيرانتوزيع الجنس حسب نوعية اإلزعاج الصادرة من الجيران: : ))2525((رقم رقم الجدول الجدول 
 
لمجموعا أنثى ذكر   

 

 % ت % ت % ت

40,43% 38 40,74% 22 40% 16 مراقبة الجيران لبعضهم
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 الجنس

نوعية اإلزعاج



      

27,66% 26 25,93% 14 30% 12ليس هناك إزعاج

20,21% 19 20,37% 11 20% 08  القيام بأعمال مزعجة

11,70% 11 12,96% 07 10% 04 رمي األوساخ

 100% 94 100 10054% 40 المجموع

لدى صنف مراقبة الجيران       40,43 %نالحظ أن أعلى نسبة سجلت بلغت 

  . بالنسبة للرجال40 %، مقابل 40,74 %و نالحظ أنها ترتفع عند جنس اإلناث بنسبة 

    

يواجهها ما يبينه الجدول، و الذي يظهر مختلف اإلزعاجات و المشاكل التي 

الجيران بحكم التقارب المجالي هو انفراد مراقبة الجيران لبعضهم بنسبة أكبر و ترجع 

هذه المراقبة إلى طبيعة المجتمع و معرفة الجيران ببعضهم البعض معرفة وثيقة 

  .تدفعهم إلى أخذ الحيطة في كل تصرفاتهم

  

أثر البلبلة       و نالحظ أن النساء هن اللواتي يعانين من هذا المشكل بحيث ت  

و التحدث حولهن و يحسن بتتبع الجيران لهن، سواء من النساء أو الرجال مما ينجر 

  .عنها إطالق الشائعات

  

و ينتج عن هذه المراقبة بما يسمى بالتقليد، بحيث تصبح هذه الظاهرة محل   

ل صداها ألج تقليد بين الجيران كرد فعل بالمثل و بذلك انتشرت بسرعة و كان لها

تفادي هذه المشكلة و معرفة الجيران بطريقة تعاملهم مع بعضهم البعض، أي اكتشاف 

طبيعة الناس يضطر الجيران إلى الحيطة و االحتراس، و منه تكون المراقبة مصدر 

انزعاج و قلق و تفرقة ألنها ترمز كما أشار بعض المبحوثين إلى عدم األمن في 

م المبالغة في إظهار الخصوصيات كما أنها تولد الجار و عليه تظهر االستقاللية و عد

  .االنعزال أكثر مما تولد االتحاد

  

كذلك هناك نوع من الرفض ألي تفاوت اجتماعي بحيث تعد أغلب األسر من   

، و عليه يكون هذا التفاوت )ريفية(عائالت من نفس المستوى و من أصول واحدة 



      

الحياة المهنية أو على مستوى أثره على الجيران و منه فإن أي تفوق سواء في 

، فإنه يكون محطة أنظار و أعين الجيران، و يثير قلق        )بناء مساكن(العمراني 

  .، و هذا حسب دائما أقوال الجيران)خوف من العين أو الحسد(و شعور بالخوف 

  

 فإن تصميم المساكن ال تتماشى و خصوصيات المجتمع  من ناحية أخرى  

  . واضحة على واقع الحياة اليومية للجيران كيف ذلك؟يعكس نتائجه بصورة

  :بحيث أن هذه المساكن تتميز بـ  

  

  

 االستقاللية فكل له فناء خاص و تجهيزاته الداخلية الخاصة به، كقنوات الصرف -

فإذا حدث أْن تعطل أو حدث خلل فإن التصرف سيكون منفردا لمعالجة المشكل      

و فيما يخص الفناء فكل مسكن يكون . اء و الكهرباء يقال على المىو نفس الشيئ

إالّ في حاالت قليلة عكس ما ) كالنافذة(محاطًا بصور و ال يكون هناك مدخل مشترك 

يلعبه الفناء في الشرائح التقليدية بحيث تعد ملتقى األحباب و الجيران لممارسة مختلف 

ة من شأنها أن تقلل من األنشطة أو من هنا نالحظ أن هذه االستقاللية و الخصوصي

  .فرص االلتقاء

بحيث تطل مداخل المساكن على شوارع واسعة وشاسعة :  االنفتاح على الشوارع-

تعمل على كشف المارة و تعطي أكثر فرص للمراقبة، بعكس المدينة اإلسالمية التي 

راعت في خصوصياتها هذا المجال، و جعلت من ضيق الشوارع نقطة اتصال بين 

 الواحد، خاصة النساء و األطفال و ذلك ليتيح فرصة أكبر للتالقي        سكان الحي

و الترابط، و االمتزاج و اللعب في أمان، و منه ينتج عنه التقارب و سهولة االنتقال  

و يستشهد الكثير من العلماء على دور المدينة اإلسالمية و قد ذكر . و التالقي

في المدينة أنها تمثل وجودا سياسيا و اجتماعيا  أن العرب المسلمين لم يروا «:هاموند

  .)1( »فكانوا ينظرون إليها أنها تمثل مجرد مكان للتجمع الناس
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 و عليه يمكن القول أن خصوصيات النمط ساهم و شجع ظاهرة المراقبة بما

  .يتنافى و مجال السلوك و عادات المجتمع المدروس

  

ان هي تلك المتعلقة بالقيام بأعمال نالحظ أيضا من الظواهر التي تزعج الجير  

مزعجة، بحيث يشتكي أصحاب هذا الرأي بإنزعاجات تصدر من جيرانهم تكمن في 

كالنجارة، و إصالح السيارات ( عمل لمختلف األنشطة تتحول فناء المنزل إلى وراشا

  .مما يؤدي إلى تسرب أصوات األعمال إلى السكان و يخل براحة الجيران) و الحدادة

  

    

  

كذلك تشتكي فئة أخرى من انزعاجها من تربية الحيوانات، إذ أن هناك من 

الناس مازالوا محتفظين بمهنة تربية الحيوانات في مساكنهم، و يشكل حسب رأي فئة 

  .المبحوثين إزعاجا من ناحية رائحة الفضالت و أيضا أصواتها

حيث يقوموا إضافة إلى مشكل آخر و لكن بنسبة أقل يتمثل في رمي األوساخ، ب  

بعض الجيران حسب تصريحاتهم برمي الفضالت و األوساخ أمام مداخل المنازل أو 

  .حتى في الساحة و ذلك عبر الصور

  

مما يالحظ من خالل المعطيات السابقة أن اإلناث هم أكثر تأثرا و إنزعاجا من   

ن النساء المشاكل الصادرة من الجيران أكثر منها عند جنس الذكور و ذلك باعتبار أ

  .هن أكثر ميوالً لمراقبة اآلخرين و التحدث عن خصوصيات و مشاكل الناس

  

و أيضا و نظرا لكونها متعلقة بالبيت أكثر إدراكا لإلزعاجات الصادرة من   

بيوت الجيران اآلخرين بعكس الرجل الذي ينتقل إلى خارج البيت أو حتى أنه ال يعود 

  .إلى البيت إالّ في ساعات متأخرة

  ".أشري الجار قبل الدار" رد المبحوثين حول المثل القائل : )26(دول رقمج

  



      

 النسبة التكرار رد المبحوثين

 96,81 % 91 موافق

 3,19 % 03  غير موافق

 100 % 94  المجموع

  
من خالل الجدول يتضح أن االتجاه العام للجدول يتجه نحو صنف موافق بنسبة   

  .لصنف غير موافق 3,19 % مقابل 96,81 %تقدر بـ 

 من خالل القراءة اإلحصائية للجدول المتعلق برد المبحوثين حول المثل 

  ، يتضح جليا رد األغلبية الساحقة للمبحوثين » اشري الجار قبل الدار «: القائل 

  

و هذا المثل كما يقول األستاذ العربي اشبودان هو عبارة عن ترجمة للتجربة   الموافقة

 و لما )1(يران التي تؤكد على عامل السكن كشرط من شروط الجواراليومية لحياة الج

االجتماعى و هذا ما يظهر واضحا  يكتسيه الجوار من أهمية على المستوى الديني و

من خالل تعليالت المبحوثين حول سبب الموافقة و منه تظهر تلك الصبغة الدينية       

 بالمحافظة εة و عمالً بوصية النبي و إرادة الناس بالمحافظة على الواجبات الديني

  .على صلة الجوار

  

أما من الناحية االجتماعية فتظهر من خالل المعامالت اليومية و العالقات   

االجتماعية الناتجة عن القرب السكني لذلك يرى المبحوثون بأن الراحة في الدار 

 أجل ضمان يكملها الجيران، و ذلك تجنبا للوقوع في المشاكل و الخصام، و من

استقرار الحياة االجتماعية لذلك وجب معرفة الجيران الذين يحيطون بنا، فالجار إذا 

كان سيئا فسوف تكون هناك مشاكل عديدة و جيرة متفككة و العكس صحيح و عليه 

يعتبر أحد المبحوثين بأن هذا المثل هو مثل منطقي، و ذلك ألن الجار الذي يجاورك 

تك و هو أعلم بالمشاكل قبل األهل و األقارب و يستطيع هو أدرى بما يجري في بي

بمعرفته هذه إما أْن يسبب لك إزعاجا و مشاكل إذا كان سيئا أو أن يصونك و يسترك 
                                                 
(1) –Larbi Ichboudene : OPCIT, p 699. 



      

إذا كان طيبا و عليه فإنه عندما يشتري الجار الطيب نكون قد دفعنا مقابل ذلك ثمن 

يط و استقرار العالقة يعني األمن و االستقرار، باعتبار أن الجار هو جزء من المح

  .استقرار جزء من حياة الناس

  

في حين يعلل المبحوثون عدم موافقتهم بأن الوقت الذي نحن فيه ال يستلزم 

بالضرورة اختيار الجار و إنما الحصول على مسكن أما الجيران فال يهم، ألنه كما 

      يس هناك اختيار يعتبرون أن األمر ليس مهما مقارنة بأزمة السكن، بمعنى أنه ل
إضافة إلى ردود أخرى للمبحوثين الذين يرون بأنه ليس بالضرورة أن تكون هناك 

 .عالقة سيئة



      

  
  :إستـنتاج الفـرضيـة الثـانيـة

  
يعتبر النمط المعماري هو اآلخر، المرآة العاكسة لساكنيه، و لطبيعة العالقات   

  .االجتماعية السائدة فيه

  

 السابقة نستنتج أن النموذج المعماري السائد ساهم بشكل و من خالل المعطيات  

واضح في تغير العالقة الجوارية عما كانت عليه في السابق، بحيث من خالل التطرق 

إلى إبراز نمط السكن السابق، و ذلك تبعا لألصل الجغرافي و سنة القدوم إلى الحي 

نوا يقيمون في مساكن تقليدية الجديد، وجدنا أن أغلب المبحوثين هم من أصل ريفي كا

التي هي األخرى تعطي لنا نظرة على طبيعة الحياة االجتماعية الني كان يسودها 

التشابه و التضامن، خاصة و أن هذا كان في فترة االستعمار أو بعد االستقالل 

بسنوات قليلة، حيث كان الناس متضامنين مع بعضهم البعض، تسودهم روح المحبة  

 إالّ أن سيرورة التغيرات التي جاءت مع نهاية االستعمار، و خروج و التعاون،

الفرنسيين من األراضي الجزائرية تاركين ورائهم إرثهم العمراني شاغرا، اضطر من 

خالله الجزائريين إلى مغادرة الحياة الريفية و االنتقال إلى حياة الحضر عن طريق 

 هذه النماذج السكنية، أو بناء مساكن الهجرة، و بذلك كانوا مجبرين على التكيف مع

  .على نفس النمط

  

هذا التغير في المسكن صاحبه تغيير من الناحية االجتماعية بحيث فرض   

االنتقال من النمط التقليدي إلى النمط الحديث حياة مغايرة عن الحياة التقليدية الموروثة 

 الفردية و االستقاللية أبا عن جد من خالل إضعاف الحياة الجماعية، و بروز النزعة

فغاية الساكن في البداية كانت تتمثل في الحصول على مسكن فقط، لكن مع مرور 

الوقت و دون شعور من الساكنين، وجدوا أنفسهم مستقلين عن بعضهم البعض من 

الناحية االجتماعية، و ذلك ألن هذا النموذج السكني، ال يعطي فرصا أكبر للتجمع 

  .، و باألخص عند النساءأفراد وحدة الجيرة



      

    

  

كما أن هذا النمط، ال يتناسب و حجم العائلة و عدد أفرادها، مما ينجر عنه عدة 

  :مشاكل

أولها تتمثل في القضاء على شكل العائلة التقليدي و ذلك باستقالل األسر كوحدة 

  .اجتماعية عن بعضها البعض

خروج إلى الشارع للعب في ثانيا ما ينجر عن ضيق الغرف و بذلك يضطر األطفال لل

ظل غياب أماكن المخصصة بهم، مما ينجر عنه مشاكل المشاجرات بين األطفال التي 

  .قد تصل في كثير من األحيان إلى مصادمات بين األولياء

  

إضافة إلى ما يسببه هذا المسكن من عدة إزعاجات فجل المبحوثين أكدوا على   

اصة في المراقبة، و هذا يرجع من جهة إلى أنهم يتلقون مشاكل من الجيران تتمثل خ

أن هذه السكنات تطل على شوارع مكشوفة و متسعة و ال يوجد تقابل للمساكن و إنما 

و بذلك تكون مجاال خصبا لمراقبة الجيران لبعضهم البعض . تأتي على استقامة واحدة

  .و المنزعج األول هن باألخص النساء

  

مثل في تحول ساحات المساكن إلى ضف إلى ذلك عدة مشاكل أخرى تت  

  .  عمل تُِخلُّ براحة الساكنين، و أيضا رمي األوساختوراشا

  .فهذه المشاكل شأنها أْن تولد القلق و عدم االطمئنان بين الجيران

  

و عليه نستطيع القول أن هذا النمط من المساكن الفردية على النمط األوربي   

ط المعيشة التقليدية و نمط المعيشة الحالية ساهم بشكل جلي في إحداث قطيعة بين نم

    .   برز من خالل عالقات الجوار
  
  

  



      

  

  

  

  

  

أثر التجهـيزات و المرافق السكنية على عالقات : المبحث الرابع
  .الجــوار
    :تمهيد

    
تلعب التجهيزات و المرافق الداخلية منها و الخارجية دورا مهما في حياة 

  . بينهم، و يمثل ركنا أساسيا لبقائها و استمرارهاالجيران و في توطيد العالقة

  

و أن النقص في توفير الخدمات المكملة للحياة السكنية كأماكن االجتماعات      

و اللقاءات، و نقص في توفير النشاطات الترويحية و معظم الخدمات االجتماعية 

حم و الترابط األخرى ينجر عنه تباعدا في العالقات االجتماعية، و فقدان التال

  .االجتماعي

  :من خالل الدراسة الميدانية يمكننا تقسيمها إلى قسمين

 :القسم األول
  

يتعلق بالمرافق التابعة للسكن، أو ما سمي بالبنى التحتية، و التي تظم كل من 

أما الكهرباء و قنوات الصرف فكل . الكهرباء و الماء، و الغاز و قنوات الصرف

فر مساكنهم على هذين العنصرين المهمين، بينما الماء فإن أغلب المبحوثين يؤكدون تو

المبحوثين يرون بأنهم عانوا كثيرا من انعدامه في السنوات السابقة، و عندما تم حل 

هذا المشكل، فإنهم يبدون استياء من سياسة التوزيع و سياسة االستهالك بحيث ال 

ال يملكون عداد خاصا بهم، و لكن يصل الماء بنفس الكمية إن كل المساكن، في حين 

  .عند التخليص يكون نفسه على الجميع، إذن هناك سوء توزيع و سوء استهالك



      

  

أما فيما يخص الغاز فإن كل المبحوثين تنفي احتواء مساكنها لقنوات الغاز   

  .الطبيعي، و عليه فهي تعتمد على استعمال غاز القارورات

    

  

  

همة و لها أن تعمل على حدوث اتفاق أو عدم إن هذه العناصر ضرورية و م

االتفاق بين الجيران لمعالجته خاصة عند حدوث مشكل متعلق بها و هذا ما يبينه 

  :الجدول التالي

االتفاق أو عدم االتفاق بين الجيران حول معالجة المشاكل المتعلقة االتفاق أو عدم االتفاق بين الجيران حول معالجة المشاكل المتعلقة : : ))2727((جدول رقم جدول رقم 

  ..بالمرافق الداخليةبالمرافق الداخلية

  
 النسبة التكرار دمهوجود اتفاق أو ع

 43,62 % 41 هناك اتفاق

 56,38 % 53  ليس هناك اتفاق

 100 % 94  المجموع

 
   

إذن من خالل الجدول، يوضح بأنه في حالة حدوث مشكل ما يتعلق بالعناصر 

السابقة الذكر و المتمثلة في الغاز و الكهرباء و الماء فإنه ال يحصل أن يتفق بين 

 بينما يحدث االتفاق بينهم بنسبة   56,38 % الجيران لمعالجته و ذلك بنسبة تقدر بـ

% 43,62.  

  

من خالل القراءة اإلحصائية للجدول نالحظ أن نسبة المبحوثين الذين يرون   

بأنه ال يحصل اتفاق لمعالجة أي مشكل يتعلق بالعناصر السابقة الذكر، بحيث يؤكد 

كهربائي عدة ساعات الباحثين بأنه في كثير من األوقات ما يحصل أن ينقطع التيار ال



      

خاصة في فصل الشتاء دون أن يحرك الجيران ساكنا إلصالحه حتى تقوم المصالح 

  .البلدية بذلك و ذلك في ظل انعدام جمعية سكنية خاصة بالحي تقوم بهذه المهام

و ما يزيد هذا التأكيد بعدم االتفاق هو مشكل الغاز، و هو المشكل الوحيد الذي   

قة بشكل كبير، فإن أغلب المبحوثين يؤكدون بأنه لم يفكروا في يعاني منه سكان المنط

االتفاق للمطالبة بالتزود بالغاز الطبيعي و يكتفون باستعمال غاز القارورات و الذي 

  .غالبا ما يشكل مشكالً حقيقيا أثناء ندرته خاصة في فصل الشتاء

  
 : القسم الثاني

 
المجال « كن أو ما يطلق عليه يتعلق بتلك التجهيزات الخارجية المكملة للس

، و التي تمثل نقطة التقاء و تجاذب أطراف الحديث، و تبادل »الخارجي للسكن

اآلراء، و طرح المشاكل اليومية، و مختلف اإلنشغاالت اليومية المتعلقة بالسكان      

  .و بذلك تسمح بتطوير الحياة الجماعية، و تعمل على خلق التوازن داخل الجماعة

يمكن أن يحدث نمط مستقر من التفاعل و التوازن ما لم يتم إشباع تلك الحاجات و ال 

ألعضائها و يؤدي هذا اإلشباع بدوره إلى الحب اإليجابي لألعضاء اآلخرين و تتحقق 

بعض أهداف الجماعة بصورة اجتماعية أعمق من خالل االلتقاء في النوادي         

 من بين )1(و كل أشكال اللقاءات الغير الرسمية و الحمامات، دور الحالقة، األسواق، 

  :هذه المرافق نجد

  : المقهى-أ

  

الذي يعتبر المكان الذي كان و الزال يلعب دورا اجتماعيا مهما في خلق   

التفاعل بين الجيران و خاصة لدى الشباب الذكور منهم، و قد أكد الكثير على أهميته 

الترفيه بإتاحة للسكان فرص  ص هياكلكنقطة لاللتقاء و درء الفراغ، تعوض نق

االلتقاء، و القضاء على الملل، و طرح مشاكلهم اليومية فمن النادر أن يقضي الشباب 

وقتا قصيرا بالمقهى، حيث تستغرق الجلسة حول فنجان الشاي أو القهوة ساعة أو 
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د و التسكع أكثر هناك و هناك من ال يغادر، إالّ عند وقت الغذاء ليعودون إليها فيما بع

بها إلى غاية غروب الشمس أو حتى ساعة متأخرة من الليل مما يبين المكانة التي 

  .)2(تحضى بها المقاهي في الحياة اليومية للفرد 

  

إن المالحظة التي نسجلها هو أن المقهى في المنطقة سجل نقصا بحيث ال   

  الحي، و نفس يتواجد في الحي سوى مقهيين فقط ال تتسع مساحتها لكامل سكان 

  

 يقال حول دور الحالقة باعتباره هو اآلخر يشكل نقطة التقاء، بحيث نسجل ىالشيئ

وجود حالقين خاصين بالرجال بينما ال توجد حالقة خاصة بالنساء مما يدفعها إلى 

  .التنقل خارج مقر سكنها إذا كانت بحاجة إلى حالقة

  

كان له دورا اجتماعيا منفردا كما أن سكان المنطقة بحاجة إلى الحمام و الذي   

بحيث يسجل فيه عقودا للزواج، للبيع و تتم فيه مراحل االتفاق األولي، و تحكى 

الحوادث العائلية بين األصدقاء و األحباب، و تترجم كل أشكال التضامن االجتماعي 

ة  فهو يعبر بكل بساطة عن الحياة االجتماعية، و من هنا فإن انعدام لحمام في المنطق

  .و هذا يعمل على انعدام لكل إشكال التي ُعرف بها هذا العنصر الحيوي

  

إن النظر إلى الخدمات الصحية المتوفرة في المنطقة هي ضئيلة جدا مقارنة   

بعدد السكان بحيث عبر السكان عن غياب كلي لعيادات خاصة أو مستشفيات أو حتى 

 خدماته محدودة جدا، تتوفر أطباء خواص، في حين نسجل توفر مستوصفا واحدا،

و قاعة أخرى خاصة بطب األسنان و قاعة خاصة ) طب عام(على قاعة للعالج 

لإلسعافات األولية، يفتح أبوابه على الساعة الثامنة و نصف صباحا و يتم إغالقه على 

الساعة الثالثة زواالً، و رغم ذلك فإن هذا المستوصف يحقق شيئا من الناحية 

  .فحين تدخل ترى تجمعا لبعض الجيران يتناقشون في مواضيع شتىاالجتماعية، 
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أما الخدمات التعليمية و التكوينية فهي أيضا تعاني انعداما شديدا مقارنة بعدد السكان 

بحيث نسجل وجود لمدرسة ابتدائية واحدة على مستوى كل المنطقة، في حين تنعدم 

و الطور الثالث فالتالميذ مجبرون إلى كل المؤسسات التربوية الخاصة بالطور الثاني 

التنقل خارج منطقة سكنهم لمزاولة دراستهم في سن مبكرة باتجاه نحو منطقة 

المعالمة، بدرجة األولى و الدويرة بالدرجة الثانية، هذا التنقل ينجر منه الدخول في 

عالقات أخرى و في سن مبكرة جدا و تتطور حتى تصل في كثير من األحيان إلى 

سرهم، بمعنى أن التالميذ من شأنهم أن ينموا صدقات بين أسرهم و أسر أصدقائهم  أ

  .و هنا ينمي الشعور لديهم بالميل إلى صدقات خارج المنطقة

  

    

و من الناحية التجارية نالحظ وجود لمحالت بيع السلع و الخضر فقط بينما 

 كل المحالت األخرى نالحظ غياب كلي لمحالت بيع المالبس و األحذية و األقمشة، و

  .و أيضا غياب األسواق التي تأخذ هي األخرى شكال آخر من الحياة االجتماعية

في حين تشهد الخدمات أو المرافق الثقافية و الترفيهية و الرياضية أيضا نقصا   

حادا و شديدا، مما يدفع بالشباب إلى التنقل إلى خارج المنطقة قصد الترفيه عن 

  .أنفسهم

  

ل هذا العرض نالحظ بأن المنطقة فقيرة جدا من حيث المرافق من خال  

الضرورية لسير حياة مستقرة، و هذا الفقر ينجر عنه حتما اختالل في العالقات 

االجتماعية عامة و الجوارية خاصة، فنالحظ غياب و ندرة في أغلب المتطلبات 

خرى لقضاء حاجاتهم    اليومية للسكان، مما يدفعهم إلى التنقل اليومي نحو المدن األ

و أن هذا الفقر المادي يساهم بشكل كبير في التقليل من فرص االلتقاء و في الحد من 

الممارسات اليومية فغياب مثل هذه المرافق يؤدي إلى تقييد عالقات الجوار و التقليل 

من فرص االلتقاء إلى حدود معينة، و تضعف من حجم االتصاالت اليومية خاصة 

 حظ الصراع اليومي في التنقل من منطقة سكنية إلى منطقة أخرى لقضاءعندما نال
حاجتهم، سواء منها بالدرجة األولى التعليمية، الصحية و الترفيهية دون أْن ننسى 



      

العمل، بحيث أغلب المبحوثين ينتقلون يوميا خارج مناطق سكناهم مما يسمح لهم 

ممارسات أخرى، و أيضا حصر باكتساب صدقات جديدة و اكتساب عقليات جديدة و 

العالقات القديمة أي يصبح حجم االتصال اليومي مقارنة بالوقت الذي يقضيه خارج 

  .المنطقة السكنية ضيقا جدا

  

  

  



      

  

  ..تأثير منطقة لعب الطفل على حدوث شجار مع الجيرانتأثير منطقة لعب الطفل على حدوث شجار مع الجيران: : ))2828((الجدول رقم الجدول رقم 

  
لمجموعا البيت الشارع   

 

 % ت % ت % ت

55,32% 52 41,94% 61,9013% 39 حدث شجار

44,68% 42 58,06% 38,1018% 24 لم يحدث شجار

 100% 94 %  100   31 100% 63 المجموع

 
    

 تمثل صنف األسر الذين سبق    55,32%االتجاه العام لهذا الجدول يتجه نحو 

 كان في فئة االتجاهو أن تشاجروا مع جيرانهم بسبب األطفال و المواظبة على هذا 

 مقابل 61,90% الذين يتخذون من الشارع مكانا للعبهم بنسبة تقدر بـ األطفال

  . للذين يتخذون البيت مكان للعبهم%41,94

  

 تدعمها أعلى نسبة عند فئة 44,68%لتنخفض النسبة من المجموع الكلي بنسبة   

 عند فئة األطفال الذين يلعبون في 38,09%األطفال الذين يلعبون بالبيت تليها نسبة 

  .رعالشا

 ما يمكن أن نستخلصه من خالل هذه المعطيات اإلحصائية هو أن الشجار   

الذي يحدث بين الجيران بسبب األطفال إنما هو ناتج عن غياب مجال خاص للعبهم 

فإذا كان الحي يفتقر إلى أماكن طبيعية و المتمثلة في الحدائق العامة و المساحات 

 مثل هذه األمكنة إلى التجمع في الخضراء و أندية رياضية بحيث يؤدي غياب

 و اللعب )1(الطرقات و الشوارع و أزقة الحي، و ممارسة السلوك المنافي لآلداب 

بأساليب غير الئقة كاللعب بالعصي و الحجارة أو الجري، مما يخلق شجارا حادا بين 
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حدوث شجار



      

صة األطفال إذا أصيب أحدهم مما يدفع األولياء إلى التدخل في شؤون هذا الشجار خا

  النساء منهن مما فيعمل هذا على خلق جو مكهرب بين األولياء يسوده تبادل للتهم      

و الشتم و السب، و كما أن الطفل له دورا فعاال في توطيد العالقة الجوارية فله أيضا 

  .أن يوترها من خالل شجاراته المتواصلة من جراء لعبه في الحي بطرق غير الئقة

  

عب فإن الشارع يكسب الطفل ألفاظا و كلمات و حتى عدا عن طريقة الل  

تصرفات عنيفة منافية للسلوك، تدفع باألولياء إلى اختيار شريك لعب أطفالهم أو 

  .اضطرارهم إلى ترك أطفالهم إلى اللعب في البيت

  

إضافة إلى ما يسبب لعب الطفل في الشوارع و أمام البيوت السكنية من   

ت المرتفعة إلى البيوت و هو ما يشكل سبب في إزعاجات جراء تصاعد األصوا

اإلخالء براحة الجيران خاصة في المساء حيث يؤكد المبحوثين تعالي أصوات 

األطفال و التفوه بكالم فاحش في أغلب األحيان و يتسرب إلى الداخل أين يكون هناك 

  .حرج و يستدعي تدخل الكبار و طردهم بعيدا عن بيوتهم
 

  ..السن و أثره على درجة الرضى للخدمات الموجودة بالمنطقةالسن و أثره على درجة الرضى للخدمات الموجودة بالمنطقة: : ))2929((الجدول رقم الجدول رقم 
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درجة الرضى

  
 



      

من خالل الجدول أعاله يتضح أن االتجاه العام للجدول قد سجل في خانة الغير   

  و المواظبة على هذا االتجاه كان في فئة السن47,87 %راضين بنسبة تقدر بـ 

 62,86 % سنة بنسبة فاقت نسبة االتجاه العام، و بلغت 35 -26بين المتراوحة 
 25 سنة و أقل من 45 -36لتليها نسبة متقاربة لكل من فئتي السن المتراوحة ما بين 

  . على التوالي42,85 % و 44,44 %سنة بنسب قدرت بـ  

  

         لتنخفض النسبة من المجموع الكلي عند صنف الراضين جدا بنسبة بلغت  

 سنة تليها 55 عند فئة األكثر من 100 %و سجلت أعلى نسبة قدرت بـ 19,15 % 

 سنة، 45 -36 تمثل فئة 27,87 % سنة، ثم تأتي 55 -46 عند فئة 50 %نسبة 

 على 5,71 % و 20 % بنسبة 35 -26 سنة و 25لتنخفض النسبة عند فئة األقل من 

  .التوالي
 

حظ أن االتجاه العام يرتكز في خانة من خالل العرض اإلحصائي أعاله، نال 

عدم الرضى عن الخدمات الموجودة بالمنطقة السكنية، و يتضح ذلك بارزا عند فئة 

 إنما يدل ى سنة، و هذا أن دّل على شيئ35 سنة إلى 25الشباب الممتدة من أقل من 

تاجه على أن الشباب هم أكثر تذمرا من تواجدهم بمنطقة سكنية تفتقر إلى أبسط ما يح

الشباب من مناصب عمل، و أماكن الدراسة، و مكتبات للمطالعة، و كل األماكن التي 

  .إلخ...تمثل نقاط التقاء من نوادي و مالعب مجهزة 

  

إن االهتمام بما يحتاجه الشباب يقوي عندهم الشعور باالنتماء االجتماعي، إذن   

م ما يجذبهم إلى مناطق الحاجة هنا ماسة إلى إباحة فرض أكبر للشباب، بتوفير له

سكناهم، و يبدو لنا أن الشباب هم أكثر فئات المجتمع حاجة إلى هذه الفرص في 

عصر التغير االجتماعي السريع الذي نعيشه، فالشباب هم أكثر فئات المجتمع تأثرا 

  .)1(بهذه المتغيرات 
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و نفتح قوسين لإلشارة إلى هذه المنطقة تعرف هجرة مكثفة إلى الخارج   

الوطن، و هذا بحثا عن فرص العمل أفضل، و هذا ما صرح به المبحوثين في هذا 

المجال، هذا بعد العجز الذي يسجل في ندرة مناصب العمل، داخل و خارج منطقة 

  السكن، و أكد لنا الكثير من المبحوثين الشباب رغبتهم في مغادرة البالد على اختالف 

 دافع الجذب، و هذا يؤكد على عدم رضاهم أعمارهم إذن هناك دافع الطرد أكثر من

  .فيه و عبروا عن مشاكلهم الكبير التي يواجهونها

  

إن عدم الرضى عند فئة الكهول و الشيوخ يترجم من ما عنوه خالل السنوات   

الماضية من المعيشة الصعبة التي جربوها، فهؤالء يتفاءلون بغد أفضل للشباب         

  .و أوالدهم

  
أن المعبرين عن رضاهم التام عن منطقتهم السكنية، دعمتها فئة فيما نالحظ   

 سنة بنسبة أكبر، و تنخفض تدريجيا كلما نزلت تحت هذا السن 55كبار السن فوق 

 و يترجم رضاهم بما يسمى بمصطلح التعود و هذا من خالل 45 و 36بمعنى فئة 

  :طتين و يمكن أن نفسر هذا التعود من خالل نق»ولَفْنَا  «قولهم 

  . التعود ما قبل االستقرار-

  . التعود ما بعد االستقرار-

فأما األول فيرمز إلى الحياة السابقة، أي أنهم كانوا يعيشون على نمط أقل مما هو 

عليه في الوقت الراهن، أما التعود الثاني، فهو امتداد لألول من حيث السكن و من 

عية، بحيث أن المنطقة كانت منطقة حيث طبيعة الحياة، إضافة إلى وجود أراضي زرا

زراعية قبل أن تتحول إلى منطقة صناعية في ظل المشروع الجديد، و كان العمال 

  .يعملون في الزراعة

  

إذن نالحظ أن الكبار هم أكثر تعودا على طبيعة الحياة السائدة، أما الشباب فهم   

يضا هو نتيجة لالنفتاح خارج أكثر انفتاحا للحياة الحضرية، و تطلعا و هذا االنفتاح أ

منطقتهم السكنية نحو المدن األخرى، و ذلك لتعويض ما يفتقدونه في أحياءهم ابتداء 



      

 من األشياء الضرورية كالدراسة، التربص، العمل و األشياء األخرى كالترفيه التسوق

  .و غيرها

  



      

  

  .. السكنية السكنيةتوزيع سن المبحوثين حسب ما ال يرضيهم في منطقتهمتوزيع سن المبحوثين حسب ما ال يرضيهم في منطقتهم: : ))3030((الجدول رقم الجدول رقم 
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تمثل خانة  48,94 % نالحظ من خالل الجدول أن أعلى نسبة سجلت، بلغت 

 سنة 25 األقل من  في فئة65,71 %نقص المرافق الضرورية، دعمتها في هذا االتجاه 

 عند فئة   27,78 % سنة، لتنخفض النسبة عند 35 -56عند فئة  51,43 %تلتها نسبة 

  . سنة45 -36

  

 في خانة سوء الجيران، دعمتها في 27,65 %فيما نسجل نسبة معتبرة بلغت   

 عند فئة 75 % سنة تليها نسبة 55 عند فئة السن األكثر من 100 %هذا االتجاه، نسبة 

 سنة            45 -36 عند فئة 55,56 % سنة و تبدأ في االنخفاض تدريجيا 55 -46

عند فئة األقل من  14,29 % سنة و تنخفض عند نسبة 35 -26عند فئة 17,14 %و بـ 

25.  

  

عدم الرضى



      

  4,26 %و في أدنى خانة نجد نسبة صغيرة جدا تمثل إجابة أخرى بلغت   

 عند فئة    11,11 % سنة و بـ 55 -46 عند فئة السن 25 %دعمتها أكبر نسبة بـ 
36  

  
  
مقابل ال  2,86 % سنة بنسبة 35 -26 سنة، و تنخفض عند فئة الشباب ما بين 45 -

  . سنة25 في فئة األقل من ىشيئ

من خالل العرض المقدم أعاله، نالحظ أن االتجاه العام يرتكز في خانة نقص   

ي يشكل عائقا لدى المبحوثين و ال المرافق العامة و الضرورية، و معناه أن السبب الذ

يرضيهم يتمثل في نقص أن لم نقل انعدام لعدة مرافق ضرورية، هم في حاجة إليها 

لمواصلة حياتهم اليومية في تفاعل مستمر و تضمن لهم البقاء و االستقرار في منطقة 

تواجدهم ألوقات كبيرة و طويلة بمعنى أن العامل الزمني أو الوقت يلعب دوره في 

  .تحديد درجة االلتقاء و درجة التواصل

  

إذن فنقص المرافق حاجة ضرورية ترجمتها فئة الشباب بقوة، و هذا ألن   

 الشباب هم أكثر حاجة لها في ظل متغيرات اجتماعية و اقتصادية، و ثقافية، علما أن

 شباب المنطقة أغلبهم أْن لم نقل كلهم يتجهون إلى خارج منطقة سكنهم لقضاء حاجتهم

الضرورية، من نوادي و دور للسنما، و حتى مكتبات للمطالعة، حالقات و حتى 

التسوق فإتجاههم يقودهم نحو مناطق عديدة منها بلدية الدويرة و زرالدة و أيضا بابا 

حسن و الجزائر، و حتى كما تقول إحدى المبحوثات أنه من أجل استعمال الهاتف    

تضطر إلى التنقل خارجا  Taxi Phoneهاتفي و نظرا لفقدان المنطقة حتى لمركز 

للمكالمة و حتى أيضا أماكن الدراسة أو التربص فإنهم يبدأون التنقل خارجا في سن 

  .مبكرة، و ذلك في ظل غياب مؤسسات تربوية و تكوينية كما سبق و أن أشرنا

  

كما عبر بعض الشباب استياءهم لحرمانهم لمدة طويلة من كل مستلزمات   

ة و الترفيهية خاصة في فصل الشتاء، فهم يؤكدون على أنهم في الصيف الرياضي

أما في فصل الشتاء فإنهم . يجتمعون في الشوارع و الطرقات و ممارسة كرة القدم



      

يضطرون إلى المكوث في البيوت أثناء أوقات الفراغ، و هذا لنقص مرافق يتجمعون 

  . كل أوقاتهن في البيت فإنهن يقضينتفيها، أما بالنسبة للفتيات الشابا

إن هذا النقص يؤدي بالضرورة إلى تقليص من التفاعل و الممارسات الجوارية      

و التطلع خارج مناطق سكناهم يساهم بشكل كبير إلى زيادة التعرف على أصدقاء جدد 

و االستغناء . أكثر تحظرا إلزالة الضغوط العقلية التقليدية الممارسة من المجتمع األول

لك عن العالقات المكتسبة األولى، المتمثلة في العالقة الجوارية خاصة و إن علمنا بذ

  .أن التنقل يشمل كل الفئات العمرية و الجنسية للمجتمع المدروس في وقت مبكر

أن سوء الجيران و عدم الثقة فيهم هي األخرى أخذت نسبة معتبرة، دعمتها   

 سنة، و هذا 45 حتى 55سنة و أقل من  55بنسب كبيرة عند فئات السن األكثر من 

يفسر بحكم التجربة، و كبر السن، ففي هذا الصدد عبر أحد المبحوثين من هذه الفئة 

 الجار غدار يجب «: أو آخر » الجار و الفار زريعة واحدة الزملوا غير الفخة«:بقوله

في  ما كاش لمان في وليدك كيفاش أدير لمان « :: و أيضا آخر قال»الحذر منه 

 جيران هذا الوقت أصبحوا يفرحون ألحزانك   « :: و قالت إحدى المبحوثات»جارك

.     »و يحزنون ألفراحك، طغى عليهم الحقد و الغيرة على صفات الكرم و االلتحام

و عبر الكثير على مجاورات المصلحة أو التي تبنى على أساس المصلحة، إن هذه 

 من ناحية واحدة و هي بحكم التجربة، فالمتأمل األقاويل ال يمكن أن نحكم عليها إالّ

في هذه األقاويل يدرك على أن الوصول إلى إطالق أحكام تعبر عن عدم الثقة في 

الجار و على أن الجيران أضحت تبني على أساس المصلحة، لدليل كبير على أنها 

مرور مستوحاة من التجربة اليومية، استخلصها الجيران من واقعهم اليومي عبر 

  .السنين

تمثل فئة الفتيات . فيما نسجل امتناع نسبة أخرى عن اإلجابة عن هذا السؤال

الماكثات بالبيت و اكتفين بالطلب بمجاوزة السؤال و االمتناع عنه و ذلك بحكم أنه ال 

  .يعنيهن
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من خالل الجدول اإلحصائي يتضح أن االتجاه العام للجدول كان في تنقل 

 و المواظبة على هذا االتجاه كان في فئتي  46,81 %يومي خارجي بنسبة بلغت 

 لدى فئة ذوي األعمال الحرة و أما الموظفين فقد 95 %و بـ  100 %الطلبة بنسبة 

  .  عند فئة البطالين5,88 %  لتنخفض النسبة إلى  42,86 %هم بلغت نسبت

  

                                                 
نقصد به تنقل األفراد يوميا من أجل قضاء حاجتهم للعمل و الدراسة أو التكوين تم تفيئتها حسب مكان : التنقل اليومي: مالحظة - (1)

 .ممارسة النشاط

المهنة

التنقل



      

من خالل االتجاه العام للجدول نالحظ أن النسبة الساحقة من المبحوثين   

يمارسون مهنهم خارج منطقة سكنهم أي أنهم يتوجهون يوميا خارج منطقة السكن 

ار المنطقة السكنية  إنما يدل على افتقىلمزاولة مهنهم المختلفة و هذا إن دل على شيئ

لمختلف األنشطة المنوطة بهم سواء تلك المتعلقة بالمرافق الدراسية أو التكوينية      

  .و حتى المهنية

  

و عليه نالحظ أن نسبة الطلبة هم أكثر الفئات الذين يتوجهون يوميا إلى خارج   

المتربصون منطقة السكن من أجل مزاولة دراستهم بحيث يتجه الطلبة الثانويون منهم 

  بالمراكز التكوينية إلى كل من مدينة الدويرة و زرالدة و بأقل حدة مدينـة بابا حسن    

  

، مما يضطرهم للخروج باكرا و الدخول و يستعملون في ذلك حافالت النقل الحضري

في صراع مع وسائل النقل يوميا في ظل غياب الحافالت الخاصة بنقل الطلبة تابعة 

ل غياب أيضا لمحطة خاصة بالبلدية، و هذا يفسر أكثر غياب مرافق للبلدية، و في ظ

دراسية و تكوينية بحيث ال تتوفر في المنطقة سوى ابتدائية واحدة و مركز ثقافي في 

  .طريق اإلنجاز

  

في حين يرى أصحاب األعمال الحرة أن غياب الجو المالئم لممارسة أعمالهم   

ور إلى العمل خارج منطقة السكن كما أنه لم وفقا لتخصصهم يعد سببا من أسباب النف

يمنع البطالين من تنقلهم خارج سكنهم بحثا عن فرص للترويح عن أنفسهم و بحثا عن 

  .وسائل خدماتية ترفيهية أو تثقيفية و حتى رياضية أفضل

  

إن تنقل المبحوثين بمختلف مهنهم يوميا نحو مدن أخرى، يعد سببا هاما في   

  .كيف ذلك؟. ء بالجيرانتقليص فرص االلتقا

  

يقضي للمبحوثون معظم أوقاتهم خارج مناطقهم السكنية منذ ساعات الصباح   

الباكرة إلى ساعات متأخرة من المساء فنالحظ أن الوقت الذي يقضيه المبحوث خارج 



      

منطقة سكنه هي أكبر بكثير من الوقت الذي يقضيه في منطقة سكنه خاصة عند جنس 

  .جدن فرصا كثيرة سوى في المناسبات أو االلتقاء تبقى جد محدودةاإلناث اللواتى ال ي

إن مثل هذا التنقل اليومي ينجر عنه صدقات جديدة و عالقات جديدة، و بذلك ذهنيات 

و عقليات جديدة و كذلك اكتساب أفكار و ممارسات جديدة تعمل على تحطيم العالقات 

ات الجوار هي األخرى بهذه العالقات و الممارسات التقليدية، و بالمقابل تتأثر عالق

  .بحيث يصبح األفراد يشعرون تدريجيا باالستغناء عن جيرانهم في كثير من األشياء

  

الفالحين و الموظفين : و من جهة أخرى نسجل عند صنف التنقل الداخلي  

  بحيث يكون تنقلهـم اليومـي داخليا، بمعنـى أنهـم يزاولون مهنهـم و أنشطتهـم 

  

ة تواجدهم، فالفالح يكون منشغل بخدمة أرضهم و فالحتها، بينما الموظفين في منطق

فهم يشكلون خاصة فئة الشباب التي تعمل في إطار تشغيل الشباب في كل من البلدية 

و المستوصف، و أيضا المدرسة االبتدائية الوحيدة في المنطقة، و البقية هم موظفين 

  .تدائيةفي البلدية أو معلمين في المدرسة االب

  

إذن نالحظ أن أماكن العمل محدودة و محدودة جدا يمكن عدها على األصابع    

و عن المهن الحرة فهم يمثلون العمال الذين يمارسون مهنة التجارة، النجارة و العمل 

  .في بعض المصانع المنتشرة في المنطقة

  

لذين هم بدون و ال يمكن أن نتجاهل النسبة األخرى و التي تمثل فئة البطالين ا  

عمل، و الذين هم مضطرون إلى البقاء سواء في البيت عند اإلناث أو في الحي عند 

  .الرجال، و منه فالبطالة من خالل الجدول يتبين أنها جد مرتفعة

  

إن غياب المرافق و الخدمات المختلفة في أي منطقة يجعل منها مركز طرد   

ات أخرى بحثا عما هو مفقود في مناطقهم، ألن ألبناءها و دافعا قويا لتنقلهم إلى اتجاه

أي تجمع سكني يجب أن يوفر ساكنيه حياة مستقرة تغنيهم عن التنقل اليومي بينه     



      

و بين المدن المجاورة، إما للعمل أو لقضاء حاجتهم المختلفة، و يبدأ تحقيق هذا 

هذا يبقى المكان االستقرار بتوفير فرص عمل مناسبة تجتذب إليها المواطنين و بدون 

  .، مجرد سكني أو مقر مبيت لألسر تتنقل بينه و بين المدن المجاورة)التجمع السكني(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
تأثير التنقل اليومي على تقليص أو عدم التقليص من فرص تأثير التنقل اليومي على تقليص أو عدم التقليص من فرص : : ))3232((الجدول رقم الجدول رقم 

  ..االلتقاء بالجيرانااللتقاء بالجيران

  
  المجموع تنقل خارجي يومي تنقل يومي داخليال يوجد تنقل يومي

 

 %ت %ت % ت % ت

يقلص من فرص 

االلتقاء

13 %38,24 06 %37,50 31 %70,45 50 %53,19 

 37,23% 35 29,55% 13 62,50% 10 35,29% 12ال تقلص من فرص االلتقاء

 9,58% 09 - - - - 26,47% 09 بدون إجابة

 100% 94 100% 44 100% 16 100% 34 المجموع

منطقة 
  تقلص أو عدم

  تقلص من فرص االلتقاء

  



      

  
 و هي تمثل 53,19 %ى نسبة سجلت بلغت من خالل الجدول نالحظ أن أعل  

االتجاه العام للجدول و قد سجلت في خانة يقلص من فرص االلتقاء بالجيران         

 70,45 %و سجلت بها أعلى نسبة لدى فئة ذوي التنقل اليومي الخارجي بنسبة 

ي لتتقارب النسبة لكل من فئتي العديمي التنقل اليومي و ذوي التنقل اليومي الداخل

  . على التوالي37,5 % و 38,24 %بنسبة 

  
من خالل التحليل المقدم أعاله، نالحظ أن هناك شبه إجماع على أن التنقل   

يوميا بعيدا عن مقر السكن يحول دون االلتقاء بالجيران أو أنه يقلص من فرص 

  .االلتقاء

  

بص خارج فالمبحوثين الذين يرون بأن التنقل يوميا للعمل أو الدراسة أو التر  

مقر السكن يقلص من فرص االلتقاء بجيرانهم يشكل النسبة الكبيرة، و تبرز بشكل 

كبير عند ذوي التنقل اليومي الخارجي، فهم يقضون معظم أوقاتهم خارج مقر سكنهم 

  و ال يتسنى لهم االلتقاء بجيرانهم إالّ لفترات قصيرة، بمعنى أن هناك اختصار للعالقة 

  

دت سناء خولي حول بناء جماعة الجيرة، و ذلك نتيجة الذهاب الجوارية، و قد أك

  .)1(للعمل و البعد عن المنزل ثم العودة متعبين مما يحول دون كثرة اللقاءات 

  

في حين نجد المبحوثين الذين يرون عدم إعاقة التنقل بااللتقاء بالجيران تأتي   

خلي في هذا الصنف النسبة في المرتبة الثانية، و تمثل فئة ذوي التنقل اليومي الدا

األكبر، و ذلك ألنهم يبقون في منطقة سكنهم، و هذا يعطي لهم فرصا أكبر لاللتقاء   

و عليه يمكن القول أن التنقل الداخلي يوميا يترجم تواجد المبحوثين في . و االستقرار
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القة منطقتهم مما يعتبر دافعا قويا لبقائهم و استقرارهم، و يساهم على تكثيف الع

  .الجوارية

  

و منه تقول أنه كلما كان هناك تنقال يوميا بعيدا عن مقر السكن كلما أزداد   

  .تقلص فرص االلتقاء بين الجيران و العكس صحيح

  
  ..تأثير التنقل اليومي للمبحوثين على درجة االلتقاء بالجيرانتأثير التنقل اليومي للمبحوثين على درجة االلتقاء بالجيران: : ))3333((الجدول رقم الجدول رقم 

  
  المجموع تنقل خارجي يومي تنقل يومي داخليوجد تنقل يوميال ي

 

 %ت %ت % ت % ت

 30,85% 29 29,55% 13 43,75% 07 26,47% 09دائما

 36,17% 34 43,18% 19 37,5% 06 26,47% 09 أحيانا

 32,98% 31 27,27% 12 18,75% 03 47,06% 16 نادرا

 100% 94 100% 44 100% 16 100% 34 المجموع

 التنقل اليومي للجيران

  درجة االلتقاء

 
   

 و المواظبة 36,17 % أحيانا بنسبة بلغت االتجاه العام لهذا الجدول يتجه نحو

 تليها نسبة 43,18 %على هذا االتجاه كان في فئة ذوي التنقل اليومي الخارجي بنسبة 

لدى فئة ذوي التوجه الداخلي و تنخفض عند فئة عديمي التوجه اليومي  37,50 %

  . 26,47 %بنسبة 

 سجلت أعلى 32,98 %فيما يأتي صنف نادرا في المرتبة الثانية بنسبة بلغت   

 لفئة التنقل 27,27 %تليها نسبة  47,06 %لدى فئة العديمي التنقل بنسبة  نسبة فيه

  . لفئة التنقل اليومي الداخلي18,75 %اليومي الخارجي و تنخفض النسبة إلى 

  



      

و تنخفض النسبة من المجموع الكلي في صنف دائما و تمثلها النسبة الكبيرة   

لدى فئة التنقل اليومي  29,55 %تليها  43,75 %ي الداخلي بنسبة لدى فئة التنقل اليوم

  .26,47 % الخارجي و تنخفض عند فئة العديمي التنقل اليومي بنسبة
استنادا إلى القراءات اإلحصائية نستنتج أن درجة االلتقاء بالجيران تترجم من   

كلما حصل تقارب خالل درجة التنقل اليومي، فكلما كان التنقل أقرب إلى مقر السكن 

بين الجيران و تكاثفت العالقة، و كلما كان التوجه اليومي بعيدا عن مقر السكن كلما 

  .زاد التباعد بين الجيران

  

و منه نالحظ أن ارتفاع نسبة المبحوثين الذين أحيانا ما يلتقون بجيرانهم كانت   

وميا خارج مناطق في الصدارة، و تمثلها أعلى نسبة عند المبحوثين الذين يتنقلون ي

سكنهم أما للعمل، الدراسة و التربص، فهم يقضون معظم أوقاتهم بعيدا عن أحياءهم  

و جيرانهم، و هم بذلك يلتقون أناسا جدد، و معارف حديثة، و بذلك يرتبطون بعالقات 

اجتماعية أخرى، و منه فإنهم عند عودتهم إلى حيهم و إلى جيرانهم، فيقع أن يلتقون 

 البعض في الحافلة أو الشارع، فيتبادل معه أطراف الحديث بصفة سريعة أو ببعضهم

إذن فهم أحيانا ما يلتقون بجيرانهم عندما يصلون في . أنه يكتفي بإلقاء التحية فقط

.   ساعات النهار األخيرة و يزداد هذا المشهد كلما ازدادت منطقة التنقل اليومي بعدا

بعيدين عن بعضهم البعض و ال يعرفون ما يحصل و عليه يمكن القول أن الجيران 

  .في حيهم طوال النهار

  

كذلك نالحظ بأن درجة االلتقاء المتمثلة في صنف نادرا ترتفع لدى فئة العديمي   

  :التوجه اليومي و هذا راجع لسببين هما

ال  عند فئة البطالين الذين يفتقرون إلى أدنى شروط الترفيه هذا ما يدفعهم إلى االنتق-1

إلى خارج مناطق سكنهم و هذا بحثا عما هو مفقود في مناطقهم من أماكن للترفيه عن 

أنفسهم في ظل غياب كلي و شبه كلي لمنصب عمل أو لمكان ترفيهي في مناطقهم 

  .السكنية



      

عند جنس اإلناث الماكثات بالبيت و اللواتي يفتقرون إلى مستوى تعليمي يؤلهن  -2

انعدام ألماكن التجمع التي تقربهن من بعضهن البعض لمنصب عمل، و في غياب أو 

كالسوق، الحمام، دور الحالقة، هذه العناصر التي تعد من أهم المرافق التي تجلب 

كل هذه العوامل . النساء لهن و تسمح لهن بالتقارب و إرساء روح الزيارة فهن

 ما يلتقين  تدفعهن لقضاء معظم أوقاتهن في البيت، و اللواتي أكدت أنهن نادرا

بجيرانهن و هذا التقلص مستوى الزيارات بينهن، و أيضا طبيعة المجتمع الذي يسكن 

فيه و الذي يسلط عليهن مراقبة خارجية، و التي تشكل حرجا عليهن، فإنهن يظطرن 

  .إلى قضاء أوقاتهن في البيت أما في مشاهدة التلفاز أو القيام ببعض األعمال الحرفية

  

أن درجة االلتقاء تكون عميقة و كثيفة عند فئة التنقل اليومي في حين نالحظ   

الداخلي أو عند الذين يعملون في المنطقة، فهم يلتقون في المقاهي أو الشارع عند 

  .جنس الذكور أو في مقر العمل، أو في بعض أماكن االلتقاء كالمستوصف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ..ضاء وقت الفراغضاء وقت الفراغالتنقل اليومي و عالقته بمكان قالتنقل اليومي و عالقته بمكان ق: : ))3434((الجدول رقم الجدول رقم 

  

  كان قضاء وقتم

اغ الف

 منطقة التنقل اليومي



      

  المجموع تنقل خارجي  تنقل داخليال يوجد تنقل يومي
 

 %ت %ت % ت % ت

 60,64% 57 54,54% 24 31,25% 05 82,35% 28البيت

 18,09% 17 18,18% 08 25% 04 14,71% 05 الحي

 11,70% 11 18,18% 08 12,5% 02 2,94% 01 المقهى

 9,57% 09 9,10% 04 31,25% 05 - -  المسجد

 100% 94 100% 44 100% 16 100% 34 المجموع

  
 60,64 %االتجاه العام لهذا الجدول يتجه نحو قضاء وقت الفراغ بالبيت بنسبة   

تليها  82,35 %و المواظبة على هذا االتجاه كان في فئة الذين ال يتنقلون يوميا بنسبة 

د ذوي التنقل اليومي و في آخر فئة نج 54,54 %فئة ذوي التنقل الخارجي بنسبة 

   .31,25 % الداخلي بنسبة

من خالل التحليل المقدم أعاله، نالحظ أن االتجاه العام يرتكز في الخانة األولى، 

المتمثلة في البيت كمكان لقضاء وقت الفراغ، و كانت أعلى نسبة سجلت عند فئة 

تمثل في غياب العديمي التوجه أو التنقل اليومي، و هذا يترجم في سببين أولهما ي

أماكن خاصة بقضاء وقت الفراغ خاصة عند جنس اإلناث، مما يجعلهن يمكثن في 

البيت و يمارسن بعض األشغال اليدوية، و عند البعض يقضين وقتهن في مشاهدة 

  .التلفاز

أما عند جنس الذكور فهم إما يقضونه في الشارع أو التنقل خارج المنطقة بحثا عما 

هم السكنية، خاصة عند عنصر الشباب، فاالهتمام بإقامة عالقات هو مفقود في منطقت

وثيقة خارج نطاق العائلة، تظهر لدى المراهقين و الشباب في توسيع نطاق عالقاتهم 

أي أنّه بتوفير نشاطات الفراغ أو وسائل الترفيه تتيح فرصة تكوين . خارج األسرة

  .)1(الجتماعي عالقات اجتماعية جديدة و متنوعة و تقوي الترابط ا
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أما فيما يخص فئة ذوي التنقل اليومي الخارجي أو الذين يتنقلون يوميا خارج   

منطقة سكنهم للعمل أو الدراسة أو التربص فإنهم يؤكدون إجابتهم على أنهم ال يجدون 

مكانا متاحا لهم يسمح لهم باالسترخاء و االستراحة غير بيوتهم بعد أن يكونوا مرهقين 

فيحسوا بحاجتهم للراحة و النوم لفترات خاصة عند جنس اإلناث اللواتي من العمل، 

يؤكدن على أنه حتى أيام األسبوع يقضينه في البيت في ظل غياب كلي ألماكن الترفيه 

أو أماكن التي تسمح لهن بااللتقاء مع جيرانهم كالحمام، حدائق عامة، مكتابات 

حذية و كذلك األسواق و غيرها من للمطالعة، محالت تجارية لبيع المالبس أو األ

  .األماكن التي قد تجد المرأة مكان للترفيه عن نفسها

  

فمن الحقائق الهامة في هذا الصدد، أن االهتمام بالترويح المفيد مع توفر   

الفرص و اإلمكانيات يمكن أن يكون وقت الفراغ حافزا للناس و بخاصة الشباب إلى 

ما يسمح لهم بالمواصلة على هذه الرابطة              توطيد عالقاتهم بأفراد حيهم م

  .)1() حيهم(و إستمراريتها و يزيد من صلتهم بواقع مجتمعهم أو 

  

و منه نستطيع أن نقول أن البيت و الحي هما المكنان المفضالن لدى المبحوثين   

 لقضاء أوقات فراغهم و ذلك نتيجة لعدم وجود فرص و إمكانيات التي تسمح لهم

بالترويح عن أنفسهم و بذلك تعمل على اتصالهم و تواصلهم على نفس الوتيرة، كما 

أن المقهى يحظى أيضا باهتمام البعض ممن يفضلون الجلوس فيه للقاء األصدقاء     

كما أن النشاط الديني له دورا أيضا و له نسبة . و الزمالء و التحدث في شتى األمور

  .للقيام بالعباداتمعتبرة، ممن يترددون إليه 
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  ..عالقة الجنس باألفراد الذين يقضون أوقات فراغهم معهمعالقة الجنس باألفراد الذين يقضون أوقات فراغهم معهم: : ))3535((الجدول رقم الجدول رقم 

  
  المجموعأنثىذكر

 

 % ت % ت % ت

 9,58% 09 - -22,50% 09زمالء العمل

 13,83% 13 3,70% 27,5002% 11 أفراد من األصدقاء

 17,02% 11,1116% 06 25% 10 أفراد من الجيران

 59,57% 85,1956% 46 25% 10  أفراد من العائلة

 100% 94 100% 54 100% 40 المجموع

أفراد قضاء أوقات الفراغ
  معهم

 الجنس

  

  
سجلت في خانة قضاء  59,57 %من خالل الجدول نالحظ أن أعلى نسبة بلغت   

وقت الفراغ مع أفراد من العائلة، و المواظبة على هذا االتجاه كان بنسبة عالية تفوق 

  . لدى فئة الذكور25 %و ذلك لدى فئة اإلناث مقابل  85,19 %نسبة االتجاه العام بـ 

فيما نسجل في خانة الثانية و التي تمثل األفراد الذين يقضون أوقات فراغهم برفقة 

 و المواظبة على هذا االتجاه، كان في فئة 17,02 %أفراد من الجيران بنسبة تقدر بـ 

  .لفئة اإلناث 11,11 %مقابل  25 %الذكور بنسبة تقدر بـ 

  

في خانة األصدقاء كأفراد لقضاء أوقات الفراغ  13,83 %كما نسجل نسبة   

 3,70 %مقابل 27,50 %معهم، و المواظبة على هذا االتجاه كان في فئة الذكور بنسبة 

  .لإلناث

 في خانة زمالء العمل      9,58 %و تنخفض النسبة من المجموع الكلي إلى   

 .  دون مقابل لدى فئة اإلناث22,50 %و إفتكت فئة الذكور النسبة بـ 



      

من خالل العرض المقدم أعاله، نالحظ و بشكل واضح أن االتجاه العام يرتكز على 

 إنما يدل على أن العالقات االجتماعية ىخانة أفراد من العائلة، و هذا إن دل على شيئ

   االتجاه األولية أصبحت تقتصر داخل نطاق األسرة، و لعّل ارتفاع نسبة اإلناث في هذا

  

إنما تترجمه التغيير الذي حدث في المجتمع الذي فرض على المرأة تطلعات مهنية 

فإننا نسلط النظر على ما ينجر عن خروجها باعتبارها أنها أكثر اندماجا و حبا 

الكتساب صدقات جديدة، و حبا للتغير، فبخروجهن و تنقلهن خارج مقر سكناهن 

دة و معارف أخرى فأغلبهن يؤكدن أنهن يقضين سيساعدهن على اكتساب صدقات جدي

أوقات كثيرة من الصباح حتى المساء خارجا، و بذلك فهن يندمجن أكثر مع صديقات 

أخريات و بذلك تكتسب صدقات جديدة، من شأنها أن تعمل على إعاقة تطور عالقات 

.  ا المنزليةالجوار التقليدية و عند عودتهن إلى البيت، تشغل بأفراد أسرتها و بأعماله

و هنا تكون فرص المالقاة و المحاكاة أقل بكثير و تبقى محصورة في المناسبات، مع 

األخذ بعين االعتبار غياب أماكن االلتقاء في المنطقة خاصة تلك المتعلقة بالنساء فهي 

  .منعدمة تماما و التي تساهم بشكل كبير في ربط الصالت بين الجيران و تدعمها

  

رتفاع نسبة الذكور مقابل اإلناث في االتجاه الثاني المعبر عن كما سجلنا ا  

 نفسه عند صنفي ىقضاء وقت الفراغ مع أفراد من الجيران، و كذلك يقال الشيئ

األصدقاء و زمالء العمل على التوالي، إذْ ينفرد الذكور بأكبر نسبة و منه يمكن القول 

 يتردد على المقهى و المسجد      بأن فرص االلتقاء تكون أكبر عند الذكور باعتباره

و يتجول في الحي و أيضا يخرج في الليل أمام باب المنزل أو ما شابه ذلك و بذلك 

تكون فرص االلتقاء ألكبر عند الذكر أكثر منه عند النساء اللواتي يسخرن وقتهن 

زل لألفراد عائلتهن في القيام بشتى األعمال المنزلية من غسل المالبس و تنظيف المن

  .كما هو متعارف عليه في العائالت الجزائرية

  

  

  



      

  

  

  

امتالك الهوائي المقعر و أثره في اختيار مكان قضاء وقت امتالك الهوائي المقعر و أثره في اختيار مكان قضاء وقت : : ))3636((الجدول رقم الجدول رقم 

  ..الفراغالفراغ
  

  المجموعالنعم
 

 % ت % ت % ت

 60,64% 57 43,59% 72,7217% 40البيت

 18,09% 17 23,08% 14,5509% 08 الحي

 11,70% 25,6411% 10 1,82% 01 المقهى

 9,57% 09 7,69% 10,9103% 06  المسجد

 100% 94 100% 39 100% 55 المجموع

مكان قضاء وقت الفراغ

 امتالك الهوائي المقعر

    

  
من خالل الجدول اإلحصائي أعاله نالحظ أن أعلى نسبة سجلت، بلغت       

 و هي ما يمثل االتجاه العام للجدول، و قد سجلت في خانة البيت و مكان 60,64 %

لدى فئة المالكين للهوائي  72,72 % في هذا االتجاه نسبة لقضاء وقت الفراغ، و تمثلها

  . لغير المالكين له43,59 %المقعر، مقابل 

  18,09 %و في االتجاه الثاني يأخذ الحي كمكان آخر لقضاء وقت الفراغ بـ   

مثلتها فئة الغير المالكين للهوائي المقعر مقابل    23,08 %و المواظبة عليها كانت بـ 

  .لنسبة لغير المالكين لهبا 14,55 %

  

لفئة الغير  25,64 %لخانة المقهى و تدعمها نسبة  11,70 %فيما نسجل نسبة   

  .لفئة الغير المالكين له 1,82 %مالكي للهوائي المقعر مقابل 



      

 مدعمة 9,57 %و في آخر خانة نالحظ أن المسجد حضي بنسب قليلة بلغت   

  . لفئة الغير مالكين له7,69 %قعر مقابل لفئة المالكين للهوائي الم 10,91 %بنسبة 

  
انطالقا من قراءتنا للجدول أعاله نالحظ أن أغلب المبحوثين ضمن العينة محل   

  الدراسة، يؤكدون على قضاء وقت فراغهم بالبيت، و يمثل المالكين للهوائي المقعر 

  

ن هذه الوسيلة  إنما يدل على أىالنسبة الغالبة في هذا االتجاه، هذا و أن دّل على شيئ

الحديثة أضحى لها تأثير واسع على األفراد، كما أنها أصبحت تقيد األسر في منازلهم 

هذا من جهة، من جهة ثانية نالحظ أن هذه الوسيلة تعبر عن تعويض لغياب أماكن 

الترفيه و التسلية في أحياءهم، هذا األمر يجعلهم يقضون معظم أوقاتهم بمشاهدة 

  .القنوات التي تبثها، و منها تقيدهم في منازلهممختلف البرامج و 

  

و عليه نالحظ أن هذه الوسيلة تقيد أيضا و تقلل من فرص االلتقاء بين الجيران   

بحيث يؤكد المبحوثين أنهم يجدون في مشاهدة برامج الفضائيات، من حصص تثقيفية 

ظل غياب كلي و ألعابا، و أفالما، و منوعات، أفضل وسيلة للترفيه عن أنفسهم في 

لألماكن الترفيه و التمسنا هذا خاصة عند فئة الشباب و باألخص اإلناث منهم، و قد 

أثبتت الدراسات على أنه قد قل االتجاه نحو قضاء وقت الفراغ خارج المنزل بسبب 

  .)1(و أصبح يشد أعضاء األسرة للبقاء في المنزل ) الهوائي المقعر(انتشار التلفزيون 

  

ماكن األخرى أي الحي و المقهى فإن ما نالحظه هو أنها كانت أما عن األ  

مرتفعة عند فئة الغير مالكين للهوائي المقعر مقارنة بالمالكين له، فهؤالء يرون أنهم 

يجدون في الحي و المقهى متنفسا لهم و يجدون أنه أفضل مكان لاللتقاء باألصدقاء   

 وقت فراغهم خارج البيت بأنه يجب و بالجيران، في حين يبرر الذين يملكونه قضاء

أن يخضع إلى الوقت أي يجب أن يكون هناك تنظيم ألوقات المشاهدة و فرز البرامج 

  .التي يمكن مشاهدتها
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كما أن المبحوثين الذين يقضون أوقات فراغهم في المسجد فهذا ألنهم يجدون   

لبقاء لفترات طويلة في العبادة و قراءة القرآن و متابعة الدروس الدينية أفضل من ا

  .أمام التلفاز لمشاهدة مختلف البرامج و القنوات

  

  

  :إستـنتـاج الفـرضيـة الثـالـثــة

  
نستنتج من خالل المعطيات السابقة لهذه الفرضية، أن نقص المرافق العامة   

المكملة للسكن، أو المرافق الخارجية للسكن، يساهم بالضرورة في تقليص و اختصار 

جوارية، فمن خالل العرض الحظنا أن المنطقة تحتوي على كل المرافق للعالقة ال

  .الداخلية للمسكن، من ماء و كهرباء و غاز،و قنوات الصرف

  

في حين الحظنا افتقارها الشديد و الكبير في المرافق الصحية، التعليمية   

لعمل الخدماتية، التجارية و حتى الترفيهية و الرياضية، و أيضا نقص في مناصب ا

هذا االفتقار أثر على عالقات الجوار، و عمل على اختصارها و تقليصها و أصبحت 

  .تميل إلى االنزالق نحو الفردية

  

إن افتقار المنطقة إلى أغلب المرافق الخارجية للمسكن، تعمل على وضع   

األفراد أمام خيار التنقل إلى مدن أخرى، بحثا عما هو مفقود لديهم، سواء للعمل أو 

  .دراسة أو التربص أو حتى للتسوق و الترفيه عن أنفسهمال

  

فأغلب المبحوثين هم إما عاملون أو طلبة أو متربصون، مضطرون إلى   

الخروج نحو مدن أخرى لمزاولة نشطاتهم بعيدين عن أحياءهم و جيرانهم لفترات 

  .طويلة، تمتد من فترات الصباح الباكرة إلى فترات المساء المتأخرة

  



      

حية ثانية يؤدي غياب أماكن مجهزة خاصة للعب األطفال، و المساحات من نا  

الخضراء إلى حدوث شجارات بين الجيران، و منه يؤدي إلى خلق التوتر بينهم فكما 

  .أن الطفل له دور فعال في توطيد العالقة له أيضا دور في تهديمها و انحرافها

  

 رضاهم على الخدمات كما عبرت النسبة الكبيرة من المبحوثين عن عدم  

الموجودة في أحياءهم، و ذلك مقارنة مع نسبة المعبرين عن سبب عدم رضاهم بسوء 

  الجيران، و قد تباينت ردودهم باختالف الجنس، بحيث ترى فئة الشباب استياءها من 

  

غياب أهم المرافق الحيوية الخاصة بهم و ذلك تبعا لمتطلبات الحياة العصرية و التي 

م مسايرتها في حين عبرت فئة الكهول عن استياءها من سوء جيرانها    تفرض عليه

  .و ذلك بحكم التجربة و المعاشرة الطويلة

إن غياب أماكن الترفيه و المساحات الخضراء و مختلف أماكن التجمع، تقف   

عائقا أمام فرص االلتقاء بين الجيران خاصة عند جنس األنثى، مقارنة بجنس الذكور 

ون في الحي و المقهى متنفسا و ملتقى لهم لدرء الفراغ، في حين تجد األنثى الذين يجد

في البيت مكانا لقضاء وقت فراغها، في ظل انعدام كلي ألماكن الترفيه و الراحة 

  .الخاصة بها

هذا االنعدام ينجر عنه تقلص مستوى المالقاة بين الجيران، و مع مرور الوقت   

القات الجوار، بسبب غياب أماكن التجمع التي تعمل تزداد درجة التقلص و تتراجع ع

على تطوير عالقات الوجه للوجه، مع تعقد ظروف المعيشة و تنقل األشخاص ما بين 

المدن، مما تنتج عنه اكتساب ممارسات و عقليات أخرى، تعمل على القضاء على 

ارية بحكم الممارسات التقليدية، و تميل إلى الحد منها، تبدأ برفض العالقات الجو

المعرفة الجيدة للجيران ببعضهم البعض و هنا يخلق فيهم ظاهرة التعود على هذا 

  .النمط و بذلك تميل عالقات الجوار إلى التقلص و االختصار

و عليه يمكن القول بأن غياب أماكن خاصة بالتجمع و الترفيه و الراحة         

ات التعليمية و الصحية           و انعدام فرص العمل في منطقة السكن انعدام الخدم

و التجارية، بشكل كبير جدا، يعمل على خلق ظاهرة التنقل بين المدن و منطقة السكن 



      

و ذلك يساهم في اكتساب نمط معيشي و ممارسات مخالف للنمط التقليدي، و لعل أهم 

قات ما يتأثر بهذه النتيجة هي عالقات الجوار، بحيث تعمل على تقلص و محدودية عال

الوجه للوجه، نحو نمط الحياة الشبه الحضرية قد تتطور مستقبال إلى حياة حضرية 

محضة، خاصة مع التغيرات و النمو العمراني و الحضري الذي تشهده منطقة سيدي 

عبد اهللا و استقطاب سكان جدد إلى المنطقة، كل هذه العوامل ستساهم مستقبال في 

 .لمة تعمل على خلق الفردية بين الجيرانتطور الحياة الحضرية بأتم معنى الك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :الـخـــــاتـمـــــة
  

إن التغيرات االجتماعية و االقتصادية التي مر و يمر بها المجتمع الجزائري   

تركت أثارها واضحة على الواقع االجتماعي من خالل ذلك التغير الحاصل على عدة 

اة االجتماعية، و تعد عالقات الجوار من الظواهر االجتماعية التي مستويات من الحي

كان لها نصيبها من التغيير، و الذي كان نتيجة لحتمية التأثير العميق الذي صاحب 

ظاهرة التصنيع و التحضر و الذي عمال على تقليص األشكال التقليدية، التي كانت 

لممارسات و العادات التي كانت تقوم تعرف بها الحياة العالئقية للجيران من مختلف ا

  .عليها الحياة التقليدية

  

فالتغير االجتماعي و ما صاحبه من نتائج على الساحة االجتماعية، تظهر   

واضحة من خالل ذلك التغير في العادات و التقاليد، و مختلف المعامالت            

  .و المحادثات اليومية للجيران

  

ل ما قبل االستقرار في المنطقة يتضح جليا أصل فمن خالل الرجوع إلى أص  

أغلب السكان تطبعهم الحياة الريفية المبنية على البساطة، و عند انتقالهم إلى منطقة 



      

السكن الجديدة، كان انتقاالً بنفس النمط وجدوا في ذلك الجو مهيأ لمزاولة الحياة 

  .اهم و االستقرارالريفية، و كانت العالقة الجوارية على درجة عالية من التف

إالّ أن التطور السريع للشروط الحياة، و متطلبات الحياة اليوم، من التغيرات الحاصلة 

على الواقع، من خالل ما فرضته الظروف االقتصادية و االجتماعية و األمنية، كلها 

ساهمت في تعقد حياة الجيران، و أخذت العالقة الجوارية هي األخرى مسارا شبه 

  .معقد

  

فاالنتقال من نمط معيشي بسيط إلى نمط معيشي معقد لم يكن من إرادة السكان   

  و إنما فرضتها الظروف خارجية، عملت على تقليص األشكال التقليدية للجيرة تجلى 

  

  

ذلك من خالل مختلف التصرفات اليومية، من تبادل الزيارات، تبادل لألطباق        

  .جيران لجيرة األمس و جيرة اليومو اقتراض المال، و مختلف تصورات ال

كما أن هذا التقلص في عالقات الجوار، يترجمه أيضا عامل آخر يتمثل في   

، الفردي الذي يتميز باالنغالق      )مقارنة بنمط السكن السابق(نمط السكني الحديث 

و االستقاللية بحيث كل جار مستقل عن جاره اآلخر بمسكن خاص به، ظف إلى ذلك 

ظم المبحوثين حدث لهم انتقال من نمط سكني تقليدي إلى نمط غير النمط أن مع

المعهود، يتمثل خاصة في سكنات فردية تركها الفالحون الفرنسيون، إذن فهذا التغير 

استوجب على السكان التكيف معه، و منه فقد خلق هذا النوع من السكنات شيئا من 

واحد باهتمامه بمشاكله، و كذلك مختلف االستقاللية، و برزت نتائجه في استقالل كل 

المشاكل و اإلنزعاجات التي سببها هذا النوع من السكن من ضيق المسكن و ما ينجر 

أظف إلى ذلك تلك اإلنزعاجات لدى الجيران كانت . عنه من مشاجرات بسبب األطفال

ل لمراقبة الجيران لبعضهم البعض القسط األكبر في ذلك، نظرا ألن هذا النمط يط

على شوارع متسعة، تسهل المراقبة، و ال تعطي فرصا أكبر للتالقي بين النساء، هذا 

من جهة، و من جهة أخرى، اإلنزعاجات الصادرة جراء تجمع األفراد خاصة في 

  .ساعات متأخرة من الليل



      

إذن فهذا النمط يتمتع باالستقاللية، و ال يسمح بتجمع الجيران لفترات أطول، خاصة 

  .عليه فهذا المسكن ال يشجع أشكال الحياة الجماعية إلناث، وعند جنس ا

كما أن عالقات الجوار لم تجد ما يدعمها، و يعطي للجيران أكبر فرص   

للتالقي، و ذلك راجع لغياب و النقص الكبير في المرافق الجماعية            

 تجمع أفراد الجيرة المختلفة، الرياضية، االقتصادية، االجتماعية، و الثقافية، و التي

الواحدة و تضمن لهم فرص أكبر للتبادل و التالقي، و المناقشة المشاكل اليومية 

خاصة عند جنس اإلناث و األطفال باعتبار أن الطفل و األنثى لهما الحظ األوفر في 

إذْ أن الشباب هم أكثر تأثرا       .صنع العالقة الجوارية و أيضا لدى عنصر الشباب

تاحا للحياة العصرية خاصة فيما يتعلق بوسائل الترفيه، في ظل التغير السريع و انف

  .الذي نعيشه

    

و منه يمكن القول بأن التغير االجتماعي في شتى المجاالت التي مسها، سواء 

في تغير النمط المعيشي لألسر أو الظروف السكنية، أو مستجدات و متطلبات الحياة 

ت في إحداث نوع من التغير أو في تقليص من شكل العصرية، كلها عوامل ساهم

العالقات التقليدية للجيرة، و رغم ذلك، إالّ انه ال يمكن اعتبار أن هذه العوامل قضت 

تماما على كل أشكال الجيرة و إنما عملت فقط على تقليصها و اختصارها، بمعنى 

 أهمية على الصعيد أنها أضحت محدودة و ذلك يرجع دائما إلى ما تكتسبه الجيرة من

  .الديني

  

في النهاية يمكن القول بأن الجيرة اليوم في حاجة ماسة إلى تدارك مسببات   

التفكك التي تصيبها، خاصة و إن علمنا أن المنطقة تشهد تغيرا جذريا في شتى 

النواحي في إطار ما يعرف بالمدينة الجديدة، و التي ستصبح بموجبها منطقة  

ول يقودنا إلى ترك سؤال مطروح في إنتظار اإلجابة عنه من خالل صناعية، هذا التح

  . دراسات أخرى

  . فهل هذا التحول المستقبلي سيكون له انعكاس سلبي على الصعيد االجتماعي؟



      

بمعنى آخر هل أن إنجاز المدينة الجديدة ستكون لها إنعكاسات أم أنه سيكون إيجابيا 

طار الحضري الجديد سيأتي بإنجازات         من الناحية االجتماعية؟ و ذلك ألن اإل

  !و مشاريع اقتصادية هامة و التي ستساهم في ترقية المنطقة و تطورها؟
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