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:المقدمة  

على مر التاريخ في صراع دائم مع الطبيعة من أجل توفير الضرورات الحياتية  اإلنسانلقد عاش 

استعمال  إلىقل نتفقد بدأ ملتقطا لكل ما يجده في الطبيعة من مأكوالت و ثمار برية جاهزة، ثم ا لبقائه،

الطيورات و بعض الوسائل و األدوات البسيطة للحصول على أكله في صيد بعض الحيوان  

الخ...و األسماك   

فاستقر في المناطق القريبة من  التجربة،مرحلة متقدمة بعدما تمرس و اكتسب الخبرة و  إلىلينتقل 

 الطبيعة،و هكذا كلما ازداد تحكما في التأثير على . السهول و منابع المياه، ليزرع ما يحتاجه من غذاء

.هو كلما تنوعت و تعددت حاجات أكثر أنتجكلما   

في البداية لالحتماء من قساوة الطبيعة و شراسة  نساناالحيث لجأ  للمسكن،و نفس الشيء بالنسبة 

الحيوانات المتوحشة، بالمغارات و الكهوف الجاهزة، التي يجدها على المرتفعات و في سفوح 

الزمنثم أخذ يطورها مع مر  بنفسه، ءالمال جيصناعة هذه البيوت و  إلىإلى أن توصل ...الجبال  

.يصيدهاو كذلك الشأن بالنسبة للباس بعدما كان يلبس جلود الحيوانات التي كان    

يعيش على النواحي المادية و البيولوجية فقط، و لهذا بأن  هو الكائن الوحيد الذي ال يكتفي اإلنسانلكن 

الراقي  لم يقتنع باالكتفاء بالحصول على الموارد الطبيعية المادية، بل استطاع بفضل تكوينه

.أكثرسطر عليها يالمتميزاالستفادة من االحتكاك المستمر بالطبيعة ل  

فإن تقدمه في تطوير  بقائه،فبعدما كان صراعه في البداية مرتبطا بأهداف حياتية معيشية للحفاظ على 

 إلىاالرتقاء بتفكيره  إلىمما دفعه  االطمئنان،و تحسين ظروف حياته المادية جعله يشعر باألمن و 

.......وجوده أسبابمستوى نوعي، فبدأ يطرح أسئلة حول أصل الكون و حقائق الموجودات و   

و غيرها من األسئلة و االهتمامات التي جعلته يطور من معارفه و يتقدم في السيطرة على أسرار 

.الكون أكثر  

قيم  إلىحاجة فظهرت ال حاجاته، تطورت الحضرية،تطور حياته االجتماعية و  اإلنسان وو باستقرار 

، فظهرت بذلك قيم االحترام و التعاون و التضامن لإلنسانو معايير تفرضها الحياة الجماعية   

..و الحريات القانونو العدالة، و  الواجبات،و المساواة و الحقوق و   

.دساتير محلية و دولية مواثيق والتي وثقت فيما بعد في   

و الذي نص على حق الفرد  ،1948لسنة  اإلنسانحقوق و من بين هذه المواثيق التصريح العالمي ل  

التي  لإلشكاليةو وعيا منها بصعوبة تحقيق هذا المطلب نظرا  .و المواطن في الحصول على مسكن

 نجازا، فقد نظمت األمم المتحدة عدة ملتقيات عبر العالم تناولت طرق و آليات اإلسكانتطرحها قضية 
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ن العالم، و خاصة في البلدان النامية، و ذلك بمساعدة و دعم البرامج السكنية عبر مختلف بلدا

. المنظمات المالية الدولية  

:و العربية على الخصوص ما يلي األفريقيةو مما جاء في التوصيات الموجهة لمجموعة البلدان   

التهميش و تحسين  أسبابو التنظيمات من اجل القضاء على  المعاييرضرورة مراجعة القوانين و *

.لإلسكانصول األسر و العائالت و خاصة منها المرأة ربة العائلة، على العقار المخصص ح  

العقار بما في ذلك توفير المعلومات  توفيرفيما يتعلق ب) المحلية(تدعيم دور السلطات الالمركزية *

.من شأنه أن يدعم األمن العقاري ر و ضريبة العقار، و البرامج، و كل ماالمتعلقة بالعقا  

تبعا  الفقيرة،تعبئة الموارد المالية الدولية التي تسمح بتحقيق األعباء الملقاة على الفئات الحضرية *

.للنتائج التي أفرزتها برامج التعديالت الهيكلية المفروضة على هذه البلدان  

 اإلسكانو لكن بالرغم من توصل البحوث و الدراسات و مختلف المجهودات الدولية حول آليات 

جل أإلى وضع عدة مداخل و سياسات من  النامية،بالبلدان  ةخاصاطق الحضرية المتخلفة و بالمن

 اإلمكانياتفقراء الحضر بهذه البلدان، لكن تبقى هذه الصيغ و السياسيات و اآلليات تنقصها  إسكان

متحدة الالزمة لتجسيدها على مستوى الواقع و لكن هذا لم يمنع من أن تبقى دائما مجهودات األمم ال  

تبحث و تجتهد لوضع استراتيجية دولية  اإلسكان،و معاهد الدراسات و األبحاث المتخصصة في 

بصيغ و طرق مكيفة تبعا فقراء المناطق الحضرية المتخلفة، يمكن تطبيقها في جميع البلدان  إلسكان

.لخصوصية كل بلد  

مسكن لها، من واجبات  إيجادو تبقى مسألة وضع استراتيجية عامة لمساعدة الفئات المحرومة في   

. و مسؤولية حكومات البلدان النامية بالدرجة األولى و المجتمع الدولي بصفة عامة  

على جميع المستويات، من شأنه أن يؤدي إلى  اإلسكانإن إيجاد تعاون ما بين األطراف المعينة بمسألة 

. مناطق الحضرية المتخلفةبال اإلسكان إشكاليةالمالئمة لحل  االستراتيجيةالسبل و  إيجاد  

 و لعل أكبر تحد تواجهه البلدان النامية على الخصوص في العصر الحالي هو انتشار ظاهرة الفقر

من محاوالت هذه البلدان و المجهودات التي تبذلها بمساعدة  مفبالرغ المتخلفة،و األحياء الحضرية  

ة إال أنها تبقى مجهودات ناقصة و غير هذه الفئات المحروم إلسكانحل  إليجادالمنظمات الدولية 

.كافية  

الحضري المتخلف على ضواحي و هوامش المناطق الحضرية الكبرى  اإلسكانانتشار ظاهرة  إن

نتيجة التغيرات االجتماعية و االقتصادية، و زيادة الهجرة الداخلية و النزوح الريفي اتجاه المدن في 

ز أحزمة تحيط بالمدن و المناطق الحضرية، في شكل أكواخ برو إلىختلف بلدان العالم الثالث، أدى م

بسط ضروريات الحياة األمر الذي يترك هذه المناطق أ إلىتفتقر  الصفيح،من الطين و أكشاك من 
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و افتقارها للخدمات  ضيق مساكنهاعرضة للكثير من األمراض و األوبئة نتيجة تكدسها و تزاحمها و 

.الصحية و شروط النظافة  

االجتماعية و االنحرافات كالسرقة األمراضتشر في هذه المناطق السكنية المتخلفة الكثير من كما تن  

.......المخدراتو السطو و االعتداءات و تناول    

.و قصور في الرعاية و التنشئة االجتماعية التكوين،نقص خدمات التربية و التعليم و  هذابسببو  

بة من هذه المناطق الهامشية تعاني باستمرار من الخوف و كثيرا ما نجد األحياء الحضرية القري  

و يطلق بعض الباحثين و المختصين على هذه التجمعات السكانية المتخلفة، بالمناطق . و الالأمن

اإلسكان االنتقالية أو المؤقتة نظرا الفتقارها إلى الشرعية القانونية ال من حيث رخصة البناء، حيث 

ها شيد على أراضي تابعة بفية، و ال من حيث ملكية األرض، ألن أغلبنيت بطريقة عشوائية و خ

للدولة، و لهذا السبب تجدهم يحجمون عن مطالبة السلطات بتزويدهم بالخدمات الحضرية ألنهم 

.هم غير شرعية و يمكن أن تلجأ هذه السلطات إلى ترحيلهم في أية لحظةتيعرفون أن سكنا  

األمم المتحدة إال أن تجسيده  إعالنلكل فرد و مواطن كما جاء في  يعتبر حق اإلسكانو بالرغم من أن 

صعوبات التي وجدتها مختلف البلدان لل ورق نظراعلى مستوى الواقع لم يتم و بقي حبرا على   

.المطلوب الذي يتوفر على المرافق الضرورية للحياة اإلسكان نجازاو خاصة منها البلدان النامية في   

سواء تلك التي  الجزائر،ستوى الجزائر نالحظ أن جميع المواثيق و الدساتير التي وضعتها فمثال على م

يعتبر حق من حقوق  اإلسكان أنبعد االستقالل تنص كلها صراحة على  أوقبل االستقالل  وضعتها

...المواطن مثله مثل الشغل، و التعليم، و العالج  

 اإلسكانالحكومات المتعاقبة من القضاء على أزمة  لم تستطع اإلنجازلكن على مستوى االستثمار و 

، نظرا لوتيرة النمو رالتي تفاقمت حدتها أكثر في السنوات األخيرة، فقد بقي الطلب يفوق العرض بكثي

الديموغرافية السريعة ن و الهجرة الداخلية المرتفعة من القرى و األرياف إلى المدن مما أدى إلى 

التي  اإلسكان،المدن و المراكز الحضرية الكبرى و بروز أزمة  التحضر و تضخمتسارع وتيرة 

الذي يشكل موضوع دراستنا الراهنة. الحضري المتخلف اإلسكانأفرزت من بين ما أفرزته ظاهرة   

.د على محيط مدينة سكيكدةجسكان قصديرية تومناطق ا  و التي تشتمل على ثالث   

المتخلف بمدينة  اإلسكانمناطق : الحضري اإلسكانالت مشك: هذه الدراسة التي عنوناها إنجازو قصد 

.سكيكدة نموذجا  

:ثمانية فصول و هي إلىقسمنا دراستنا هذه   

اختيار  إلىلنا فيه األسباب التي دفعتنا والتصوري للدراسة و تنا اإلطارو يتضمن  :األولالفصل 

 إلى باإلضافةرحها الدراسة التي تط اإلشكاليةو . إليهاصول والموضوع، و األهداف التي سطرنا ال
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للبحث و التقصي و التي  إخضاعهاللدراسة، و كذلك الفروض التي صغناها بهدف  المفاهيمي اإلطار

. و أخيرا األسلوب الفني الذي اتبعناه في هذه الدراسة بحثية،تجسدت في استمارة   

 

و يتضمن هذا الفصل  ري،الحض اإلسكانلدراسة مشكالت  بالمداخل النظريةو عنوناه : الفصل الثاني

من  اإلسكاناستعراض كل المداخل و االتجاهات النظرية التي تناولت القضايا الحضرية و مشكالت 

للويس " نظرية ايكولوجية بمختلف اتجاهاتها و مداخلها، و نظرية المتصل، و الحضرية كطريقة للحياة 

كذلك النظرية البنائية الوظيفية و مداخل  ، و االتجاه الماركسي بمدخليه الكالسيكي و المحدث، و"وارث

نظرية التركز و االستقطاب الحضري  إلى باإلضافةثقافة الفقر و الهامشية، و القطاع غير الرسمي، 

.و مداخلها أبعادهابمختلف   

 

و قد تضمن مجمل الدراسات  الحضري، اإلسكانو تناولنا فيه البعد االمبريقي لمشكلة : الفصل الثالث

االقتصادية:جوانبهاالحضري من جميع  اإلسكانالميدانية التي تناولت مشكالت  البحوثو   

المناطق الحضرية و المجتمع  علىو تأثيراتها .....و االجتماعية و السياسية و الهندسية و العمرانية 

.المحلي  

سات التي أي البحوث و الدرا المكاني، أو يالجغرافالبعد  أساسعلى  ثالبحوو قد حاولنا تقسيم هذه 

مستوى العربي و أخيرا بعض العلى المستوى الدولي، ثم البحوث و الدراسات التي تمت على أجريت

.على مستوى الجزائر أجريتالبحوث التي   

 

و قد تضمن مشكالت اإلسكان الحضري و النمو الديموغرافي، و قد تناولنا فيه : الفصل الرابع

جوانب و أبعاد هذه المشكلة، باإلضافة إلى كيفية التعريف بمشكالت اإلسكان الحضري و مختلف 

ال الحضري، و مختلف الطرق و السياسات التي اعتمدت في إدارة و تسيير جاستغالل األرض و الم

.مناطق اإلسكان المتخلف، سواء كان ذلك على مستوى البلدان المتقدمة أو في البلدان النامية  

الحضري، على مستوى  اإلسكانغرافي على ظهور مشكالت كما بحثنا في هذا الفصل أثر النمو الديمو

.تشكل المجال المكاني للدراسة اباعتبارهالجزائر بصفة عامة و مدينة سكيكدة بصفة خاصة   

النسب على مستوى العالم،  أعلىو تعرفنا كذلك على وتيرة النمو الديموغرافية التي تعتبر من بين 

ظهور  إلىالهجرة و النزوح الريفي، األمر الذي أدى  و لسكانلذلك التوزيع الغير متكافىء  إلىيضاف 

و خاصة بالنسبة لمدينة سكيكدة التي تتميز بمنطقة صعبة التضاريس الحضري، اإلسكانمشكالت   

.و امتدادها و توسيعها غالبا ما يتم على حساب المناطق الصالحة للزراعة   
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و الوسائل المنهجية و مختلف التقنيات  جراءاتاإلو حددنا فيه مجاالت الدراسة و : الفصل الخامس

سواء كان ذلك من المصادر الواقعية  العلمية،لحصول على البيانات و المعطيات ل إليهانا أالتي لج

كيفية اختيار عينة الدراسة، كما  إبراز إلى باإلضافة اإلدارية،من المصادر المكتبية و  أوالميدانية 

الذي اتبعناه في هذه الدراسة من استعراض و وصف و تفسير التحليل أسلوبتضمن هذا الفصل   

 اإلدارية،من المصادر النظرية و  أوسواء من الواقع التطبيقي  عليها،و تحليل للمعطيات التي تحصلنا  

.عوبات التي واجهتنا خالل الدراسةنهينا الفصل باستعراض الصأو   

 

و يعتبر هذا الفصل الدراسة،و المهنية لعينة  و تناولنا فيه الجوانب االجتماعية: السادس الفصل  

من الدراسة االمبريقية حيث تعرفنا من خالله عن الواقع االجتماعي و المهني و الوضعية  األولالجزء 

جنسية لعينة المبحوثين على مستوى مناطق البحث الثالث الناحية ال إلى باإلضافةالتعليمية و الثقافية، 

                                                               راسة التطبيقيةالتي كانت تمثل مجال الد

 

و عنوناه بمشكالت اإلسكان الحضري المتخلف بمدينة سكيكدة، و يشكل الجزء الثاني : الفصل السابع

تخلف من الدراسة االمبريقية، و قد تناولنا من خالله الواقع االمبريقي لألحياء الحضرية لإلسكان الم

بمدينة سكيكدة، حيث أخضعنا فروض الدراسة إلى البحث و التقصي و تعرفنا بذلك على مجمل سمات 

و خصائص هذه األحياء من النواحي االقتصادية و االجتماعية و الثقافية، و كذلك من النواحي 

.االيكولوجية و البيئية، و مدى تأثير هذه األحياء على المناطق الحضرية المجاورة  

 

 

و استعرضنا فيه النتائج التي توصلت إليها الدراسة، و ناقش هذه النتائج من خالل  :لفصل الثامنا

:أربعة أبعاد أساسية هي  

النتائج من خالل الفروض، ثم النتائج من خالل الدراسات السابقة المشابهة لها، ثم بحثنا موقع دراستنا 

.يا التي تثيرها هذه الدراسةالراهنة من النظرية الحضرية، و أخيرا أبرزنا القضا  

و انهينا هذه الدراسة بخاتمة أبرزنا فيها مجمل العوامل و األسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة 

.اإلسكان الحضري المتخلف و الحلول و االقتراحات لعالج ذاك  
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ناء و التراكم و في األخير نأمل أن نكون قد ساهمنا ببحثنا و دراستنا هذه في إضافة لبنة جديدة إلى الب

. ثارتها دراستنا الراهنة محل بحث و دراسة الحقةأالعلمي، كما نأمل أن تكون القضايا التي   
 



 الفصل األول: 

   اإلطار التصوري للدراسة        

 أوال: أسباب اختيار الموضوع

 ثانيا : األهداف 

 ثالثا: اإلشكالية 

 رابعا: اإلطار المفاهيمي

 المشكلة

اإلسكان- 2  

الحضر- 3  

المناطق المختلفة- 4  

المدينة- 5  

 خامسا: الفروض

 سادسا: األسلوب التقني المتبع في الدراسة 
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  لالفصل األو 

 اإلطار التصوري للدراسة

الحضري من الموضوعات التي تحظى باهتمام الدارسين و المسؤولين على حد  اإلسكانأصبح 

تبعا لذلك خططا  فسنتميدانية كثيرة، تشخص واقعه، ابحاثقد ظهرت نظريات متعددة و  و سواء،

.و سياسات متعددة  

زيادة النمو  بفعلالحضري،  اإلسكاني مجال و مع ذلك وفي ضوء اختالل العرض و الطلب ف

تبرزالىالوجودمشكلة ’ةالمنتهجلحضري و ارتفاع معدل الهجرة و قصور السياسات الحضرية ا  

…جتماعية االقتصادية و االيكولوجيةاإلسكان الحضري في أبعادها اال  

ؤرق الباحثين و تتجسد في أشكال مختلفة و خاصة األحياء المتخلفة أو الهامشية التي أصبحت ت  

…، نظرا لما تتطلبه من مجهودات بشرية و إمكانيات و أعباء مادية و مالية معا نو السياسيي  

  .أصبحت بذلك تشكل حقيقة معضلة العصرو

   .تحديد األسباب التى دفعتنا الىاختيارهدا المضوعهدا الفصل  نحاول فىبداية امن هد وانطالقا

 أوال: أسباب اختيار الموضوع: 

 إليهافهي الوسيلة التي تلجأ  المتقدمة،البحوث و الدراسات العلمية من مميزات البلدان  إجراءتبر يع

المهني، التي  أو اإلداري أواالقتصادي  أوهذه البلدان لحل المشكالت ذات الطابع االجتماعي 

.المجتمعيفرزها تطور   

فضل االكتشافات بدمة جدا، و هذا البلدان درجة متق بهذهالتطور العلمي و التكنولوجي  قد بلغو 

هذه البلدان يوميا، عن طريق البحوث و الدراسات التي تجريها باستمرار  إليهاالعلمية التي تتوصل 

. في مختلف المجاالت  
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الذي تبنى عليه كل المشاريع و الخطط التنموية األساسفالبحث العلمي بالبلدان المتقدمة يعتبر   

، محققا بذلك رفاهية اإلنتاجالهائل بهذه البلدان درجة عالية من االستثمار و و قد بلغ التقدم العلمي  

بها تقاليد البحث  تترسخبينما ال تزال البلدان النامية و من بينها الجزائر لم ’لشعوبها أكثرو ازدهار 

 منها الموضوعي المرتبط بعوامل اسبابالعلمي بعد، و لم توضع في مسارها الطبيعي، و هذا لعدة 

و منها الشخص التكنولوجية،و الوسائل العلمية و  اإلمكانياتكتوفر  البلدان،ال تمتلكها هذه   

أو الداخلي المرتبط بالحواجز البيروقراطية و العقليات التي تقاوم كل تغيير أو تطور و حصيلة  

أو التخمينية، ذلك إننا نلجأ في البحث لحل مشكالتنا االجتماعية و االقتصادية إلى الحلول الجاهزة 

 التي هي اقرب إلى طرق المحاولة و الخطأ، منها إلى الطرق العلمية التي تقوم على الدراسة 

للمشاكل الواقعية التي وضع حلول موضوعية دائمة  إلىو البحث و التقصي العلمي، للوصول 

.لدانناو مصير ب أمورناحلول مستقبيلة تسمح لنا بالتحكم في مقاليد  الستشراف أوتعيشها،   

على موضوع، يعتبر من المواضيع  أكثر عرفالحقيقة و الت إجالءو من هذا المنطلق و قصد 

للفرد و المواطن داخل أي  أساسياباعتباره يشكل مطلبا : الحساسة في تطور و لسير أي مجتمع

و ما " الحضري اإلسكان"و هو  إال مهنية، أو إدارية أوتنمية اقتصادية  ألي أساسية أداةمجتمع، و 

ويفرزه من مشكالت عديدة و متنوعة نتيجة الرتفاع وتيرة التحضر ببلد ما زال ينمو كالجزائر  

داخل المجتمع، من جوانب اقتصادية و اجتماعية اإلنسانو اثر كل ذلك على شتى نواحي حياة    

ر وقع اختيارنا على هذا الموضوع بالذات، و على العموم يمكننا حص... و تربوية أمنيةو  

:اآلتيةاختيار هذا الموضوع في العوامل  إلىالتي دفعتنا  األسباب  
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 أ-األهمية:

:الحيوية و البيولوجية للمسكن األهمية- 1  

، باعتباره يشبع حاجة مرتبطة بحياة الفرداألسرو  لإلفراديعتبر السكن ضرورة حيوية بالنسبة   

ضرورة حيوية و بيولوجية ال يمكن  أي..........الملبس إلىالغذاء و  إلىكحاجته  بقائه،و  

.لإلنسان أن يتخلى عنها أو نعيش بدونها  

:للسكن األمنيةاالجتماعية و التربوية و  األهمية- 2  

 االطبيعية كممن قساوة العوامل  األسرو  األفرادالذي يحمي  المأوىعلى اعتبار السكن هو ذلك 

و غيرها من الممارسات التي يكون  كالسطو و السرقة اإلنسان،يحميه من مخاطر و اعتداءات 

مصدرها الفئات المنحرفة و الجماعات المتطرفة، كما يعتبر السكن المكان الذي يمارس فيه 

.و االطمئنان األمنو  ةبالراحنشاطاته الخصوصية و يحس داخله  اإلنسان  

الثقافية في و للسكن اثر اجتماعي على الفرد بحيث يسمح لإلنسان يمارسه نشاطاته االجتماعية و 

.المحيط الذي يسكنه و يعيش فيه، باعتباره حيوان اجتماعي بطبعه و ال يمكن العيش لوحده  

كما أن للسكن دوره و أثره التربوي، بحيث تمارس فيه األسرة تنشئة أطفالها وفق طريقتها الخاصة 

من عوامل  التي تراها مفيدة كمستقبل أطفالها، لتسهيل عملية تكيفهم مع مجتمعهم و تحميهم

.االنحراف التي يمكن أن يتعرضوا لها  

: األهمية االقتصادية- 3  

للسكن أهمية اقتصادية إنتاجية، بحيث تدخل في صناعة عدة مواد إنتاجية أخرى، كما يعتر صناعة 

مفيدة للمجتمع، فالبناء يوفر العمالة لألفراد و يقضي على البطالة، كما يعتبر السكن سلعة اقتصادية 
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خضع لقانون السوق أي لكراء و البيع و الشراء، سواء كان ذلك عن طريق التنظيمات مهمة، ي

.المتخصصة كالوكاالت العقارية و غيرها أو عن طريق األفراد  

: وضعية اإلسكان الحضري- 4  

اإلسكان الحضري على مستوى  ةمن بين األسباب التي دفعتنا الختيار هذا الموضوع، وضعي

حقيقية نتيجة  أزمةعلى الخصوص حيث يعيش  مستوى مدينة سكيكدة على   و  الجزائر عموما

و هذا نظرا  الموجودة،مقارنة باالحتياجات  اإلنجازاتعدم مسايرة العرض للطلب، بسبب نقص 

وجود الحظيرة السكنية الحضرية في حالة من الفوضى إلى باإلضافةالرتفاع وتيرة التحضر،   

التوازن الموجود في توزيع السكان مابين مختلف األقاليم و سوء التنظيم، نظرا للخلل و عدم  

من السكان يتمركزون في المنطقة الشمالية على ) 1( % 65من  أكثر إنحيث نجد  الحضرية،

ضغط الزيادة الديموغرافية و ارتفاع  إلى باإلضافةمن التراب الوطني،  % 4مساحة تقدر ب 

 المعالمعدم وجود سياسة حضرية واضحة  إليها يضاف العواملكل هذه .معدالت الهجرة الريفية

.فيما يتعلق بكيفية تنظيم و تسيير المجال الحضري داخل المدن  

:المتخلفة األحياءانتشار -5  

انتشار  إلى اإلسكان إنجاززيادة النمو الديموغرافي و ارتفاع وتيرة التحضر و نقص وتيرة  أدى

و المناطق  األحياءو المناطق الحضرية، هذه و المناطق المتخلفة على محيط المدن  األحياء

إلى معايير و شروط التي تفتقر  األحياءالمتخلفة على محيط المدن و المناطق الحضرية، هذه   

 

 

 

 

1-MEAT : Demain l’Algérie : l’état du territoire, volume 1, S D , P1 
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أدت إلى ...لوجية و المرفولوجيةاإلسكان الضرورية من حيث النواحي األمنية و الصحية و االيكو

تشويه النسيج العمراني الحضري، و أفرزت عدة مشكالت بيئية و صحية و اجتماعية، أثرت على 

المحلي من النواحي األمنية و الصحية  عالمناطق الحضرية المجاورة و أصبحت تهدد المجتم  

.....و االجتماعية و التربوية  

:فيما يلي أجملها أنوامل ذاتية و عوامل موضوعية، يمكنني هناك ع ةالسابقو فضال عن العوامل   

 العوامل الذاتية:

نظرا لحساسية الموضوع باعتباره يشكل موضوع الساعة في اهتمامات  :الذاتيةالرغبة -1

الذي األمر  ترتبط بحياتنا اليومية مشكالته،الحضري و  اإلسكانالباحثين و الدارسين، ألن قضية 

تشكل واقعا في  أصبحتالتي  اإلشكالية،مة في كشف بعض جوانب هذه المساه لىعيشجعني 

.الحياة الحضرية للشعوب  

 جديدايتميز الموضوع بالجدة و الحداثة النسبية على اعتباره مازال مجاال : حداثة الموضوع-2

.هأبعادو  تعمقا لكشف عن جميع جوانبه أكثرتوسعا، و  أكثردراسة  إلىو  أكثر،اكتشاف  إلىيحتاج   

في دراسة و البحث في هذا الموضوع ازدادت عند  يتبرغ: القدرة على البحث في الموضوع-3

توفر  أنمتوفرة على اعتبار جاح الن أسباب أنبقدرتي على الكتابة و البحث فيه، و خاصة  إحساس

نه ا إلى ة، باإلضافنسبيا مقارنة بالسنوات السابقة أحسنالمراجع و الدراسات في الموضوع يعتبر 

. نستعمل فيه كل وسائل البحث أننستطيع  اتطبيقييعتبر مجاال   

بحكم تخصصي في هذا المجال أي اجتماع حضري، يعتر علم االجتماع : بحكم التخصص-4

 الحضري من اختصاص تكويني، و بالتالي فهي فرصة بالنسبة لي الستثمار كل المعارف

و وضعها حيز التطبيق من خالل بحث ميداني و المعلومات التي تلقيتها خالل مساري التكويني  

.الحضري اإلسكانحول المشكالت   
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 ج)-العوامل الموضوعية:

العوامل الذاتية هناك عوامل موضوعية دفعتني الختيار هذا الموضوع و تتمثل على  إلى باإلضافة

:يفيما يلالخصوص   

1-األهمية العلمية للموضوع: تعتبر الدراسات الحضرية بصفة عامة و دراسة مشكالت اإلسكان 

الحضري بصفة خاصة من الدراسات الحديثة التي مازال البحث فيها جديدا و غير متكامل، بحيث 

لم يصل إلى وضع نظرية شاملة و متكاملة لفهم ظاهرة مشكالت اإلسكان الحضري، و كيفية 

.....ولوجيفرظهورها و نموها، و تأثيراتها على المحيط الحضري اإلنساني و البيئي و المو  

2-توفير الوثائق و المصادر العلمية: تشكل البحوث و الدراسات العلمية مراجع و مصادر علمية 

مهمة، سواء بالنسبة للباحثين و الدارسين في الحقل العلمي و المعرفي و األكاديمي أو بالنسبة 

ت المناسبة أو في لرجال السياسة و المخططين الميدانيين، يمكن الرجوع إليها في اتخاذ القرارا

  .وضع الخطط و المشاريع التنموية على أسس علمية مالئمة و واضحة

3-في إطار ترسيخ سياسة البحث العلمي في البالد: شهدت البالد في الفترة األخيرة انطالق 

سياسة جديدة لترسيخ تقاليد البحث العلمي على مستوى الجامعات و مختلف المراكز العلمية و هذا 

هذه المراكز و الجامعات و تزويدها بالمخابر و الوسائل الضرورية و تدعيمها ماليا،  هيكلةبإعادة 

.تنموية حقيقية االنطالقةيكون مرتكزا  ببالدنا،دعائم بحث علمي  إرساءمن اجل   

4-موقع البحث و أهميته ضمن منظومة البحث العلمي: يعتر بحثنا هذا "دراسة مشكالت اإلسكان 

النقاش الدائر حاليا حول وضع األسس  إطارحوث العصرية الجادة التي تدخل في من الب" الحضري

 اإلسكانلنظرية علمية متكاملة في علم االجتماع الحضري، و تعتبر الحياة الحضرية، و مشكالت 

 األولالحضري على الخصوص من المواضع األساسية التي اهتم بها الباحثون، انطالقا من الربع 

، و يدخل بحثنا هذا األمريكيةي على يد رواد مدرسة شيكاغو بالواليات المتحدة من القرن الماض
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صياغة النظرية العلمية في المجال  إلىضمن السياق العلمي لهذه البحوث بهدف الوصول 

.تنشدهاالحضري التي   

من مجمل الطروحات السابقة،  يبدو جليا أن اإلسكان الحضري يعتبر واحدة من المشكالت 

و البحث في سياق اجتماعي يتميز بنمو  صىة التي ما زالت تحتاج إلى مزيد من التقالحضري

.......حضري سريع  

أهداف الدراسة: ثانيا  

الظاهرة البحثية،  حول باالستناد إلى المبررات السابقة و التراث النظري و االمبريقي المتوفر لدينا

:تحقيق األهداف التاليةإلى جانب الواقع المعاش، ترمي الدراسة الراهنة إلى   

التعرف على مشكالت اإلسكان الحضري-  

محاولة التعرف على الجوانب االقتصادية و االجتماعية و االيكولوجية لإلسكان الحضري-  

تشخيص الواقع الفعلي لألحياء المتخلفة و االسباب التي أوجدته-  

كيكدة من النواحي االيكولوجية التعرف على طبيعة اإلسكان الحضري بالمناطق المتخلفة لمدينة س-

 و العمرانية و الفيزيزلوجية المرفولوجية 

التي يفرزها هذا النوع من اإلسكان على النواحي الصحية و البيئية و االجتماعية  رالتعرف على اآلثا-

.و النفسية و التربوية  
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  اإلشكالية  :ثالثا

"الحضري اإلسكانمشكالت "مع المدينة و هي من قضايا مجت أساسيةتتناول الدراسة الراهنة قضية   

يتضمن التصريح  أنو ليس من الصدفة . و المواطن األول للفرد األساسيالذي يشكل المطلب 

الفرد و المواطن في الحصول على مسكن، االعتراف بحق ،1948لسنة  اإلنسانالعالمي لحقوق   

المتحدة عدة  األممفقد نظمت  لحضري،ا اإلسكانو وعيا منها بالمشكل الكبير الذي تطرحه قضية  

 إلشكاليةحل  إليجادوضع استراتيجية دولية  إلىمؤتمرات و ملتقيات عبر العالم من اجل الوصول 

الحضري، و خاصة على مستوى بلدان العالم الثالث و البلدان النامية و رغم المحاوالت  اإلسكان

الحضري تصادفه  اإلسكانسياسية فان برامج التي تبذل على المستويات النظرية و الميدانية و ال

الكثير من الصعوبات و العراقيل، نظرا التساع الهوة ما بين المطالب و االحتياجات و نقص 

 أزمةتفاقم  إلى أدىمما  النامية، البلدانبمختلف  اإلسكان أنظمةاالعتمادات المالية التي تخصصها 

الشروط  إلىي يتكون من بناءات تفتقر في اغلبها الذ المتخلفة، اإلسكانو بروز مناطق  اإلسكان  

و الصحية، فاغلبه يشكل مبان من  األمنيةسواء فيما يتعلق بالنواحي  للبناء،و المعايير العلمية 

خليطا من كل هذا  أومن المواد المستعملة  أو األعشاب،من المواد الطينية و الخشبية و  أوالصفيح 

كالماء الصالح للشرب و الكهرباء للحياة،مرافق الضرورية و ال يتوفر على ال.......و ذاك  

...و الغاز و الصرف الصحي   

 إنحق لكل مواطن، فعلى مستوى الجزائر نالحظ  اإلسكانالمتحدة تعتبر قضية  األممكانت  إذاو 

منها الموضوع في الفترة ما قبل  كانسواء  الجزائر،كل المواثيق و الدساتير التي وضعتها 

االستقالل، تنص كلها صراحة على أن اإلسكان يعتبر الذي وضع في فترة ما بعد  أول االستقال

......حق من حقوق المواطن، كالشغل، التعليم و العالج  
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دته لم تستطع الحكومات المتعاقبة القضاء على مشكل اإلسكان الذي تفاقمت حلكن على مستوى اإلنجاز 

دى إلى تفاقم مشكل اإلسكان الحضري و بروز ظاهرة المناطق مر الذي أأكثر في السنوات األخيرة، األ

 الحضرية المتخلفة حول المدن، هذه الظاهرة التي تشكل محور بحثنا هذا للوقوف على طبيعتها

بيئية و صحية : و خصائصها ن و ما تفرزه من مؤثرات   

لمحيط الحضري للمجتمع و اجتماعية و تربوية على األفراد الذين يقطنونها بالدرجة األولى و على ا

.المحلي بالدرجة الثانية  

و إذا كانت اغلب الدراسات و البحوث االمبريقية التي تناولت هذه الظاهرة تجمع على إرجاع ظهور 

كالنمو الديموغرافي و ارتفاع نسبة : مناطق اإلسكان الحضري المتخلف إلى مجموعة من األسباب

.اختالل التوازن ما بين المعروض و المطلوب من اإلسكانالتحضر و زيادة معدل الهجرة و بالتالي   

فهل هذه المناطق الحضرية المتخلفة تشكل حقيقة خطرا دائما يهدد قاطنيه و يهدد أفراد المجتمع 

كذلك، فلماذا و ان كان ؟ ...األمنية و الصحية و االجتماعية و التربوية: المحلي ككل من النواحي

التي  الفئات االجتماعيةرا و تهديدا للمواطن ؟ و ما هي طبيعة األفراد و بالذات خطاألحياء تشكل هذه 

، ..تسكن هذه األحياء ؟ أصلها، مهنتها، تكوينها و تعليمها، ظروفها االقتصادية و االجتماعية و غيرها

. ذلك ما سوف نحاول تحديده و اإلجابة عليه من خالل بحثنا هذا  

 رابعا: تحديد اإلطار المفاهيمي للدراسة:

عندما نريد تحديد المفاهيم و شرح المصطلحات التي جاءت في موضوع البحث، ذلك ألن هذه المفاهيم 

عندما  الدارسين،و المصطلحات لها تعاريف عامة، غالبا ما تكون محل اتفاق ما بين الباحثين و 

هيم تتطور باستمرار ذلك ألن المفا. تستعمل في سياقها و مفهومها العام، لكن هذا االتفاق يكون نسيا

تحمل في  أننتيجة ظهور االختراعات و االبتكارات و االكتشافات الجديدة و لهذا فيمكن لهذه المفاهيم 

.مرحلة أو فترة معينة معنى معينا، و تتغير في فترة الحقة، لتأخذ معنى آخر  
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فقد  المجتمع،طبيعة كما أن هذه المفاهيم و المصطلحات المستعملة، يختلف معناها و تفسيرها تبعا ل

 يستعمل المفهوم الواحد بعدة معاني و تعاريف من مجتمع إلى آخر تبعا لثقافة و عادات هذا المجتمع، 

كانت مستعملة  إذاو لكن على الرغم من ذلك تبقى المفاهيم العامة تخضع لنوع من االتفاق و خاصة 

.بالمفاهيم الخاصة تفي مجتمع واحد و ثقافة و لغة و عادات واحدة، إذا ما قورن المنطلق هذا من   

:تتضمن الدراسة الراهنة خمسة مفاهيم أساسية و هي  

المشكلة  - 1             

اإلسكان- 2             

الحضر - 3               

المناطق المتخلفة-4                       

المدينة- 5             

:و سنتناول كل مفهوم من هذه المفاهيم على حدى  

"Merton: 1- المشكلة : اختلفت نظرة علماء االجتماع إلى مفهوم المشكلة " فميرتون 

الوجود عندما يكون هناك تناقص ما بين الواقع الفعلي و بين ما يعتقده  إلىالمشكلة تظهر  أنيعتقد 

حل لهذا التناقض الظفاء االنسجام على ما هو موجود  إيجادالناس و يؤمنون به األمر الذي يستدعي   

.بوجوده، حتى ال يتعرض البناء االجتماعي لالنحالل و التفكك داألفراو ما يعتقد   

أن الفعل و ما يرتبط به من قيم و معايير هي التي تحدد المشكلة فقد تكون " ميرتون"و لهذا يرى 

مثال في مجتمع معين ظاهرة انحرافية أو مشكلة، بينما قد ينظر إليها في مجتمعات " الزنا"ظاهرة 

رى كظاهرة عادية و سوية و بالتالي ال تمثل مشكلة، و نفس الشيء بالنسبة لظاهرة السرقة أو أخ

...ب أو التحايلذاالنتحار أو الك  
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الظاهرة للحكم عليها  أساسهايرى علماء االجتماع انه ال توجد هناك قواعد و ثوابت تقاس على  لهذاو 

: لمشكلة االجتماعية تحمل جانبينا أنغير مشكلة كما يرى المفكرون  أومشكلة  بأنها  

الجانب الموضوعي الوجودي المادي للظاهرة-  

بالمشكلة اإلحساس أوالجانب المعنوي الشعوري -  

قد  و غير المشكلة أوو الجانب المعنوي و الشعوري للظاهرة هو الذي يضفي عليها صفة المشكلة 

المكاني  كالحراو السكان و ارتفاع نسبة نمتعددت و تنوعت المشكالت بارتفاع نسبة التحضر، و زيادة 

  ، و مشكلة البطالة، و مشكلة النقل، اإلسكانكمشكلة  :كثيرةبذلك مشكالت حضرية  فأفرزت الهجرة، أو

  ) 1(و مشكلة التلوث

يتم بدون حل  أنال يمكن  إحداهاحل  أندرجة  إلىو قد تشابكت و تداخلت هذه المشكالت الحضرية 

  .غيرها

حتى نتمكن من  خصائصهاحل المشكلة يتطلب دراية علمية ألبعادها و  إنصون كما يرى المخت

  :حلها حال صحيحا، و هذا عن طريق خطة تتضمن المراحل و الخطوات التالية إلىالوصول 

  .المتابعة و التقييم-التطبيق و التنفيذ-وضع الحلول المناسبة- البدائل إيجاد-وضع خطة الحل- التشخيص

  2:على األسئلة الخمسة التالية اإلجابةمشكلة يكمن في  أيةحل  أنخر كما يرى البعض األ

  من الفاعل أو المسؤول؟: من؟-

 ما هي طبيعة المشكلة؟: ما هي؟ -

  متى حدثت المشكلة؟: متى؟

________________________________________________________________  
 ،2002القاهرة،  الحديث،جتماع الحضري، المكتب العربي في علم ا ةالمدينة، دراسمشكالت : احمد رشوان- 1

  5- 3:ص 
2-Bernillon, occerutti : les outils du management de la qualité (P.F) CHIHAB-BATNA 1996 
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 مكان حدوث المشكلة؟: أين ؟-

  تحديد المنهج و الوسائل؟ يالمشكلة، أكيفية حل : كيف؟-

 ةنسبالحضري نظرا الرتفاع  اإلسكانالمشكالت التي يفرزها أما ما نقصده نحن بالمشكلة فهي 

   اإلسكانالتحضر و النمو الديموغرافي و زيادة الهجرة و اختالل التوازن ما بين برامج و مشاريع 

  . و الطلب االجتماعي عليه

و منها البلدان النامية ثالثة  البلدان،في مختلف  أجريتأفرزت الدراسات و األبحاث التي : اإلسكان-2

الحر، و المدخل  الليبراليالحضري، و هي المدخل الماركسي و المدخل  اإلسكانتعريف  فيمداخل 

  .حديو سنتناول هذه المداخل كل على  المعتدل، أو الوسيطي

  :الحضري اإلسكانالمدخل الماركسي في تعريف -1

  "M.Castells:مانويل كستلز" و "  Rod Burgess: رود برجس " و قد تزعم هذا المدخل كل من 

  :حيث عرف المسكن الحضري من خالل ثالث زوايا و هي

أي أن المسكن الحضري هو عبارة عن سلعة اقتصادية :  Commodityسلعة  أوالمسكن كمنتج 

 إنتاجيةصناعته عدة مواد و عناصر  أوضرورية ألفراد المجتمع و للتنمية ، و تدخل في تكوينه 

  .فةمختل

  يبنى على مساحة محددةالمسكن  أنأي :  Fixed Commodity : المسكن الحضري كسلعة ثابتة

أي ه يشكل سلعة فهو يخضع لقانون السوق ، و بما أن أخرىمنطقة  إلىتحويله  أوو ال يمكن نقله  

  .بةو ال يترك مجاال للمضارالعرض و الطلب و لكن بفضل تدخل الدولة يتم التحكم في الية السوق 

  : Use Value & Exchange Value :كذلكالمسكن الحضري كسلعة لالستهالك و للتبادل 

عندما يكون بهدف االستخدام فقط،  ثابتة،يكون سلعة لها قيمة  أنالمسكن الحضري يمكن  أنبمعنى 

  فقط، بينما يكون سلعة لها قيمة تبادلية عندما يشيد بغرض االستثمار  اإلسكانعندما يشيد بغرض 
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  .و المتاجرة

  :الحرفي تعريف المسكن الحضري الليبراليالمدخل - 2 

حيث يعرف لنا المسكن الحضري من خالل "  John Turner: جون تيرنز "و يتزعم هذا المدخل 

  :جوانب  أربعة

  :في تعريفه للمسكن الحضري ما بين جانبين"تيرنر"يفرق -أ

   Housing as a noun : : المسكن الحضري كاسم*

  .تطوير  أوا  يستعمل المسكن الحضري كقيمة ثابتة و ال يدخل عليه أي تغيير عندم 

  :  Housing as a verb: المسكن الحضري كفعل *

ذلك و من هنا يرى  إلىو ذلك عندما يتغير و يتطور المسكن الحضري باستمرار حسب الحاجة 

المسكن كفعل يؤثر على سوق ، بينما اإلسكانالمسكن كقيمة ثابتة ال يؤثر على سوق  أن" تيرنز"

  ).العرض و الطلب( اإلسكان

  :المسكن الحضري كنظام مندمج-ب

فكل التغيرات التي تحدث  األخرى،المجتمع  أنظمةالمسكن هو عبارة عن نظام يتفاعل مع  أنبمعنى 

 بها،ثر ثقافية، تؤثر فيه و يتأ أواجتماعية  أواقتصادية  األنظمةسواء كانت هذه  أنظمته،في المجتمع و 

خدمي،  أوصناعي  أو إنتاجيكما أن مكوناته هي عبارة عن خليط من عناصر مختلفة ذات طابع 

  و لهذا يشكل ... التعليم و التكوين الصحي،مشكلة المياه، النظام  المواصالت،الطرق،  البناء،كمواد 

  . ) 1(الحضري حلقة من حلقات التنمية الشاملة و المستديمة اإلسكان

  

_______________________________________________________________  
 .107- 98:صسابق،  عاحمد منير سليمان، مرج) 1(
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  :ساكينهتفاعل المسكن الحضري مع -ج

أنه ليس المهم في شكل المسكن و تكوينه النهائي و لكن األهم من ذلك هو مدى تفاعل " تيرنر"يرى 

  .لتغيير و التعديل و التطوير، بحثا عن تلبية أذواقهمالمسكن الحضري مع ساكنيه، عن طريق ا

هذا التفاعل المتمثل في التغيير و التطوير قد ال يكون بالضرورة لتلبية احتياجات  أن" تيرنر"كما يرى 

  .فقد يكون لهدف تجاري استعمالي، لهدفمستعمليه أي 

  Freedom to build :   : حرية بناء المسكن الحضري- د

بل و من  أخرى،طبقة اجتماعية  إلىتختلف من طبقة اجتماعية  نالساكنيو احتياجات  أذواق أنأي 

الحرية في اختيار نوع المسكن الذي تريده، سواء من حيث  أسرة، و لهذا فلكل "أخرى أسرة إلى أسرة

 طبقةو هذا تبعا لذوق و ثقافته و عادات و تقاليد هذه ال الداخلي،التنظيم  أوالشكل الفيزيقي الخارجي 

  .األسرة أو 

  :الحضري االسكانالمدخل المعتدل في تعريف -3

  :المسكن الحضري من خالل ثالث نواحي مختلفة و هي إلىينظر هذا االتجاه 

  :على المسكن الحضري اإلنفاق-أ

حيث  لألسرةعلى المسكن الحضري، يرتبط بالوضعية االقتصادية  اإلنفاق أنحيث يرى هذا االتجاه 

من المخاطر، عندما تكون في  لتأمينه أولتحسين منظره  أوعلى المسكن لتوسيعه  إلنفاقبا األسرةتهتم 

الضروريات الحياتية األخرى عندما تتدهور حالتها االقتصادية  إلى إنفاقهاحالة مالية جيدة، بينما توجه 

  .و المالية

  :المسكن الحضري يؤثر على الحالة الصحية للمجتمع-ب

الصالحة يتوفر على المرافق الضرورية للحياة، كالمياه  أني مالئما، يجب حتى يكون المسكن الحضر

ألن عدم توفر المسكن على هذه ...، و قنوات الصرف الصحي، و أماكن رمي الفضالتللشرب
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انتشار  إلىو من ثمة  للتلوثالخدمات الضرورية و الصحية، يعرض المحيط البيئي الحضري 

  .تعرض الصحة العامة للمجتمع للخطراألمراض و األوبئة المختلفة، فت

  :الحضري يمثل حق استهالكي للمواطن المسكن

القرار توفيره  أصحابيجب على المسؤولين و  مواطن،أي أن المسكن الحضري يعتبر حق لكل 

و االستقرار  األمنبهدف تحقيق  المجتمع، أفرادمن اجل تحقيق العدالة و المساواة ما بين  للمواطن،

  . عداخل المجتم

  :يم هذه االتجاهاتيتق

ال يمكن اعتبار المسكن الحضري مهما كان نوعه، و مهما كانت العناصر المكونة له و الداخلة في 

بنائه و تشييده، أن يشكل لوحده أساس التنمية داخل المجتمع الحضري، كما أن المسكن الحضري ال 

و ذو قيمة استثمارية و تبادلية فقط، فالمسكن يمكن أن يكون ذو قيمة استعمالية و استهالكية ثابتة فقط، أ

الحضري يمثل كل هذا، فهو يمثل سلعة إنتاجية ضرورية لتنمية المجتمع، يمكن أن تكون موجهة 

  .)1(..و ذلك تبعا للحاالت و الظروف و المقاصد .لالستعمال أو االستثمار أو التبادل

 اإلسكانيع التي تسطرها الدولة في مجال فهي تلك البرامج و المشار باإلسكانأما ما نقصده نحن 

التي يعتبر ظهورها  خاصة والحضري المتخلف بصفة  اإلسكانالحضري بصفة عامة و مناطق 

  . اإلسكانكنتيجة لعدم كفاية هذه البرامج من 

 3- الحضر:

 عندما يتكلم علماء االجتماع عن الحضر يقصدون بذلك سكان المدن و الحواضر و عندما نقول ازدادت

  ،Urbanisme :نسبة النمو الحضري نعني بذلك تزايد أهل الحضر في المدن بينما يقصد بالحضرية

_______________________________________________________________ 

.107- 98:،صالمرجع نفسه) 1(  
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نمط عصري من  أساسالحضر و التي تقوم على  أهلأسلوب و طريقة حياة    

.التي تتجسد في واقع الحياة الحضرية التي تسود المدن و المراكز الحضريةالثقافة و  أنماط  

اقل نمو و تطور يكولوجيةامن بيئة  اإلنسانفهي حركة تنقل   Urbanisation :التحضر أما    

.تقدم، و عادة ما تكون هذه الحركة لهدف تحسين ظروف حياتهم أحسنو  أفضلبيئة  إلى  

 أنهاكما  و تفاعلهم مع البيئة و المحيط الحضري، األفرادة و منه ترتبط عملية التحضر بحرك

   ،تحضر سريعة عمليةمية، و عليه فالمناطق التي تشهد تنمية سريعة تشهد ذلك بعملية التنبترتبط 

.)1(و تنقل كثيف للسكان و اليد العاملة  Polarisation :ألنها تصبح منطقة استقطاب    

  
  :ساعد على زيادة التحضر فيما يلينحمل العوامل التي ت أنو يمكننا 

 La croissance démographique: الزيادة السريعة في النمو الديموغرافي-

  L’exode rural: المدن إلىارتفاع حجم الهجرة الداخلية من القرى -

  ..)إسكانتصنيع ، مرافق صحية، تعليمية ، خدمات (زيادة معدل التنمية -

La croissance du développement  

  الحراك المكاني فأصبحمما قرب ما بين حضر العالم  االتصال،العولمة، نتيجة تطور وسائل  تأثير-

  La mondialisation :دوليةو عمليات التنمية و االستثمار ظاهرة  

أما مفهومنا للحضر فنتيجة إلى كل الفئات الحضرية التي توجد على أطراف و هوامش المدن أي 

  .الهامشية المناطق الحضرية أو

  

 

________________________________________________________  
، دار المعارف ، القاهرة علم االجتماع الحضري و مشكالت التهجير و التغيير و التنمية: قباري محمد اسماعيل- )1(

  .50- 49:،ص
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  :المناطق المتخلفة-4

تلك المنطقة  أنها أساسالبعض يعرفها على ف المتخلفة، اإلسكانمنطقة  إلىتعددت اآلراء حول النظر 

غير منظمة و البعض اآلخر يطلق عليها المنطقة الفاسدة و آخرون يعرفونها على  أحياءهاالتي تكون 

  الخ...الغير رسمية أوأو الهامشية ...تلك المناطق الغير مخططة أنها

مفهوم  أنفاسدة ، و يرى ما بين المناطق المتخلفة و المناطق ال"   J. Quinn :كوين" و يميز 

  .الدقة للتعبير على هذه المناطق إلىأقرب " المتخلفة"

المقصود  المتخلفة، األحياء أنتجمع كلها على  أنها إالو بالرغم من اختالف المصطلحات و التعاريف 

  .المعيشية األحوالالظروف و  إلىنشير أكثر  إنما، و لإلسكانمنها ليس الحالة الفيزيقية 

 األحياءهناك الكثير من  أنفي البلدان النامية  باألخصو  أجريتالدراسات االمبريقية التي و تشير 

 إليهابسبب انتقال  أو اإلهمالبسبب االزدحام و  إمامتخلفة  إسكان أحياء إلىالسكنية الجيدة، تحولت 

السكنية ال  ياءاألحتصبح هذه  أن إلى أدى، مما أدنىو مستويات اجتماعية و ثقافية  أوضاعفئات ذات 

  .لإلسكانتتوفر على الشروط الصحية و االجتماعية و البيئية 

  هو مصطلح نسبي يدل على وضع معين بمكان معين" متخلفة"مصطلح  أنو لهذا يرى الدارسون 

  .بلد معين و في مرحلة تاريخية معينة أوو بمنطقة معينة  

يمة التي شيدت في القرون الماضية و  تتوفر كل البناءات القد إن"  E. Bergel: برجل"و من هنا يرى 

تعتبر نظريا ...على المرافق الحضرية المعروفة في العصر الحالي من تدفئة و كهرباء ، و غاز 

  .بنيت في وقتها وفق تصاميم كانت مقبولة في ذلك الوقت أنهامتخلف بالرغم من  إسكان

  :المناطق المتخلفة إلى ثالثة مستويات" برجل"و يصنف 

غير  إسكانو هي عبارة عن منطقة متخلفة أصال ألنها تتكون من : المتخلف األصلية اإلسكانمنطقة -

  .إزالتهو يجب  لإلقامةمالئم 
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لكن نظرا لقدم مساكنها و بناءاتها  المدينة،و هي مناطق توجد غالبا بوسط : المناطق المتخلى عنها

 إلىعرضة للمهاجرين و واضعي اليد فتتحول  تقطنها لتتركهاتغادرها الطبقات الميسورة التي كانت 

  .مناطق متخلفة و فاسدة

بها الفئات االجتماعية الهامشية و المشردة سواء من  تنتشرو هي مناطق : مناطق االنتقال و التحول-

   المخدرات،و تناول  دعارةحيث يكثر بها االنحراف من  المهاجرة،من الفئات  أوأفراد المدينة 

  .المتخلف اإلسكانالرخيصة و  قالفنادالمالهي و و السكر، و تضم 

بناءاتها و مساكنها تمتاز بالضيق حيث ال تتعدى  أنالمتخلفة هو  األحياءو الميزة المشتركة ما بين 

وجدت فاغلبها يكون في حالة  إنخلوها من المرافق الضرورية و  إلى باإلضافة غرفتين، أوغرفة 

  .المراحيضو  اهكالميذات استعمال مشترك  وفوضوية 

بسبب عدم  أوسبب قدمها بسواء  آمنة،حالة بناءاتها غاليا ما تكون في حالة متردية و غير  أنكما 

و مخارج  أزقةمن حيث التصميم فاغلبها بناءات مكدسة و متالصقة تتخللها  ماأصالحية مواد بنائها، 

  .)1(قة غير مخططةضي

 المتخلفة تبعا لدرجة اإلسكانمناطق "  CH.Stokes: شارل ستوكس"ف صنمن جهة أخرى يو 

  :ثالثة أصناف و هي إلىالتخلف  مستوىو

  Slums of despair): الميئوس منها( مناطق اإلسكان المتخلف غير الصالحة 
أن هذا النوع من مناطق اإلسكان الميئوس منها تشكل ملجأ الفاشلين و المهمشين في " ستوكس"و يرى 

  الفقراء، و المفلسين، و المرضى عقليا، و الغير القادرين عن التكيف المجتمع الحضري، من فئات 

  ..و االندماج في الحياة الحضرية و المعتلين صحيا و جسديا

  
________________________________________________________________ 

دار المعرفة /مشكالت و تطبيقات /2ج/علم اجتماع الحضري بين النظرية و التطبيق: عبد العاطي السيد السيد- )1(
   232- 230:ص– 1987 اإلسكندرية/الجامعية
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الفئات التي يفرزها العزل العنصري بالنسبة "ستوكس"حسب ما يرى  إليهميضاف  أنو يمكن 

  اللغوي  أوالثقافي  أوالتمييز العرقي  أسسللمجتمعات التي يتكون بناؤها االجتماعي الحضري على 

فقد زادت من  :"أحسن تعبير عندما قال"   R. Farley:رنولد فيرلي : ي عبر عنهو الذ ...الجهوي أو

تكثيف حجم مشاكل االنفصال في المجاورات و النظم و المدارس المحلية و قد أضافت أيضا مشكلة 

  "بعدا جديدا و مميزا اإلسكان

  Slums of hope: المتخلف المأمول فيها اإلسكانمناطق -

من الفئات االنتقالية الفقيرة ذات الثقافات الفرعية " ستوكس"اإلسكانية حسب ما يرى تتشكل هذه المنطقة 

يتمتعون بكفاءات و قدرات اجتماعية و مهنية و تعليمية تسمح لهم باالندماج  مو المهاجرون الجدد، لكنه

  .في المجتمع المحلي

  :مناطق اإلسكان المتخلف االنتقالية-

لفة التي هاجرها أصحابها الحقيقيون لعدم جدواها، و لكنهم يأملون في و تمثل األحياء السكنية المتخ

تحويلها إلى مشاريع أخرى، و يحتلها الفئات الحضرية الفقيرة مؤقتا، و هي أحياء يسودها األعمال 

  .) 1(غير الشرعية و غير أخالقية، كالسرقة، و البغاء، و تجارة المخدرات و السوق السوداء

مناطق المتخلفة تلك المناطق لإلسكان الحضري التي ال تتوفر على الشروط أما نحن فنقصد بال

الضرورية للحياة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالنواحي األمنية و الفيزيقية لإلسكان أو فيما يتعلق بتوفر 

  .المرافق األساسية

  

  

_______________________________________________________________  
   242- 240:صجع نفسه، المر)1(
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  : المدينة- 5

  المدينة هي وحدة حضرية ممتدة ذات كثافة سكانية كبيرة مقارنة بالقرية، توجد بها معظم النشاطات 

  ...السياسية و الثقافية ت، النشاطام، التعليو المرافق البشرية كاإلسكان و التجارة و الصناعة

بالسهول الخصبة  دقبل الميال 1500و  3500و قد ظهرت المدينة حسب المؤرخين ما بين سنوات 

  ".يونغ تسي" و بمنخفضات نهر الصين  األردن،لبالد الشام و وادي 

  و بظهور الصناعات و األدوات الحجرية الزراعي،و كان ظهور المدينة مرتبطا بتطور النشاط 

هذه المرحلة بثالث ، و قد تميزت المدينة في   Néolithique: و الفخارية في العصر الحجري الجديد 

  :مميزات أساسية و هي

  األسوار المحيطة بها-

  مساحتها الممتدة -

  )1(ارتفاع كثافة سكانها-

و نظرا لتعدد مهام المدينة و اختالفاتها يعترف المختصون بصعوبة وضع تعريف محدد لها، و لهذا 

لجانب الذي ينطلقون منه ا أواختلف علماء االجتماع الحضري في تعريف المدينة و هذا تبعا للرؤية 

المدينة هي ذلك التجمع من السكان الذي يختلف عن  أنمقارن، أي  أساسعلى  إليهافبعضهم نظر 

  من حيث البناء  أو المورفولوجي،سواء من حيث نوع البناء و العمارة أي المظهر الفيزيقي و  القرية،

تفاعل التي تحكم أفراده، و يقود هذا االتجاه التنظيم االجتماعي الداخلي و نوعية العالقات و أنماط ال و

  منهم من نظر إلى المدينة  و"   Sorokin et Zimmerman:سوروكين و زمرمان "كل من 

  

__________________________________________________________________________  
(1)-Source : « http://fr.wikipédia.org/wiki/sociologie.urbaine » en date du 20/10/2006 à 

20h00. 

http://fr.wikip


___________________________________________________________________الفصل األول  

-28 - 

المدينة هي حقيقة تراكمية  إن"ممفورد"من حيث التطور و النمو و اعتبرها امتداد للقرية و يرى 

 .مختلفة تبعا لكل مرحلة تاريخية أشكاالتطورت عبر التاريخ لتأخذ 

ئص معينة مثل المركز الحضري الذي يتميز بخصا بأنهاالمدينة "  L.Wirth: وارث"بينما يعرف 

  الالتجانس ما بين أفراد مجتمعه و بزيادة الحجم و الكثافة ، و تنتشر بينهم سمات الحياة الحضرية ، 

  .و يطبق فيها القانون

 إلعطاءبحيث تصدر السلطات الرسمية قانونا  إدارية،قانونية و  أسسكما عرفها البعض آلخر على 

 السكاني،مثل المؤشر  مسبقا،روط و معايير تحددها توفر ش أساسعلى " اسم مدينة"التجمع الحضري 

  .) 1(و هو تعريف معتمد لدى الكثير من الدول الحديثة و كذلك األمم المتحدة 

سياسة التهيئة العمرانية و التنموية و ذلك من خالل  إطارو يعرف التشريع الجزائري المدينة في 

المنظمة  أوتلك المؤسسة  بأنهاقط عرفت الحضري، و لهذا ف اإلطارالوظائف المخولة لها داخل 

خلق شروط حياة يتحقق من خاللها  إلىالتي يتطلب تنظيمها و تسييرها بهدف الوصول  اإلنسانية

لخلق تنمية متوازنة داخل  أساسية أداةتعتبر ) المدينة(أي  أنهاكما  قاطنيها،التوافق االجتماعي ما بين 

  .) 2(تطورها باستمرار أنالتي يجب  اإلنتاجيةتنظيمية و و هذا انطالقا من وظيفتها ال األقاليم

 األساسيةفهو يعتبر من بين الوظائف " الحضري اإلسكانمشكالت "و لهذا عندما نتكلم عن دراسة 

 .للمدينة تبعها لهذا التعريف

لكن هل نجحت المدينة الجزائرية في وظيفتها هذه أم نعتبر المناطق المتخلفة لإلسكان الحضري 

وجودة داخل المدن الجزائرية على إطرافها و التي هي محل دراستنا هذه، و التي أخذنا منها الم

 .كنموذج مدينة سكيكدة كفشل في القيام بهذه الوظيفة أي وظيفة اإلسكان

_______________________________________________________________  
  . 19- 5: احمد رشوان ، مرجع سابق، ص - )1(

(2)-M.EA.T : OPCIT.PP : 271-272 
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  فروض الدراسة  :خامسا

  :الدراسة وضعنا الفروض التالية  أهدافو بناء على ما جاء في 

  :الفرضية األساسية-1

 اإلسكانترتبط مشكالت اإلسكان الحضري باختالل التوازن بين العرض و الطلب في مجال 

  .الحضري

  :الفرضية اإلجرائية األولى-أ

 .ي المناطق الحضرية المتخلفة على طريقة تنشئة الفرد و تكوين شخصيتهيؤثر اإلسكان ف

  :الفرضية اإلجرائية الثانية-ب

  الصحية و االجتماعية و التعليمية : يؤثر اإلسكان في المناطق الحضرية المتخلفة على النواحي

  .و النفسية و الجسمية و البيئية

  :التقني المتبع في الدراسة األسلوب:  سادسا

تند هذه الدراسة في تحقيقها ألهداف اإلجابة عن العروض إلى رؤية تصورية تنظر إلى المناطق تس

المتخلفة كجزء ال يتجزأ من البناء االجتماعي الحضري االيكولوجي، فهي إفراز لواقع اجتماعي بما 

 يتضمنه من مشكالت و تناقضات، و لذا اعتمدنا في تشخيص الواقع الفعلي لهذه المناطق على

  :استراتيجية منهجية، تتضمن من حيث منهج الدراسة باالعتماد على

  :المسح بالعينة -1

  :باالعتماد على التراث المكتوب حول: مصادر جمع البيانات-2

  الحضري و مشكالته اإلسكان-أ

  الرسمية السجالتو  اإلحصائيات- ب

 .دينة سكيكدةسكنية متخلفة توجد على مستوى النسيج الحضري لم أحياءعينة من ثالثة -ج
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  :أدوات جمع البيانات-3

  المالحظة-أ

  المقابلة- ب

  االستمارة-ج

  :معالجة البيانات أسلوب-4

  التحليل السوسيولوجي للمعطيات التاريخية-أ

  للبيانات االمبريقية  اإلحصائيالتحليل - ب

يقي و رغم أننا خصصنا فصال لتوضيح هذه االستراتيجية و مدى مالءمتها الختيار الصدق االمبر

من الفصل الثاني المخصص للمداخل النظرية  الفروض الدراسة، فإننا نشير إلى إمكانية تلمسها ابتداء

أكثر في السابقة، هذه الطريقة التدرجية تسمح لنا بالغوص و كذلك الفصل الثالث المخصص للدراسات 

   .أعماق المشكلة البحثية و تحديد خصائصها و سماتها و كذلك ارتباطاتها
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اإلسكانالمداخل النظرية لدراسة مشكالت  :الثانيالفصل   

:تمهيد  

  أهدافهالبحث و  إشكاليةالتصوري للدراسة لذي تضمن  اإلطارفنا في الفصل السابق على رتع

.الفني المتبع األسلوبو مختلف المفاهيم التي شملتها الدراسة و   

الحضري  اإلسكانة التي تناولت مشكالت استعراض مختلف المداخل النظري إلىو تنتقل في فصلنا هذا 

الحضرية، للتعرف على كيفية معالجة هذه المداخل  للنظريةباعتبارها تمثل التراث السوسيولوجي 

........و سوسيوثقافية ماركسية،و  ايكولوجية،من بنائية وظيفية، و : بتعددها و مختلف اتجاهاتها  

متخلف و مناطق  إسكانو ما افرزه من ظاهرة  الحضري اإلسكانظهور مشكالت  ألسبابو نظرتها 

ذلك على المناطق الحضرية  تأثيرانتشرت بمحيط المدن و مراكز الحضرية الكبرى، و مدى  هامشية،

.المجاورة و على المجتمع المحلي  
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 توسعت الدراسات االكايمية واالمبريقية التي تناولت القطاع الحضري الغير الرسمي بصفة عامة 

 ع من الدراسات الحضرية على يد  ظهر هذا النو أنالحضري بصفة خاصة، منذ  اإلسكانو مشكالت 

. )1( الماضيفي بداية السبعينات من القرن "  Kit Hart : كيت هارت"  

 
لتظهر في البحوث و الدراسات  الرسمي،الحضري الغير  اإلسكانكما تعددت و تنوعت مفاهيم قطاع 

و القطاع الحضري المتخلف، و القطاع الحضري الفوضوي، :ضري الهامشيكالقطاع الح"تسمياتعدة 

.و غيرها من التسميات المتعددة...و القطاع الحضري الغير مخطط  

و إذا كانت منطلقات هذه الدراسات، سواء منها األكاديمية النظرية أو االمبريقية هي البلدان الغربية 

بعد لتشمل بلدان العامل الثالث، حيث أصبحت البلدان  قد توسعت فيما تأساسا، إال أن هذه الدراسا

النظرية  رالالتينية تشكل مجاال خصبا الستوحاء األفكا ااإلفريقية و بلدان جنوب شرق آسيا، و أمريك

األكاديمية أو لتطبيق البحوث و الدراسات االمبريقية في هذا المجال، على اعتبارها منطق تنتشر بها 

.ي المتخلف أو الهامشي بكثرةقطاعات اإلسكان الحضر  

 و قد تعددت المداخل و االتجاهات النظرية التي تناولت هذه القطاعات الحضرية المتخلفة تبعا ألفكار 

.و سوسيوثقافية ثقافية،من بنائية وظيفية، و ماركسية، و ايكولوجية و  :مدرسةو اتجاهات كل   

لفصل الثاني من بحثنا هذا، الذي ا إطارو سنتعرض مختلف هذه المداخل و االتجاهات في 

.الحضري اإلسكانالمداخل النظرية في دراسة مشكالت  أوبالدراسات :عنوناه  

 

 

______________________________________________________________ 
، قسنطينةمنشورات جامعة منتوري  نموذجا،مجتمع المدينة  الواقع،اإلشكاليات النظرية و : خروف و آخرون.ح- )1(

3:ص ،1999  
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L’approche anthropologique :  المدخل االنتربولوجي: أوال     

استخدام المناهج االنتروبولوجية هي  أنيرى المختصون في الدراسات االنتروبولوجية و االجتماعية 

من  التي استوعبت الفئات السكانية المهاجرة المتخلفة،التي كانت سباقة في دراسة المناطق الحضرية 

 إلىاستقرارها بالمناطق الحضرية تلجا هذه الفئات الريفية محدودة الدخل  اجلالمناطق الريفية، فمن 

.فوضوية على هوامش المدن و المناطق الحضرية الكبرى إحياءتكوين   

 و قد اهتم العديد من الدارسين و الباحثين لدراسة هذه المناطق الحضرية المتخلفة و من بين هؤالء 

Turner : ترنير"، و   Lewis Mangin :لويس مانجين "و    Helman :هلمان:الدارسين نجد   

.)1(و غيرهم من الدراسين  

من الباحثين األوائل الذين اتبعوا المنهج االنتروبولوجي"   Loyd Warner :وارنر.لويد"كما يعتبر    

داخل  الحضرية  ياءاألحالقائم على المالحظة بالمشاركة في الدراسات الحضرية، حيث اهتم بدراسة 

حول مجتمع" W. Foot white :وليم فوت وايت:"المدن األمريكية، ثم تبعته بعد ذلك دراسات   

لحضرية الهامشية،و هي دراسة حول الفئات ا"   Street Corner Society :ناصية الشارع"     

H. Gans “  ، حول الفئات  :ت جانسهربر"بالمناطق الحضرية المتخلفة، لتأتي بعد ذلك دراسة   
 
 السكانية المهاجرة من القرى و األرياف إلى المدن، أين تقيم في مساكن حضرية فوضوية تشيدها على 

 
:les villages urbains : القرويون الحضر:"هوامش المدن ، هذه الدراسة كانت تحت عنوان:  

 ")2 ( Urban villagers 

 
 
 

-  س- د - جامعة منتوري قسنطينة/لعربية؟مخبر اإلنسان و المدينة أي مستقبل للفقراء في البلدان ا:إسماعيل قيرة - )1(
. 40- 39:ص  

. 2005علم االجتماع و الديموغرافيا، قسم االنتروبولوجيا الحضرية ،مطبوعة بيداغوجية،  حصاص الربيع،- )2(  
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ظهور الدراسات االنتروبولوجية الحضرية المتعلقة دراسة  أنو إذا كان بعض المختصين يرون 

الحضري المتخلف، قد بدأت بعد النصف الثاني من  اإلسكانق الحضرية الهامشية و مناطق المناط

و بصفة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، نظرا للنتائج الوخيمة على المجتمعات التي  الماضي،القرن 

من هجرة  و ما تسببه البلدان،من تدمير لالقتصاد و البنية التحتية بهذه  أفرزتهمستها الحرب و ما 

الحضري المتخلف،  اإلسكانالمدن و اثر ذلك على ظهور المناطق  إلى األريافجماعية للسكان من 

هو الشيء الذيتشكل مجاال خصبا للدراسات االنتروبولوجية الحضرية،  أصبحتهذه المناطق التي   

من أن يصرح بان مجال الدراسات"  L.Warner :لويدز وارنر"أمثال  دفع ببعض المفكرين   

متحضرة  أوسواء كانت هذه المجتمعات البشرية، بدائية االنتروبولوجية هو حل المجتمعات البشرية  

لكن الحقيقة لو استقرأنا التاريخ نجد ان الدراسات االنتروبولوجية الحضرية ظهرت  .معقدة أوبسيطة 

من القرن الماضي على يد  األولقبل هذا التاريخ أي قبل نهاية الحرب العالمية الثانية و ذلك في الربع   

الذي كان يقود قسم علم اجتماع بجامعة "   Robert Park :روبرت بارك" بزعامة " شيكاغو"مدرسة    

او :مجتمع الهولو:" تحت عنوان 1923آنذاك، و كان ذلك في الدراسة التي صدرت سنة  وشيكاغ  

 "N.Anderson  نلسن اندرسون :" لصاحبها:  :  "le hobo :les sans -abris : الفئات بدون مأوى   

.هذا المجتمع الهامشي أفرادباعتباره كان احد " هذه الدراسة من داخل مجتمع الهوبو أجرىالذي   

الفئات العمالية ذات الشغل الموسمي المؤقت، حيث تعيش هذه الفئات العمالية " الهوبو"مجتمع  و يمثل

ال األرض و أشغال السكة الحديدية على في ترحال دائم داخل البالد بحثا عن فرص العمل في مج

الخصوص، لكنها ال تملك مسكنا و إقامة مستقرة، و لهذا تلجأ عند نهاية العمل إلى هوامش و إطراف 

.)1(المدن لتقضي لياليها، لتنطلق في الصباح الموالي في البحث عن عمل  

________________________________________________________________ 
(1)-Nels Anderson : le hobo : sociologie de sans-abri, traduit par Annie brégant .édition 
Nathan -published by the university of Chicago, 1923.PP :6-20. 
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L’approche écologique :ثانيا :  النظرية االيكولوجية 
 

L’approche classique:1- المدخل االيكولوجي الكالسيكي 
 
و هي النظرية التي تبحث في مدى تأثير الظروف المكانية و قضايا التحضر و نمو المدن و التجمعات 

من علماء العرب، و من أوروبا نجد كل من " ابن خلدون"الحضرية و نجد من بين رواد هذه النظرية   

 ." Montesquieu : و مونتسيكيو"،  Bodin :بودان "  

، "بزعامة " شيكاغو"ن العشرين ظهر اتجاها جديدا على يد رواد مدرسة للقر األولو انطالقا من الربع 

المدينة هي عبارة عن نظام  إن، حيث اعتبرا " Burgess : و بيرجس  R.Park : بارك "كل من    

و البشري داخل هذه المدن يطلق  اإلنسانيكل ما يتعلق بالجانب  إنو  مستمر،ليكولوجي في تغيير 

التي تحكم سلوك  الثقافية،و التي تتمحور دراستها حول القيم و المعايير " يةااليكولوجيا البشر"عليه 

التي يهتم يالتركيب المادي و الحيوي للبيئة، الحيوية،و هذا تمييزا لها عن االيكولوجيا  األفراد،  

.سابقا إليهاو التوزيع المكاني ألفراد المجتمع كما كان ينظر    

في تفاعل مستمر فقد اهتمت  يديناميكزمالئه هي عبارة عن نظام  و" بارك"و مادام المدينة في نظر 

و التركيز و المركزية و الالمركزية،  كالتشتت،:الحضريهذه النظرية بالعمليات التي تمس التغيير   

و االحتالل، و هذا تبعا لنوعية الحركية الحضرية التي تمس المجتمع، و كذلك  الغزو،و  العزل،و 

. االمتدادات الطبيعية إلى باإلضافةلألفراد و الخدمات، التوزيع الجغرافي   

النظرية االيكولوجية لمعرفة كيف قسمت المجال الحضري و استعمال األرض،  إلىو إذا رجعنا 

ركزت على النواحي االجتماعية و االقتصادية للحياة البشرية فمثال في البحث الذي قدمه  أنهانالحظ 

، )1(خمسة مناطق أو دوائر إلى، قسم المدينة "يكاغوش"حول المدينة " ارنست برجس"  

 

. 37-21:،مرجع سابق ، ص نرو، خروف و آخح- )1(  
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و هي  االنتقال،، و دوائر اإلداريةفيها نشاطات األعمال و التجارة و الخدمات  المركزية تتجمعفالدائرة 

الجدد المهاجرينو  المنطقة التي تحيط بالمركز تحتلها الفئات المحرومة و الفقيرة كالزنوج  

و البورتوريكيين، هذه الفئات الفقيرة تقيم في سكنات حضرية متدهورة على شكل أكواخ متداخلة على  

العمال، حيث يقيمون  إقامةدائرة  أوبعدها منطقة  تأتيو الحرفية الصغيرة، ثم  اإلنتاجيةمحيط المصانع 

يسر، الذي يتشكل من  األكثرمترف و ال دائرة السكن أونطاق  يأتيعملهم، ثم  أماكن بالقرب من

 يأتي أخيراو  الميسورة،البناءات الفخمة و العمارات ذات الشقق المريحة، و تسكنها الطبقات الغنية 

انوية مشتتة، تقع على  لخارج المدينة، حيث يشكل نقطة التقاء المواصالت على شك إلىالنطاق الممتد 

.)1(مركز المدينة  إلىالمؤدية  اإلشعاعية،جوانب الطرق و المواصالت   

إال أن بعض النقاد ينظرون إليها على أنها نظرية مثالية، بحيث "بيرجس"دراسة أهميةو لكن بالرغم من 

ال يمكن " برجس"االمبيريقية التي أجريت بعد ذلك، أن التقسيم الذي قدمه  تتأكد من بعض الدراسا

.لتقسيمذه النقائص ظهر تصور آخر ى هتطبيقه على كل المدن و كل المجتمعات، و كرد عل  

الذي نظر إلى قضية"  Hoyt : :لهومر هويت" الحضري و استغالل األرض، سمي بمدخل القطاع    

المساكن و بالتالي ربطها بدخل األفراد  إيجار أساساستعمال األرض و تقسيم المجال الحضري على   

ستويات متدرجة في تصاعدها حسب ثالث م إلىالحضري  اإلسكانو الفئات الطبقية، حيث قسم 

:اإلسكانو تبعا لنوع و طبيعة  اإليجارمستوى   

إسكان موجه إلى الفئات الحضرية الفقيرة و ذات الدخل المحدود و إيجاره منخفض-  

إسكان موجه إلى الفئات الحضرية المتوسطية ذات الدخل المتوسط و إيجاره متوسط-  

حضرية الغنية و الميسورة و إيجاره مرتفعإسكان موجه إلى الفئات و الطبقات ال -  

______________________________________________________________ 
. 146-143:ج الجزائر،ص.م.د) حليسي عبد القادر"ترجمة (الجغرافيا الحضرية:جاكلين بوجوقارني- )1(  
 



_________________________________________________________________الفصل الثاني  

-38 - 

تبقى تعكس واقعا  أنها إالقد استمده من مالحظات واقعية، " هومر مويت"تصور  أنلكن بالرغم من 

.األمريكيمعينا لمجتمع معين و هو المجتمع   

"، Harris et Alman   على يد كل من هاريس و ألمان"النويات المتعددة"و نتيجة لذلك ظهر مدخل  

نمو المدينة و استعمال المجال الحضري، يكون على شكل أنوية متعددة، و منتشرة  أنحيث يريان 

حسب طبيعة نشاطها و الخدمات التي  األخرىكل نوية تختلف عن  للمدينة،على المجال الحضري 

.حتى تؤدي الوظيفة الحضرية للمدينة األخيرلتتكامل في ...خدماتية إداريةتجارية، : تقدمها  

قد اهتما بحركية السكان" بارك"و "بيرجس"و بتقسيمنا للنظرية الكالسيكية نستطيع القول، انه إذا كان   

تميز  ةزيعهم داخل المجال الحضري، على أسس اقتصادية و اجتماعية طبقية، و هي خاصو كيفية تو 

المجتمع األمريكي بالدرجة األولى، فإننا ال يمكن تعميمها على المجتمعات األخرى، ذلك ألن حركية 

الحياة الحضرية القائمة على عمليات التشتت، و الغزو، و العزل و االحتالل هي عمليات أفرزتها 

على الصراع و التنافس على احتال المجال  مبيعة الحياة الحضرية داخل المجتمع األمريكي القائط

الحضري و استغالل األرض و العقار، و إذا رجعنا إلى التقسيم الجغرافي للمجال الحضري لمدينة 

الصراع  نجد ما هو إال عبارة عن نتيجة لهذه الحركية التي افرزها هذا" بيرجس"حسب نظرية  شيكاغو

يعتبر أن الدوائر الحضرية المركزية األولى يحتلها رجال األعمال" بيرجس"و التنافس، و إذا كان   

و أصحاب الياقات البيضاء من الموظفين و رجال الدولة من المجتمع األمريكي، فإن الدائرة الثانية    

التي تتكون من فئات المهاجرين و هي الدائرة االنتقالية، يحتلها الفئات الحضرية الفقيرة و المحرومة  

و األجناس األخرى، و بالتالي فهي تعتبر منطقة حضرية ذات إسكان متخلف و حياة اجتماعية صعبة،  

ثم تأتي بعدها دائرة اإلسكان الحضري المتوسط الذي يأوي الطبقة العمالية و هي طبقة اجتماعية 

إلسكان الحضري العصري المتطور، الذي الحال، ثم تأتي المنطقة الحضرية ذات ا ةحضرية متوسط

يأوي الطبقات الغنية و الميسورة من المجتمع الحضري لكن بالرجوع إلى البحوث و الدراسات التي 
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أجريت على مناطق اإلسكان الحضري نجد اغلبها يتفق على أن مناطق اإلسكان الحضري المتخلف ال 

، فمناطق اإلسكان الحضري المتخلف قد "بيرجس"نجده بالضرورة يحتل المنطقة الحضرية التي حددها 

توجد على هوامش و أطراف المدن و قد توجد في مراكز المدن، كما هو الشأن بالنسبة لمناطق 

اإلسكان الحضري المتخلف التي تشكل محور داستنا هذه، حيث يوجد اغلبها ضمن النسيج الحضري 

من األمور النسبية نظرا المتداد العمران لمدينة سكيكدة، كما أن أطراف المدن و مراكزها تبقى  

.و تطور المدن باستمرار   

الحضري على  اإلسكانالذي قسم مناطق " هومر هويت"و نفس الشيء يمكن قوله تقريبا على نظرية 

اقتصادي و اجتماعي طبقي على غرار  أساسو دخل األفراد، أي على  اإليجارمتوسط  أساس

الحضري المتخلف هو ذلك الذي يضم الفئات  اإلسكان أننجد " مر هويتلهو"و بالتالي بالنسبة "بيرجس"

كطبقة متوسطة، مقارنة بطبقة فئات المهاجرين و طبقة فئات " برجس"العمالية، التي اعتبرت في تقسيم 

" برجس"في تقسيم  األكواخالحضري المتخلف و  اإلسكانالتي تقطن  األخرى، األقلياتو  األجناس

و بالرغم من اختالف  تقدمها،الحضري حسب طبيعة نشاط المنطقة و الخدمات التي حيث قسما المجال 

ذهبا في نفس االتجاه بالنسبة للتصنيف القائم على الطبقية" هاريس و ألمان"المدخل النظري، إال أن   

ان ذو الطبيعة الرأسمالية بصفة خاصة، و بالتالي يعتبر الباحث ياألمريكو العزل الذي يميز المجتمع  

يعزل في مناطق هامشية محددة، ألنه ذو طبيعة مميزة  أنالحضري المتخلف يجب  اإلسكان أن

 متشابهة و تقطنه فئات متجانسة اجتماعيا و اقتصاديا و طبقيا، و هي الفئات الحضرية الفقيرة 

.و المحرومة  

، بالرغم من أنها و خالصة القول أن النظرية االيكولوجية الكالسيكية بمختلف تصوراتها و مداخلها

حاولت تقديم تصورا متكامال في دراسة النمط االيكولوجي للمدينة و تقسيم المجال الحضري، لكن كان 

 ذلك انطالقا من عوامل اقتصادية و اجتماعية طبقية تعكس طبيعة بناء المجتمع الحضري األمريكي، 
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   .و ال يمكن تعميمه على مجتمعات أخرى

 2- النظرية االيكولوجية الحديثة:

ظهور عدة محاوالت أخرى،  إلىأدت االنتقادات التي تعرضت لها النظرية االيكولوجية الكالسيكية 

المدن  إلى األريافاهتمت بالخصوص بعدة ظواهر المؤثرة في الحياة الحضرية مثل هجرة السكان من 

..طق الحضرية للمدينةالمختلفة و انتشار االنحراف و الجريمة بالمنا األحياءو اثر ذلك على ظهور   

Alonse نوعية أنالتي تتلخص في "   :ألونزو:"من بين هذه الدراسات كذلك نجد الدراسة التي قدمها    

التي يوجد بها و مدى قربها من مركز  ةالحضرييختلف تبعا للمنطقة  أثمانهالحضري و  اإلسكان

.المدينة  

:نموذج االتصال"كما جاءت دراسة  Communication تأثيرو  أهميةالتي تتمحور حول مدى "    

 األشخاصالحضرية داخل المدينة و على تنقل  اإلسكانوسائل االتصال ما بين مختلف مناطق 

الحضريين ما بين المناطق الحضرية الهامشية و المناطق المركزبة من اجل خلق الديناميكية المطلوبة 

.في النشاط الحضري لنمو و تطور المدينة  

خصيتل الذي، "   Analyse de systèmes : System analysis : "األنظمةو كذلك نموذج تحليل    

الحضري اإلسكاننسياق فرعية تتكون من مختلف مناطق المدينة هي عبارة عن مجموعة ا أنفي   

وظيفة المدينة  تأديةالحضرية بمختلف النشاطات التي تتخللها، تتفاعل فيما بينها من اجل  األحياءو  

.الحضرية  

 1/2 –النظرية االيكولوجية المحدثة:

:جيمس كوين" كرد فعل للنظرية الكالسيكية ، ظهرت اتجاهات جديدة على يد بعض الباحثين مثل  

جديدة  أسسبهدف بعث نظرية ايكولوجية جديدة على "   A.Hawley :اموس هاولي" و "  J.Quin  

لباحثان الى أنه يجب أاليكتفى وعليه ذهب او تصحيح النقائص التي تضمنتها النظرية التقليدية،  
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 إلى يجب أن يتعدى اهتمامنال بتوزيع الظواهراالجتماعية فقط بالمتعلقة بدراسة العوامل االيكولوجية

 ت عليه المدرسة التقليديةنمتغير المنافسة و الصراع التي ب أن إلىهب الباحثان ذكما  ذلك،بعد من أ

كما انتقد . اليكولوجي للحياة الحضرية داخل المدن و تطورهاتحليلها ال يعد كافيا للتحليل و التفسير ا

للعوامل الثقافية  إهمالهاالباحثان اهتمام المدرسة التقليدية بالعوامل االيكولوجية و المكانية و الفيزيقية و 

. و التنظيمية  

و أن تطور المدن و توسعها هي نتيجة عوامل خارجية كالهجرة و ليست ناتجة عن نم"هولي"يرى 

ظهور  إلىزيادة النمو الحضري، الذي يؤدي  إلىتؤدي  أننها أالسكان الداخلي، هذه الهجرة من ش

زيادة الضغط على المجال الحضري في المناطق الحضرية  إن" هاولي"المتخلفة، كما يرى  األحياء

مناطق بال اإلسكانالبحث على  إلىتحول الفئات الحضرية الضعيفة و الفقيرة  إلىالمركزية يؤدي 

. )1(منخفضة أثمانهو العقار  اإلسكانالحضرية المتخلفة و الهامشية، أين يكون   

امتداد لما جاء به رواد المدرسة الكالسيكية ، إالنه ما هو أنرى " هاولي"تفحص اتجاه نلكن عندما   

.لم يأتي بجديد يمكن أن يميزه عن األوائل" هاولى"و لهذا يرى النقاد  أن    

  االيكولوجية،من المفكرين الذين ساهموا في تطوير النظرية " هاولي" ذلك يعتبر لكن بالرغم من

 و خاصة فيما يتعلق بتوضيحه لعالقة السكان بالبيئة الحضرية و اعترافه بتنوع التنظيم االكولوجي،

. و تأكيده للطابع التراكمي للتغير   

 

 

_____________________________ 
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L’approche écologique socio- culturelle ::3/-المدخل االيكولوجي السوسيوثقافي   

و قد جاءت هذه النظرية ضمن االنتقادات التي وجهت إلى النظرية االيكولوجية، لتؤكد الدور الثقافي 

ية تلعب دورا كبيرا في تقسيم في تحديد سلوكات و تصرفات األفراد، حيث الحظت أن القيم الثقاف

المجال الحضري، و تحديد مناطق اإلسكان الحضري، الشيء الذي أهملته النظرية االيكولوجية، فمن   

بمدينتي بوسطون"   Jonassen  " و جوناسن : Firey :فيري"خالل الدراسة التي قام بها كل من    

تأثير القيم الثقافية على ظهور مجال الحضري، تبين مدى و نيويورك حول استخدام األرض و ال

هناك  أنالحضري المتميزة تبعا للتفاقم الفرعية التي تعتنقها الجماعة، حيث لوحظ  اإلسكانمناطق 

المذكورتين، ما زالت تعيش وفق  المدينتينثقافية في كل من  أقلياتحضرية تسكنها  إسكانمناطق 

.الحياة الحضرية للمجتمع الحلي، و لم تنصهر في األصليةمعاييرها و قيمها الثقافية   

     ، " H.Watt :واط"و   L.Kuper :كيبر "كل من  اجراهاو في نفس االتجاه أدت الدراسة التي    

بجنوب إفريقيا حول استخدام األرض "   Durban : ديربن" على مدينة    R.Davis :ديفيس "و    
 

مفهوم التمييز العنصري و العرقي،  و المجال الحضري القائم على العزل االجتماعي أو ما يطلق عليه 

حيث توصلوا من خالل هذه الدراسة إن مناطق اإلسكان الحضرية الكبرى التي تتوفر على المرافق 

، المناطق اإلسكان الحضري )السود(الضرورية يقطنها البيض، بينما يقيم المواطنون األصليون 

المتخلفة  ةحياة، و إن هذه المناطق الحضريالهامشي و المتخلف الذي يفتقر إلى المرافق الضرورية لل

التي يسكنها السود، غالبا ما تكون عرضة للغزو من طرف السكان البيض من اجل العمل على ضمها 

إلى أراضيهم شيئا فشيئا بهدف خلق مناطق السكان حضرية متجانسة، و استيعاد مناطق اإلسكان 

  .)1(هالحضري المتخلف الذي يقيم به السود و القضاء علي

_____________________________________________________________ 
 (1) 78- 77:إسماعيل قيرة، مرجع سابق، ص- 
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 ثالثا :   الحضرية كطريقة للحياة:
المتعددة التي يحتوي األنماطبدراسة التنظيم االجتماعي الحضري و "   L.Wirth :لويس وارث"اهتم    

نظرا لكثافة حجم السكان داخل المجتمع الحضري و عدم تجانسهم، عليها البناء الحضري، و لهذا   
اعتبرها كمتغيرات مستقلة ليشتق منها مجموعة  ايكولوجية، أساسيةمن ثالث مسلمات " وارث"و انطلق 

:الالتجانس- الكثافة- الحجم:هذه المتغيرات هي ثالثة و هي الحضرية،التي تميز الحياة  الخصائصمن   
 

1-الحجم: يرى"وارث" أن زيادة حجم السكان داخل المجتمع الحضري يفرز عدة سلوكات و تصرفات 

ظهور  إلىزيادة التنوع الفردي، مما يؤدي  إلىفي عالقات األفراد داخل الحياة الحضرية، فيؤدي بذلك 
 اإلسكانحيث تتمركز الفئات االجتماعية الحضرية الميسورة في مناطق : فرز اجتماعي و طبقي

 اإلسكانمناطق  إلىتطرد الفئات االجتماعية الحضرية الفقيرة  أوة، بينما تستعد الحضري الفخم
.الحضري المتخلف الموجود على هوامش المدينة  

2-زيادة الكثافة: يقول "وارث" أن زيادة الكثافة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التقارب الفيزيقي ما بين 

ى استخدام األرض و العقار، و هذا ما يؤدي إلى الفئات الحضرية، مما يزيد في ظهور التنافس عل

ظهور التقسيم الحضري القائم على العوامل السوسيواقتصادية، فتستقر بذلك الطبقات الغنية في مناطق 

اإلسكان الحضري المريح لتوفرها على اإلمكانيات االقتصادية و المالية، بينما تنتقل الطبقات الحضرية 

.الهامشية و المتخلفة قو قدراتها المادية، ضمن المناط يتماشى  نالفقيرة إلى البحث عن إسكا  

3-الالتجانس: يترتب عن متغير الحجم و الكثافة ظهور الالتجانس و الفروق الفردية مما يؤدي إلى 

زيادة الحراك الفيزيقي و االجتماعي، و ظهور الثقافات الفرعية لتتوفر بذلك أسباب العزل، مما يؤدي 

مجاورات اإلسكانية طق إسكان حضرية في شكل مجاورات متجانسة قدر المكان، هذه الإلى ظهور منا

في درجة توفرها على المرافق الضرورية و أسباب الراحة المطلوبة في اإلسكان، تبعا  تكون متفاوتة

).1(لإلمكانيات االقتصادية و المالية لهذه الفئات الحضرية  

 

__________________________________________________________________________________________________  

  85- 82:عبد العاطي السيد، مرجع سابق، ص - )1(
 



_________________________________________________________________الفصل الثاني  

-44 - 

Folk urban continuum:رابعا :   نظرية المتصل فولك حضريا  
 

Red Field اإلسكان، حيث قام بدراسة قارن فيها ما بين "  )1( :ريد فيلد"ظهرت هذه النظرية على يد   

الحضري المتطور، و وضع بذلك مسارا متصال و متدرجا  اإلسكانالريفي التقليدي المتخلف و بين 

الفولكوية، و ذلك تبعا لمدى قربها  أوعلى الخصائص الحضرية  اإلسكانيةلقياس مدى توف التجمعات 

ز الحضرية الذي يشيد على مستوى المدن و المراك فاإلسكانالمدن و المراكز الحضرية،  نبعدها ع أو

يتوفر على جميع المرافق  ألنهالحضري،  اإلسكانيتوفر على خصائص  إسكانبالقرب منها، يجعله  أو

 :المحيطةالمرافق  إلى باإلضافة...و غاز، و صرف صحي كهرباء،من ماء، و  :لإلسكانالضرورية 

...و مراكز التسلية البريد،و مركز  الصحي،كالمواصالت، و المدرسة و المركز   

ةعن المدن و المناطق الحضرية و اقتربت من المناطق الريفي اإلسكانالعكس كلما ابتعدت منطقة  و  

 اإلسكانيصبح  أن إلىالحضري مما يؤدي  اإلسكانو القروية، كلما قل توفرها على الخصائص  

ريد " هذه اتجه أفكارهالحضري، للبرهنة على  اإلسكان إلىالفلكوي التقليدي منه  اإلسكان إلىاقرب 

يمكن تلخيصها في  خصائصها،يختلف في ) إسكانمناطق ( إسكانيةتجمعات  أربعدراسة  إلى" فيلد

:التالي الشكل  
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 *المتصل فولك حضري لإلسكان

 

)فولكوي إسكان(                              ))1(الشكل(              )              حضري إسكان(   
  

 
التجمع االسكاني توسیك    التجمع السكاني دیتاس       التجمع السكاني شانكوم                          التجمع الحضري مریدا  

نسمة) 106(                           نسمة )250(             نسمة       )1200(                               )مدینة مرید(  
نسمة) 960660(  

 
)اليوكاتان(تجمعات اسكانية من شبه الجزيرة   

 بالمكسيك
 

توفرا على الخصائص الحضرية  أكثر أيهامع بعضها لمعرفة  اإلسكانيةو بمقارنة هذه المناطق 

الخصائص الحضرية  أكثرعلى اعتباره يتوفر على " مريد"كمقياس تجمع" د فيلدري"اتخذ، لإلسكان

على المتصل بقية التجمعات السكانية التي بحثها فوجد التجمع " ريد فيلد"، و تبعا كذلك رتبلإلسكان

 اإلسكانفي المرتبة الثانية على المتصل في درجة توفره على خصائص  يأتي" ديتاس" اإلسكاني

، "توسيك" اإلسكانيالتجمع  األخير يأتيفي المرتبة الثالثة، ثم " شانكوم"، و تجمع "مريد"الحضري بعد 

.الحضري اإلسكانخصائص  إلىمنه  أكثرالفولكوية التقليدية  إلىفيه  اإلسكانالذي تميل خصائص   
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L’approche Marxiste: خامسا:  النظرية الماركسية  
 

يعتبر أصحاب االتجاه الماركسي أن حركة التطور و النمو الحضري تسيرها القوانين المادية 
الموضوعية التي تحكم المجتمع الحضري، و ليست القيم الثقافية، فالبناء التحتي الذي تشكله القوانين 

تشكله المعايير و القيم الثقافية و السياسية، و بالتالي االقتصادية هي التي تؤثر على البناء الفوقي الذي 
الديالكتيكية ما بين البناء  أوالعالقة الجدلية  إلىتخضع تطور المجتمع و الحياة الحضرية داخل المدن 

، و البناء التحتي نالسياسييالتي تحملها الطبقة الحاكمة و  اإليديولوجياتالفوقي الذي تشكله األفكار و 
.اإلنتاجله االقتصاد و عالقات الذي يشك  

على التناقضات التي تحكم سير المجتمع الحضري عبر مراحل تطوره " ماركس"و لهذا ركز 
.التاريخية  

، إقطاع مالك،(الطبقة المالكة  رئيسيتين،طبقتين  إلىو يقسم ماركس بناء المجتمع الحضري 
الطبقة تعيش حياة حضرية يسودها البذخ ، هذهاإلنتاج أسلوبو نمط  التطورتبعا لمرحلة ) رأسماليين  

المتطور في مراكز المدن  اإلسكانالحضرية الراقية التي تتوفر على  األحياءو الترف، و تقيم في  
و القصور الفخمة التي توجد على ضواحي و مخارج المدن و الطبقة  األبراجفي  أوالحضرية، 

من اجل الحصول على  اإلنتاجو صاحب وسائل  اليالرأسم إلىالعمالية الكادحة التي تتبع قوة عملها 
الطبقة العمالية هي التي تنتج الثروة و هي التي تنتج  أنقوتها اليومي لالستمرار في الحياة فرغم 

، األموالرؤوس  أصحابجيوب  إلىحيث يتحول ربحه  هذا، إنتاجهاال تستفيد من  أنها إال اإلسكان  
بالقرب من المصانع  أوالحضرية المتخلفة على هوامش المدن،  اءاألحيو تبقى الطبقة العمالية تقطن 

.و بيوت قصديرية خواكأالتي تشتغل فيها في سكنات على شكل   
ياة الحضرية داخل المدن و عبر المصانعحهذه العالقة االستغاللية التي تحكم ال إن"ماركس"و يرى    

 أصحابدائم مع طبقة  تعيش في صراع أن إلىهي التي تدفع بالطبقة العمالية  اإلنتاجو مراكز  
و حصولها  االقتصادية،من اجل افتكاك حقوقها و تحسين ظروف حياتها االجتماعية و  األموالرؤوس 

.الحضري اإلسكانالمالئم الذي يتوفر على خصائص  اإلسكانعلى   
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 سادسا :    النظرية الماركسية المحدثة(1):

الماضي على  القرنظهر االتجاه الماركسي المحدث في فرنسا نهاية الستينات و بداية السبعينات من 

األوضاع المتعلقة بالعمل و الحياة   اثر المظاهرات التي عرفتها شوارع فرنسا للمطالبة بتغيير

"M.Castells :مانويل كاستال"م الحضرية، مما دفع بعلماء االجتماع الفرنسيين و على رأسه   

 إلى انتقاد النظرية االيكولوجية التي انطلقت كما قال من عوامل فيزيقية لتفسير ظواهر اجتماعية 
واجب الرجوع إلى األسباب الحقيقية التي أدت إلى خلق " كاستال"و تنظيمية للحياة الحضرية، كما يرى 

سيرات و تبريرات ايديولوجية للحفاظ التناقضات في البناء االجتماعي الحضري و عدم تغطيتها بتف
على الوضع القائم، كما يلح كاستال على ضرورة تفسير الظواهر و التناقضات الحضرية التي تعيشها 

المجتمع الحضري و في مقدمتها قضية اإلسكان الحضري، بإرجاعها إلى سياقها التاريخي، الذي تسود 
.أسماليعالقات القوة و السيطرة و التنافس للمجتمع الر  

 
 سابعا:   المدخل البنائي الوظيفي(2) :

 
يقوم هذا االتجاه على أساس أن النظام أو البناء االجتماعي الحضري يتكون من عدة أجزاء أو اتساق 

حضرية، يقوم كل جزء بدور معين، و بتكامل األدوار الحضرية التي يؤديها األجزاء يؤدي البناء 
توازنه و استقراره، و انعكس بفشل البناء في تأدية وظيفته الحضري دوره كامال، و يحافظ على 

الحضرية أو يصيبه الشلل أو االنحالل عند فشل أجزائه أو أنساقه عن تأدية وظائفها و أدوراها 
دوركايم، ماكس فيبر، روبرت ميرتون، تالكوت : و من أقطاب هذا االتجاه نجد كل من، الحضرية
.و غيرهم.بارنسونز  

التصور على المجتمع نستطيع القول إن المجتمع الحضري يؤدي دوره و يحافظ على  و بتطبيق هذا
توازنه و استقرار حياته الحضرية، عندما تكون أنظمته و أنساقه الجزئية تعمل و تؤدي وظائفها 

الحضرية، عندما تكون جيدة، و ينحل المجتمع الحضري و يصيبه الفوضى و الوهن، عندما ال تؤدي 
.و انتظام قنساقه أدوارها الحضرية باتساانظمنه و أ  

و عليه يرى أصحاب االتجاه الوظيفي انه للمحافظة على امن و استقرار المجتمع يجب خلق الظروف 
فرص متكافئة بإعطاءالمالئمة لحياة حضرية يسودها الوئام و التضامن ما بين أفراد المجتمع و ذلك   
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109- 108:علم االجتماع الحضري، مرجع سابق، ص:إسماعيل قيرة- )1(   

  110-108:مرجع سابق، ص آخرون،خروف و .ح- )2(



_________________________________________________________________الفصل الثاني  

-48 - 

التناقض التي تفرزها الحياة الحضرية،  بلجميع أفراد المجتمع الحضري و القضاء على أسبا  

ة، و مناطق اإلسكان الحضري المتخلف على و المتمثلة خصوصا في انتشار الفئات الحضرية الهامشي

هوامش المدن و إطرافها، ألن انتشار هذه األحياء المتخلفة، التي ال تتوفر على الشروط الضرورية 

ه إن يؤدي إلى انتشار األوبئة و األوساخ، و ظهور نشا لإلسكان الحضري داخل المجتمع المحلي، من

تي تمثل عوامل تهديد الستقرار و امن و سالمة المجتمع اإلمراض االجتماعية و عوامل االنحراف، ال

.الحضري  

 ثامنا:  الفيبرية المحدثة (1) :

 و قد ظهر هذا االتجاه في نهاية الستينات و بداية السبعينات من القرن الماضي على يد كل من 

بدراسة البناء الحضري من " ركس"، و قد قام "  Bal   بال"و  "  Rex : ركس" و"   Moore   :ورم"

المدن و المناطق " بال"خالل التنافس و الصراع الذي يحدث حول اإلسكان الحضري، بينما درس 

الحضرية على أسس ايكولوجية سكانية و بالتالي فالتنافس و الصراع ما بين الطبقات االجتماعية 

اعية الحضرية داخل المدن حول اإلسكان الحضري، ال يكون بالضرورة في رأي بال ذو طبيعة اجتم

.فهناك عوامل فيزيقية و مكانية تؤثر في ذلك  

حول مشكالت اإلسكان الحضري نستطيع القول أن ظهور مشكالت "ركس"و عليه إذا نظرنا إلى تحليل 

يعود " ركس"اإلسكان الحضري و من نتائجه بالطبع ظهور مناطق اإلسكان المتخلف، هو حسب رأي 

و العقار النادر و ارتفاع أثمانه مما يؤدي إلى ظهور إلى عملية الصراع و التنافس حول اإلسكان 

 مناطق اإلسكان الهامشي، أين تتجمع الفئات الفقيرة المحرومة، التي ال تستطيع الحصول على العقار 
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لبناء مساكنها كما ال تستطيع هذه الفئات شراء أو إيجار مساكن لها في المناطق الحضرية الرسمية 

للمدينة، نظرا للظروف السوسيواقتصادية لهذه الفئات، التي نجد اغلبها يتكون من فئات المهاجرين 

.الجدد و الفئات الفقيرة محدودة  الدخل  

 
 تاسعا :    مدخل ثقافة الفقر:

عرفت هدى :الدكتوراةلنيل شهادة  المدن،األسرة و الروابط القرابية بين فقراء : بحث لها حول في
تنظيم  أسلوبهي طريقة الحياة لطبقة ما في المجتمع و تتضمن :" محمد الشناوي ثقافة الفقر كمايلي

و مواصفاته،و من بينها العمل و نوعه و طريقته، و السكن  المختلفة،السلوك الفردي و وجه الحياة   
و مستوى و طريقة  السياسي،و مستوى الوعي الصحي، و مستوى الوعي االجتماعي و االقتصادي و  

التشاؤم، و  إلىو الميل  باليأسالخصوصية و الشعور  إلىالتكيف مع حياة المدينة، و االفتقار 
في العالقة بين الرجل الحياء إلىو عدم التخطيط للمستقبل، و تكرار البطالة، و االفتقار  الهامشية،  

طرق قضاء وقت الفراغ، و خلق الظروف المشابهة لظروف المعيشة  إلىاالفتقار  وأخيرا المرآة،و  
. )1("داخل المدينة األصليفي الموطن   

الحضري كحلقة من حلقات عدم التوازن الذي يفرزه  اإلسكانيعالج هذا المدخل مشكالت و بالتالي 
في  أجريتالتي  األبحاثحضرية، و قد ظهر هذا االتجاه نتيجة الدراسات و تطور المدن و المناطق ال

الفئات الفقيرة و المتشعبة بثقافة  أنالالتينية، حيث نجد  أمريكاالبلدان النامية و بصفة خاصة بلدان 
للحياتها هي تلك الفئات التي تعيش في المناطق الحضرية المتخلفة  أسلوبالفقر و اتخاذه كطريقة و 

.ى هوامش المدن و المجتمع المحليعل  
 أوضاعهاو  العيش،و ترتبط حياتها بممارسة بعض الحرف البسيطة التي تسمح لها بضمان حد كفاف 

و التعليم و الصحة باإلسكان،المتعلقة  األخرىالسوسيو اقتصادية ال تسمح لها بتلبية مطالبها   
..و الترفيه  

الحضري و المناطق الهامشية و المتخلفة فتربطها بالفئات  ناإلسكاو بالتالي عندما نتكلم عن مشكالت 
 المورفولوجي،مالئم ال من حيث المنظر الفيزيقي و  إسكانظروف  إلىالهامشية الفقيرة التي تفتقر 

حيث هي معرضة  األمنيةمكدسة و غير منظمة، و ال من حيث الناحية  أكشاكحيث يظهر على شكل 
شروط الحياة و المرافق  وجود اء الغير مالئمة، و ال من حيثبحكم مواد البن األخطارلجميع 

.الضرورية كالمياه و الكهرباء و الصرف الصحي  
_______________________________________________________________ 
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.)1(الخطيرة األوبئةو  لألمراضو لذا فغالبا ما نجد هذه المناطق تشكل بيئة   

الذي اهتم"   O.Lewis :أوسكار لويس"و من ابرز الباحثين و المفكرين رواد نظرية ثقافة الفقر نجد    

وضع سمات  إلىو قد توصل  المتخلفة، األحياءالحضري، و قد ركز في ذلك على  اإلسكانمشكالت 

بين فئاته، و انتشار  أالميةبانتشار :تتميز على الخصوص حياة هذه الفئات الحضرية الفقيرةصة بخا

معدل البطالة و انخفاض معدل الحياة المأمول، نتيجة انخفاض الخدمات الصحية و انعدام مرافق الحياة 

...ئةاألوبو  األوساخالضرورية من مياه صالحة للشرب، و قنوات الصرف الصحي، و انتشار   

في على هذه المناطق صفة التهميش و التخلف، و كما جاء في التعريف ضو غيرها من العوامل التي ت

تتكون لها ثقافة الفقر  المتخلف، اإلسكانهذه المناطق من  إن" اوسكار لويس"آنف الذكر، يؤكد كذلك 

من  يالضرورتوفر  في حياتها بحيث تعيش حياة تتميز بالقناعة و حد الكفاف، و االكتفاء أسلوبك

حياتها اليومية  تعيشفهي  مستقبلية،نظرة  أيةو ليست لها  مؤقتة،موسمية و  أعماالالحياة و تمارس 

.)2(بدون أي تخطيط للمستقبل  

 عاشرا:  مدخل الهامشية

البلدان المتخلفة و بلدان العالم  إلى ةمباشر تتجه أنظارناعندما نتناول المدخل السوسيولوجي للهامشية 

كان معنى الهامشية هو تلك  إذاتنمو و تنتشر ظاهرة الهامشية بصفة جلية و واضحة، و  أينلنامي ا

خاصا  أسلوباالفئات الحضرية الفقيرة التي تعيش على هامش الحضرية و تخلف لنفسها ثقافة فرعية و 

ياة الفئات الهامشية، الحياة المميز للح أسلوبسابقا بالنسبة لثقافة الفقر، هو  رأينابها في الحياة كما   

 

_______________________________________________________________ 
13 :، مرجع سابق،ص :قيرة  إسماعيل- )1( 3 
جامعة /و المدينة  اإلنسانالتهميش و العنف الحضري، مخبر : التوهامي و آخرون إبراهيم- )2(

. 135:،ص 2004:قسنطينة /منتوري  
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لصعوبات التي تصادفها من اجل التكيف و االندماج في المجتمع المحلي الحضري نظرا للعوائق و ا

االنكماش على نفسها  إلىفصور البؤس و الحرمان التي تميز حياة هذه الفئات االجتماعية تجعلها تتجه 

ها لتجعالكافية التي  اإلمكانياتو عوائلها و ليس لها الوقت و ال  ألسرهامن اجل توفير القوت اليومي 

...النشاط االجتماعي أو السياسة، أوالترفيه  أوالتسلية  أوترتبط مثال بالثقافة  أخرى أمورتفكر في   

داخل المناطق الحضرية هو بمثابة دراسة لهذه الفئات المتخلف  اإلسكانو منه يكون االهتمام بدراسة 

وف الحياة التي تتميز بها، التي تحتله و طبيعة و ظر اإلسكانالهامشية الفقيرة، على اعتبار نوعية   

و هوامش المدن الحضرية و قد توجد داخل هذه  إطرافتوجد على  أحياءو هي في اغلبها عبارة عن 

المدن بحكم تطور و توسع المد العمراني، لتصبح تشكل نقاط و بؤر مشينة و غير منسجمة مع النسيج 

 اإلسكانى الشروط و المرافق المطلوبة في العمراني للمدينة ناهيك عن ظروف الحياة التي ال تتوفر عل

.الحضري  

تختلف حسب  أنهامعنى الهامشية عند الكتاب و الباحثين و مواقفهم منها، فنجد  إلىرجعنا  إذاو 

الفرد الهامش على انه ذلك الشخص " بارك"المدارس و المنطقيات الفكرية لكل واحد منهم، فقد عرف 

  األساليبلكنه ال يميل و ال يستوعب أي من هذه  ثقافة،من  ثرأكمن عالم و  أكثرالذي يعيش داخل 

:وينك" فيعيش هجينا ثقافيا و متذبذبا في حياته و على هامش الحياة الحضرية كما يرى  األنماطو   

الحضرية المحيطة بينما يرى مرتون  ةللثقافالثقافة الهامشية هي ثقافة فرعية مخالفة  إن، "   Wink 

الهامشية،  الجماعاتنظرية البنائية الوظيفية، بان هذه الفئات الحضرية التي تشكل ال أنصارو هو من 

تستطيع االندماج في هذه  إنفي  تأملهي واعية بوضعها الهامشي ضمن الثقافة الحضرية المسيطرة و 

.)1(تخفيف ذلك إلىالسوسيو اقتصادية ، ثقافية، تمنعها من الوصول   أوضاعهاالثقافة في يوم ما، لكن   

 
________________________________________________________________ 
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"   ،أن الفئات الحضرية الهامشية، التي    Marx & Engels :ماركس و انجلز"بينما يرى كل من    

 أعمالت عبارة عن افرازات و مؤثرا إالالمتخلف ما هي  أوغير الرسمي  اإلسكانتعيش ضمن 

الوظيفة  أنصارو لكن بالرغم من هذا يرى الرثة و حلفائها الطفيليين  الرأسماليةالسيطرة التي تمارسها 

الحلول المالئمة للقضاء على البطالة  إيجادهان به في يست دورا الالقطاع الهامشي يلعب  أنالمحدثة   

نجد القطاع غير الرسمي  أينالنامية،  و دفع عجلة التنمية و خاصة بالبلدان العالم الثالث و البلدان

و خاصة فيما يتعلق بالتجارة السلعية و  نالبلدايستحوذ و يسير مساحة كبيرة من اقتصاديات هذه 

.الحضري اإلسكان  

 أحد عشر:   مدخل القطاع الحضري غير الرسمي:

لليد العاملة القطاع الحضري غير الرسمي هو عبارة عن مشاريع صغيرة تقوم على العمل المكثف و 

بعيدا  رسمي،غير  إطارفي ... حضري إسكانتجارية خدماتية،  اقتصادية،:الرخيصة في عدة مجاالت

و بالرغم من صفته ... عن القوانين و التشريعات الرسمية المتعلقة باالقتصاد و التجارة و تشريع العمل

نظرا للدور البارز الذي  واقعا ملموسا، أصبحالقطاع الحضري غير الرسمي  إن إالغير الرسمية 

ألنه يشغل فئات  داخلها، معلى السليؤديه في الحفاظ على توازن المجتمعات الحضرية و الحفاظ 

اجتماعية واسعة ال تجد مكانا لها داخل القطاعات الرسمية و خاصة ضمن بلدان العالم الثالث و البلدان 

سواء منها بلدان  البلدان،ما بين مختلف  ماعإجاآلن هناك تفكير مشترك و شبه  أصبحالنامية، و لهذا 

 أكثرالمنظمات الدولية حول كيفية تنظيم هذا القطاع لالستفادة منه  أوالبلدان المتطورة  أوالعالم الثالث 

مدى مساهمة  إلى، و عندما نعود ) 1(عدم شرعيته أوو لم يعد هناك تساؤل حول شرعية هذا القطاع 

، ةالمتخلف اإلسكانو خاصة في المناطق الحضري  اإلسكان إشكاليةحل القطاع غير الرسمي في مجال   

________________________________________________________________ 

.120- 116:، صعلم االجتماع الحضري و نظرياته، مرجع سابق:قيرةإسماعيل  - )1(  
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دان و دول العالم الثالث، الشيء و بالخصوص ضمن بل مهما،القطاع غير الرسمي يلعب دورا  أننجد 

القطاع الحضري غير  بإدراجدولية التابعة لمنظمة األمم المتحدة الذي دفع بالهيئات و المنظمات ال

الحضري اإلسكان إشكاليةعن اجتماعاتها و ملتقياتها حول و تقاريرها المنبثقة  أدبياتهاالرسمي في   

الفقيرة محدودة الدخل، في  الحضريةللفئات  مالئمة تكون) إسكان( إنسانيةو كيفية توفير مؤسسات  

ا ءهناك اتجاه جديد و خاصة ابتدا أصبحالحضري المتخلف و بهذا  اإلسكانحل لمناطق  إيجاد إطار

.1990من سنوات   

  :الرسميظهرت هناك تحاليل نيوليبيرالية جديدة اقترحت طريقة للتنمية عن طريق القطاع غير 

نجد االقتصادي  االتجاه،لهذا  المعتنقينو من بين "  Développement par l’informalité : 

:فيجيموري" الذي اشتغل في منصب مستشار الرئيس "   Hernando de Soto :دي سوتو"البيروفي    

إذا اختار العاملين في القطاع غير الرسمي:الذي جاء في بعض تصريحاته ما يلي"   Fujimori  

"Coût/Avantage : االمتيازات/التكلفة :الرسمية ، فذلك كان بعد عملية حسابية حول غيرالطريقة    

المبالغة في  و، البيروقراطية اإلجراءاتالمتبعة، و ثقل هذه  اإلدارية اإلجراءاتعدد  إلىبالرجوع   

La Formalisation : و شبه الضريبية، التي تجعل من الطريقة الرسمية الضريبية، األعباء    

اليفبعض التك لها كذلك   L’informalité :أن الالرسمية" دي سوتو" جدا، صحيح يواصل مكلفة    

، و ال من القروض البنكية و ال يحق لها الطعناإلشهارال تستفيد من الدعاية و  :اعتبارها على  

و لكن في نهاية  اإلنتاجية،و عوائق  الرشوة،تكلفة  إلى باإلضافة، رياالتجالقضاء  إلىو الرجوع  

.دائما الطريقة الالرسمية اقل تكلفة من الطريقة الرسمية المطاف تبقى  

التي  ،"بالبيرو«بدراسة قام بها معهد الحرية و الديمقراطية " دي سوتو"قوله هذا، يستعين  لتأكيدو 

و المهاجرة القانونية المتبعة لحصول الفئات الحضرية الفقيرة  اإلجراءاتتكشف عن غموض و ثقل 

  شهرا،) 83(يتطلب ذلك حسب دراسة المعهد مدة  ثرسمية، حيعلى مسكن حضري بطريقة 
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دوالر كتكاليف، ) 2000( إلى باإلضافة اإلدارية، اإلجراءاتمن  اشهر،) 6(سنوات و ) 6(أي ست 

: على الشكل التالي اإلجراءات، و يحلل المعهد هذه ىاألدنسنوات من األجر ) 04(أي ما يعادل   

) 48(ضمن مجموع  إداري، أجراء)) 207(أي ما يمثل ( رضاألشهرا لالستفادة من قطعة  43-

.إداريةمصلحة   

شهرا ألشغال التهيئة 28-  

البناء رخصةشهرا من اجل الحصول على  12-  

دون اللجوء إلى اإلسكان غير الرسمي، مما أدى يحب "دي سوتو"و هذا ما جعل األفراد حسب ما يعتقده 

دي "و مما جاء في كتابات  ،هوامش المدن الحضرية إلى انتشار اإلسكان الحضري المتخلف على

يتكون من البناءات " ليما"من اإلسكان الحضري بمدينة  % 42كانت نسبة  1982إن في سنة " سوتو

غير الرسمية، و بما أن مناطق اإلسكان الحضري الغير رسمي هي في معظمها عبارة عن مناطق 

ورية، و تكون عرضة لألوساخ و األوبئة، فإنها غالبا إسكان متخلفة ال تتوفر على شروط الحياة الضر

.)1(ما تشكل تهديدا و خطرا على المجتمع المحلي من النواحي الصحية و األمنية و االجتماعية  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
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Le centre urbain  : Urban center : اثنا عشر: نظرية المكان المركزي  
 

  يظهرت هذه النظرية في الثلث األول من القرن الماضي على يد األلمان

و توزيعها و اهتمت بدراسة حجم المدن و نموها "   Walter Christaller : :والتر كريستالر"   

و لهذا تتكلم هذه النظرية عن المكان المركزي الحضري الذي تنطلق منه ضرية، على المجاالت الح

، لكن عملية إضافيةعملية التطور و النمو الحضري لتتوسع أكثر فأكثر و تظهر مناطق حضرية 

التطور و التوسع الحضري هذه من المركز نحو المناطق الحضرية الجديدة لصاحبها عدة مشكالت 

الحضري  اإلسكانو ظهور مناطق  الطبقي،نحراف و زيادة التمييز حضرية مثل مظاهر اال

هذه المناطق الحضرية  أنالدراسات االمبيريقية ال نجد ما يدلنا على  إلىلكن لو رجعنا .المتخلف

 المركزي،مراكز حضرية حسب ما تنص على ذلك نظرية المكان  إلىالمتخلفة قد تطورت و تحولت 

ية المتخلفة التي تفرزها عملية التطور غالبا ما تبقى تشكل مرتعا و بؤرا هذه المناطق الحضر فأغلبية

.و التخلف األوبئةلألمراض و   

 

 ثالثة عشر:  نظرية الموقع(1) :

"Alfred Weber :الفريد فيبر " و "  Von Thuranen  فون تيونن:"  األلمانيينو ظهرت على يد:  

المواقع " فيبر"للموقع و درس بذلك  الثنائيةت التي تهتم بدراسة التحوال األسسحيث حاوال وضع 

داخل هذه المناطق و المؤثرات االقتصادية و االجتماعية التي  إسكانالحضرية المتخلفة و ظروف حياة 

:خمس طبقات و هي إلىالموقعية لهذه المناطق  االبنية" فيبر"و قد قسم  لها،تخضع   

______________________________________________________________  

  .26:، ص1980:المعارف، القاهرةدار :2ط:الحضريةدراسة لظاهرة االستقطاب :النمو الحضري:الكردي دمحمو-  )1(
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1-المنطقة الزراعية: و هي المنطقة اإلنتاجية الضرورية األولى التي تمد بقية الطبقات باحتياجاتها 

.الغذائية  

 2-المنطقة الصناعية األولى: و تقوم بتزويد المنطقة الزراعية بمنتوجاتها

3-المنطقة الصناعية الثانوية: و تتكون من عدة مناطق فرعية تكون متدرجة من األكبر إلى األصغر 

الخارج نحو  

 4-المنطقة التنظيم المركزي: و هي منطقة مستقلة عن المناطق السالفة الذكر باعتبارها منطقة 

الاألعم إدارةو  رإداري، لتسييمركز  أو  

5-المنطقة التابعة المركزية: و هي منطقة تابعة لمنطقة التنظيم المركزي، تهتم بتسيير لشؤون اإلدارة 

  .بالنسبة للمناطق التابعة و المتفرعة الالمركزية، إطارفي 

إن كل هذه المناطق تعمل في إطار عالقة تكامل و تبادل للمهام الموكلة لهذه المناطق، " فيبر"و يرى 

أن نربط مناطق اإلسكان الحضري المتخلف بنظرية الموقع و اعتبارها منطقة من  لكن يصعب

ألن مناطق اإلسكان الحضري المتخلف، غالبا ما تدخل ضمن :المناطق التي تنص عليها النظرية

مناطق اإلسكان غير الرسمي أو المناطق الهامشية، التي تكون بعيدة في اغلب األحوال عن اهتمام 

م إال في األوقات االستثنائية عندما تتعرض إلى كوارث طبيعية أو انتشار بعض األوبئة، السلطات، الله

 نعم يمكن اعتبارها منطقة منعزلة كما جاء في نظرية الموقع لكن ال يمكن اعتبارها منطقة قانونية

.و شرعية، لها أدوار تتبادلها مع المناطق األخرى و بصفة رسمية   
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The Optimum Six Of Urban Center:(1)أربعة عشر: مدخل الحجم األمثل للمركز الحضري  
 

الذي يقاس به مدى تطور و توسع أي مركز  األساستعتبر فكرة الحجم ألية منطقة حضرية هي   
 أساسو هناك الكثير من الدول تقيس مدى كبر و نمو تجمعاتها الحضرية على  حضري،تجمع  أو

تساوي المنفعة  أوون هناك توازن في نمو السكان مع الموارد ، و بقدر ما يكسكانيالعامل الحجم 
ما يكون المركز الحضري، يسير و ينمو  بقدر النظرية،ذلك الجدية مع التكلفة الجدية كما تنص على 

ظهور مشكالت حضرية، كظهور مشكالت  إلىبطريقة عادية، تحول دون حدوث اختالالت تؤدي 
فة مثال، و ما يترتب هن هذا من عوامل انحراف و أمراض و المناطق الحضرية المتخل اإلسكان

...و بيئية و صحيةاجتماعية   
 األحياءظهور  أسبابحقيقة يعتبر العامل السكاني محددا هاما من محددات التنمية، و بالتالي سببا من 

 الحضرية فهي دليل عن عدم وجود توازن ما بينالسكنية المتخلفة على مستوى المدن و المراكز 
العرض و الطلب االجتماعي ألسباب ترجع في معظم األحوال إلى عوامل تخطيطية و تنظيمية تتعلق 

اقتصادية و إنتاجية : باتجاهات النمو داخل المجتمع، لكن بالرغم من ذلك توجد هناك عوامل أخرى  
.للمنطقة الحضرية لو جغرافية، تلعب دورا هاما في تجديد الحجم األمث  

 
Les pôles de croissance : Growth poles: خمسة عشر:  نظرية أقطاب النمو  

 
نقاط معينة هي التي تقود عملية  أومواقع معينة  إقليم أوتدور هذه النظرية حول فكرة أن لكل منطقة 

 و قد ظهرت هذه     .األخرى اإلقليمالتغيير و التنمية، و بالتالي تشكل منطلقا للتنمية نحو بقية مناطق 
صف الثاني من القرن الماضي، بفرنسا للداللة في الن"  F.Perroux :فرانسوا بيرو:" النظرية على يد   

النمو كالعوامل االقتصادية  أسبابتتوفر على خصائص و  أنيجب  اإلقليميةعلى عملية التنمية   
رمحور لعملية التنمية يؤث أوو االجتماعية و الجغرافية و غيرها من الخصائص التي تجعلها كقطب   

.التابعة للدولة األخرى األقاليمو يحدث التغيير و التطور في المناطق و    
:بين نوعين من اقطاب النمو"   L.Davin :دافين"و يميز    

Pôle active : Active pole :قطب النمو النشط-1  

  .على بقية المناطق المحيطة تأثيرو يتكون من مجموع النشاطات االقتصادية التي يكون لها 
 
 

______________________________________________________________  
. 45- 42:المرجع نفسه، ص- )1(  
 



_________________________________________________________________الفصل الثاني  

-58 - 

Le pôle potentiel : potentiel pole: 2-قطب النمو الكامن 

نظرا للميزات و الخصائص التي  نمو، أقطابو يقصد بها المناطق التي تتمتع بالقابلية ألن تصبح 

.اإلقليمو ذلك تتوفر عليها تلك المنطقة أ  

تجر اوتوماتيكيا نمو المناطق   أنتنمية منطقة من شانه  أنالتي مؤداها " بيرو"فكرة  إلىلكن لو رجعنا 

أنه كثيرا "  A. Hirchman :هيرشمان ألبرت" المجاورة ليس صحيحا حيث يرى  األخرى   

هذا األمر على مستوى  طبقنا ءالمتوازن، سوا غيرهذه النقاط و نموها ظاهرة النمو  تأثيرما يصاحب 
و هذا ما يفسر لنا .و منطقة معينة إقليمحتى على مستوى  أو الواحدة،على مستوى الدولة  أوالدول 

الحضرية، نتيجة عدم انتشار عملية  األقطابالحضري المتخلف على هوامش  اإلسكانانتشار ظاهرة 
ظهور الناطق  أسبابفلو بحثنا النمو،  أقطابتنمية بطريقة متوازنة حسب ما تنص على ذلك نظرية 

لم تخلف التنمية المنتظرة  اإلنتاجيةالصناعية و  األقطابهذه  إن أساسالحضرية المتخلفة فنجدها تعود 
النمو، فارتفاع التحضر و الهجرة الريفية أقطاببالنسبة للمناطق األخرى كما تزعم بذلك نظرية   

رة التنمية التلقائية و التأثير االتوماتيكي ألقطاب ظاه أنو انتشار المناطق الهامشية هو دليل على  
:ذه النظريةكما تتصوره ه األقلعلى  أوالنمو ال وجود له في الواقع   

و لهذا نستطيع القول انه ال يكفي بوجود صناعات زائدة و أقطاب تنموية حتى تعم عملية التنمية جميع 
إيجاد تنسيق  وتوزيع هذه النشاطات و مراقبتها، لم يكن هناك عمل لكيفية  اأرجاء و مناطق البالد، إذ

اقتصادية الموجودة، و عالقة كل ذلك التغيرات التي تحدث /و توازن ما بين مختلف األنشطة السوسيو
هجرتهم من منطقة إلى أخرى و عالقة كل منطقة  وفتهم، كثافي مجال نمو السكان و حجمهم و

.بالمناطق المجاورة لها  
تبعا  اتجاهاتها،هناك اختالفا و تعدادا في  أنتلف هذه النظريات و المداخل نالحظ يعد استعراضنا لمخ

كل نظرية ركزت في تحليلها للواقع الحضري أنلمنطلقاتها و مراجعها الفكرية، كما نالحظ   
، سواء كانت هذه الدراسة تمت بطريقة مباشرة أخرىجوانب  أهملتو  معينةو مشكالته على جوانب    
 اإلسكانظهور المشكالت الحضرية و منها  أنفلويس وارث مثال يعتبر .ق المقارنةعن طري أو

لعملية التحضر، و للبرهنة على ذلك يجري مقارنة ما بين المجتمعات الريفية إفرازالحضري هي   
.و المجتمعات الحضرية   

على الجوانب  كما ركزت النظرية االيكولوجية بمختلف تصوراتها و مداخلها الكالسيكية و المحدثة
الحضري، و خصصت لذلك قطاعات و دوائر و نويات لكل  اإلسكانالفيزيقية و المكانية لمشكالت 

كما اتجهت المدرسة األلمانية اتجاهين  االجتماعية،قائمة على العزل و الطبقية  اإلسكان،نوع من 
وظيفي يمثله خبيراتجاه بنائي /  اإلسكانمختلفين في دراستها للواقع الحضري و ظهور مشكالت   
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المتخلف هي  اإلسكانظهور مناطق  أنحيث يرى  االيكولوجية،حد ما النظرة  إلىو زمالؤه يشبه  

يمثله ماركس  يتاريخو اتجاه مادي  اجتماعي،حدوث فرز  إلىنتيجة لعوامل فيزيقية و مكانية تؤدي   

اع و عوامل السيطرة التي الحضري هو نتيجة للصر اإلسكانظهور مشكالت  أنالذي يعتبر  إتباعهو 

.تفرضها الطبقات الرأسمالية الغنية على الطبقات الفقيرة  

عدم التوازن الذي يفرزه  إلىالحضري  اإلسكانظهور مشكالت  الهامشية،كما ترجع نظرية الفقر و 

.تطور المدن و الحياة الحضرية  

ما قربنا من المدن كل أكثرالحضري تزداد  اإلسكانمشكالت  أنفي حين ترى نظرية المتصل   

اآلثار التي تفرزها  إلى اإلسكاناالستقطاب، ظهور مشكالت  نظرياتو التجمعات الحضرية كما ترجع 

.ظاهرة النمو و التطور الصناعي و عوامل التركز و االستقطاب   

في منطلقاتها و فرضياتها تبعا للواقع  النظرياتمجمل القول هو انه بالرغم من اختالف هذه  و

مشتركة فيما بينها كتركيزها على العوامل الفيزيقية  أرضيةهناك  أن أالتماعي الذي انطلقت منه االج  

و االيكولوجية و على العنصر السكاني و على العوامل الصناعية و الحضرية في ظهور مشكالت 

. الحضري اإلسكان  

لواقع اجتماعي ينطوي  فرازإالمناطق المتخلفة كنظام فرعي و  تنازل إلىكما أن هذه الطروحات تقود 

و االستغالل، و من ثمة تصبح هذه المناطق تعبير عن واقع محدد بما  ميكانيزمات القهرعلى عدد من 

.الحلول المالئمة لتناقضات هذا الواقع إليجاديتضمنه من مشكالت و محاوالت   

االمتداد الفيزيقي جانب ذلك تندرج ظاهرة المناطق المتخلفة ضمن عمليات النمو الحضري و  الىو   

.المدنية و توجهاته المختلفةو االجتماعي لشيء الذي و تحديد عالقة هذه المناطق بحركية مجتمع   
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 تمهيد: 
سنوات  إلىالبلدان النامية يعود  فيالحضري المتخلف  اإلسكانبداية ظهور  أنيرى الباحثون 

انتشار ظاهرة الهجرة  السبعينات بعدخالل سنوات  أكثرلينتشر  يتطور،عد ذلك بالخمسينات، ثم بدأ   

صناعية التي شكلت الريفي نحو المدن مع بداية اعتماد برامج التنمية و ظهور المناطق ال حالنزوو 
.مناطق استقطاب للفئات الريفية المهاجرة التي تبحث عن عمل  

أثناءقد ظهرت في الجزائر    (bidonvilles) المتخلف اإلسكانظاهرة مناطق  أنو بالرغم من    
 

 مجيءعندما اتبع االستعمار عند  ،1958و على الخصوص ابتداء من سنوات  االستعمار،مرحلة 
 األريافو سكان  لألهالي إسكاناسة تجميع و تركيز السكان في قيتوهات و مراكز الجنرال ديغول بسي

بهدف عزل الثورة التحريرية عن  المحرومة،المناطق  إنشاءو  االستعمارية،حول المراكز العسكرية 
 لالنتباه،انتشارها حول المدن و المناطق الحضرية بكثرة كظاهرة ملفتة  إن إال األهاليمساعدة السكان 

.قد جاءت بعد االستقالل و بصفة خاصة ابتداء من مرحلة السبعينات  
الحضري المتخلف، بتطور  اإلسكانو قد ارتبطت الدراسات و البحوث االمبريقية المتعلقة بمناطق 

مناهج البحث في مجال االنتربولوجيا الحضرية، التي اهتمت بدراسة البناء االجتماعي الحضري في 
و كانت تركز على الخصوص في دراساتها على المناطق الحضرية الهامشيةالمجتمعات المحلية،   

.و عالقتها بالمجتمعات الحضرية المحلية   
 أبعادالمناطق الهامشية ال بد من تناول عدة  أوالمتخلف  اإلسكانو في الحقيقة عندما نتكلم عن مناطق 

اقتصادية و اجتماعية و سياسية أبعادالحضري المتخلف له عدة جوانب و  اإلسكان ن، الو متغيرات  

...و ثقافية و هندسية   
.اختصاصهو كل باحث يأخذها من جوانب   

: المتخلف نجد قد تناولها اإلسكانالدراسات و البحوث التي تناولت مناطق  إلىو لهذا إذا رجعنا 

طط و المخ السياسي،و  المعماري،، و المهندس االقتصاديو  االنتروبولوجي،و  السوسيولوجي،

.إلخ...الحضري  

نستعرض في هذا الفصل بعض الدراسات و البحوث التي نرى  أنلكن بالرغم من هذا التعدد سنحاول 

غير مباشرة، حتى نربط موضوعنا المنظومة البحث  أونصفه مباشرة  إمالها عالقة بموضوع بحثنا  أن

.العلمية و ندخله ضمن المسار التراكمي للبحث العلمي  
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 *الدراسة االمبريقية على المستوى الدولي:
للحياة الحضرية في المدينة، "   L.Wirth : :لويس وارث"لعل من اشهر هذه الدراسات، دراسة    

حول عالقة المدينة بالمجتمعات القروية "   R.Red.Field : :ريد فيلد"و كذلك دراسة    

.و التقليدية  

تلك الهامشية  األحياءالمتخلف و  سكاناإلالتي تمت في مجال مناطق  األبحاثو من ابرز الدراسات و 

" Vecindades " :تسميةبمدينة مكسيكو سيتي تحت   Oscar Lewis : :أوسكار لويس"التي قام بها    

المهاجرين البورتوريكيين، الذين يعيشون في مدينة  األبناءعلى "  بورتوريكو"و كذلك في مدينة 

L’observation :المشاركةاالنتروبولوجي أي المالحظة  و اتبع في دراسته المنهج" نيويورك"  

:من عادات و قيم و تقاليد تتعلق"لمعرفة حياتهم الفردية و الجماعية بالتفصيل "  Participative  

المستقبل و قد خلص من  إلىو كذلك بنظرتهم  اآلخرين،بالمأكل و الملبس و المسكن، و بعالقاتهم مع 

حياة خاص يتوارث عن طريق  أسلوبق ثقافة خاصة و الفقر يخل إنو هي  أساسيةنتيجة  إلىذلك 

.)1(التنشئة  

 مرتعا الالتينية في ارتفاع متزايد، و هي تشكل  أمريكاالمتخلفة بمدن  األحياء إن اإلحصائياتو تشير 

في دراسة"  Leeds : ليدز" أوضحو انتشار الجريمة و التفكك االجتماعي، و قد  األوبئةو  لألمراض   

بالبرازيل، أن معظم الدراسات " ريو دي جانيرو"و اإلسكان الحضري المتخلف في له حول األحياء 

تتناول المقيمين في األحياء المتخلفة باعتبارهم مهاجرين ريفيين استقروا بضواحي المدينة و لكنهم لم 

إن فهم حياء اإلسكان المتخلف يتطلب التعرف على "ليدز"جزءا من المدينة، و يرى  بعديصبحوا 

:الحياة داخل هذه المناطق و العوامل المؤثرة فيها مثل ظروف  

_______________________________________________________________ 

،191، 185:ص ،2000 اإلسكندرية الجامعية،التنمية و العشوائيات الحضرية، دار المعرفة : إبراهيممحمد عياس - )1(  
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النقل و المواصالت، طبيعة العالقات  نظم العمل،وق ظروف و س اإليجارأنواع  األرض،ملكية 

.الداخلية  

  " C.Abrams :ابراهمز تشارلز"في العالم النامي  اإلسكان إشكاليةو من الباحثين الذين تناولوا    

بحدوث " من اجل المسكن اإلنساننضال "أ من خالل دراسته التي نشرت في كتابه المشهورسالذي تن

في البلدان  اإلسكان إشكاليةحل  أن إلىالنامية، و توصل من خالل دراسته سكان في البلدان ا أزمة

.الشعبية في بناء مساكنها إشراك الفئاتهو  أسياالنامية و خاصة بجنوب شرق   

 إشكاليةو في منتصف السبعينات من القرن الماضي ظهرت هناك عدة بحوث و دراسات حول 

:ديفيد دوير"على يد كل من  آسياجنوب شرق  بالمناطق الحضرية المتخلفة بمنطقة اإلسكان  

 " ، Geofry Payne :  جيفري باين" و   Shlomo Angele : تشلومو انجل" و   D.Dwyer  

و الطبقات المحرومة ذات الدخل "   Squatter :فقراء الحضر من فئات واضعي اليد أن أكدواحيث    

.من القيام بتشييد مساكنها تمكنهاتي المحدود لها من القدرة و الذكاء على التنشيط و التنظيم ال  

  "، Alan Gilbert : آلن جلبرت"الدراسات التي قام بها كل من الباحثين  أكدتكما    

فكرة البناء  إنبمجموعة من بلدان أمريكا الجنوبية في بداية الثمانينات "   Peter Ward :بتر وارد"و    

.الحضرية المتخلفةالمحرومة بالمناطق  الفئات إلسكانيعتبر هو الحل "   Build self "الذاتي    

األحياءالذين اهتموا بالدراسات الحضرية في  األوائلمن "  Loyd Warner :لويد وارنر"و يعتبر    

حول "   W.foot White :وليام فوت وايت" ، و كذلك دراسة  االمريكيةالمتخلفة داخل المدن    

.المناطق المتخلفة الفئات الحضرية الهامشية التي تقطن أوناصية الشارع   

 

______________________________________________________________ 

. 127، 125: أحمد منير سليمان، مرجع سابق،ص- )1(  
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H.Gans إلى األريافحول السكان المهاجرين من "  :هربرت جانس :"و كذلك البحث الذي قام به    

القريوين " دونها على هوامش المدن، تحت عنوان حضرية فوضوية يشي بمساكنيقيمون  أينالحضر،   

  " Nels Anderson Urban villagers :اندرسننلس "  :أجراهاو الدراسة التي   :الحضر   

بضواحي مدينة شيكاغو بالواليات المتحدة، و تناولت  مأوى،الفئات بدون  أوحول مجتمع الهوبو 

 أطرافبحثا عن العمل، و تقطن هوامش و  الفئات العمالية الهامشية التي تعيش في ترحال دائم

.)1(المدن  

  " Lagos :الغوس"بمدينة  ،" P.Marris :بيتر ماريس"و كذلك الدراسات الميدانية التي قام بها    

و كذلك بنيجيريا حول الخصائص الحضرية الجديدة التي  أوغندافي "   Hannas :هاناز"و    

ظهور المشكالت الحضرية داخل هذه المدن، و ما افرزتها آثار التصنيع و نشاة المدن الجديدة و 

.هامشية بهذه المدن أحياءالمتخلف و  لإلسكانمناطق  أفرزتشهدته من تضخم حضري   

حول النمو الحضري و المشكالت "   Stanley v.Hetzler :هيبتزلر.ستانلي أ"و الدراسة التي قام بها    

في المناطق الصناعية مما افرز ظهور مناطق  المشكالت االجتماعية أن إلىالناجمة عنه، حيث توصل 

.متخلفة بجانب هذه المراكز الصناعية و الحضرية إسكان  

 أهمالتي افرزها التصنيع و عملية التحضر من  اآلثارحول  األبحاثو تعتبر هذه الدراسات و 

اعية و اثر ذلك الدراسات الحديثة التي استفاد منها الباحثون في فهم الحياة الحضرية داخل المدن الصن

.في تغيير القيم الثقافية و ظهور الثقافات الفرعية  

 

 

______________________________________________________________ 

(1)-Nels Anderson-OP.CIT.P.6,7 
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  " Beatrice Whiting :بياتريس هواتينج" الباحثة االنتروبولوجية  أجرتهاو تعتبر الدراسة التي    

من أهم  الهامشية، األحياءالمتخلف و  اإلسكانفي مناطق  األطفاللتنشئة االجتماعية و تدريب حول ا

الدراسات التي تمت وفق المنظور السيكوثقافي، في مقارنة النماذج و سلوكات ثقافية متغايرة في ست 

البدائية  أولقروية ا أوالحضرية  األنماطابتعادها من  أوثقافات فرعية مختلفة تتفاوت في درجة اقترابها 

كينيا، و المكسيك، و الفليبين، و المحيط الهادي، و الهند، :هيو في مناطق و بلدان مختلفة و   

.و نيو انجلند  

العالقة ببناء  إيجاد إلىالمتبعة في تنشئة الطفل للوصول  االساليب الطرقمختلف " هوايتنج"و فد اتبعت 

.) 1(الشخصية و العناصر الثقافية المحلية  

حول موضوع تكوين مناطق واضعي "   D. Collier :كولي.د:"دراسة التي قدمها  إلىكما نشير -   

:اليد و السياسات االنتقالية في البيرو  
 

Squatter Settlement Formation and politics of cooptation  

.1971و هي عبارة عن دراسة قدمها المعني لنيل درجة دكتوراه دولة من جامعة واشنطن سنة   

حول موضوع الهامشية االجتماعية"   Giusti jorge :جيوسيتي جورج أجراهاكذلك  أخرىدراسة -  

:في الشيلي و تناولت عملية تكوين فئات واضعي اليد داخل مدينة سنتياغو  

Social Marginality In The Chili, The Process Of Squatter Settlement Formation 

ن رسالة قدمت بين طرف الباحث لنيل درجة دكتوراه دولة من جامعة و كان هذا البحث عبارة ع
.1971واشنطن كذلك سنة   

 
 

____________________________________________________________ 

.288:ص، محمد عباس ابراهيم، مرجع سابق- )1(  
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، حول موضوع"   S.West :سيباستيان ويست: كذلك الدراسة التي قدمها  اإلطاركما تدخل في هذا -  

بالقوة كظاهرة للتهميش و تاكتيك شعبي  اإلسكان إعادةالمتخلف و سياسة  اإلسكانالتحضر و 

.لالندماج  

.الفيتنامية-نغي بمدينة هوكشي منه.تهي. حالة قناة نهيولوك-  
Métropolisation, Habitat Précaire Et Relogement Forcé : Entre Phénomène 

D’exclusion Et Tactiques Populaire D’intégration(1). 

Le cas du canal Nhieu Lac.Thinghe A Hochi Minh .Ville. Vietnam 

جغرافية و سياسية، تضم جانبا نظريا *اقتصادية–اجتماعية : و هي عبارة عن دراسة متعددة الجوانب

     لة من المعهد الفيدرالي من اجل نيل درجة دكتوراه دو" سباستيان واست" :أنجزهاو جانبا ميدانيا، 

(EPFL) .2001بسويسرا سنة  نبلوزا المتعدد التقنيات   

(Spatiaux) اليةمجو كانت هذه الدراسة تهدف إلى معرفة الرهانات االجتماعية و االقتصادية و ال   

د طريقة لسياسة إعادة اإلسكان بالقوة للفئات الشعبية في البلدان النامية، كما كانت تهدف كذلك إلى إيجا

(Métropole)بدول الجنوب  التطور الحضري التي تشهدها المدن الكبرى ةتحليل معمقة لدينامكي   

أين نجد السلطات العمومية   (Quartiers Précaires) و على الخصوص مناطق اإلسكان المتخلف   

ل أنجاز و تطوير تلجا في اغلب األحيان إلى طريقة إعادة اإلسكان بالقوة لهذه الفئات االجتماعية من اج

.برامج التهيئة الحضرية  

و قد ركز الباحث في دراسته المتعلقة بالجانب الميداني على تحليل وقياس األخطار التي تفرز هذه 

السياسة الحضرية و انعكاساتها على شروط الحياة و تصرفات هذه الفئات الهامشية، حيث كانت 

ن أن تؤثر هذه اإلجراءات على زيادة تفاقمالدراسة ترمي إلى معرفة و فهم إلى أي مدى يمك  

 
___________________________________________________________________________ 

(1)-Source : http:// Lasur.epdfl.ch/en date du 26/11/2006 à 17h.00 
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على االندماج في الوسط  ميكانيزمات التهميش بالنسبة لهذه الفئات االجتماعية، في الحد من قراراتها 

.الحضري، و تجعل من حركيتها السكنية تتجه عكس ذلك إلى مناطق أخرى لإلسكان المتخلف  

ضمن الدراسات السابقة المرتبطة بمجال بحثنا، و هي الدراسة التي أدراجهادراسة أخرى يمكن -  

، و هي عبارة "  Le squat : واضع اليد:"تحت عنوان   T.Davance :ماس دافونستو:قام بها    

Saint-Luc  ببلجيكا ما بين سنتي   :عن مذكرة تخرج من المعهد العالي للهندسة المعمارية لسان لوك   
 

1988 -1999 )1(.  
ابتداء من  خو قد تناول الباحث في هذه الدراسة أصول واضعي اليد و مراحل تطورهم عبر التاري

،اسبانيا و قد درس ابلجيكا، و سويسرا، فرنس: القرن التاسع عشر، داخل أربعة بلدان أوروبية و هي

أصولهم،تطورهم،حركاتهم و انتفاضاتهم :حياة هذه الفئة من إسكان من جميع النواحي" توماس دافونس"

االجتماعية عبر التاريخ للمطالبة بحقوقهم في اإلسكان كما تنص على ذلك التشريعات و القوانين 

ثه، و كذلك حياتهم االجتماعية، و مهنهم و تخصصاتهم  بمختلف هذه  البلدان التي شكلت مجال بح

"l’architecture et l’urbanisation :المختلفة و منها بالطبع الهندسة و التخطيط العمراني   

  :المشاركةو قد اتبع في ذلك الباحث منهج المالحظة و المالحظة 
 
L’observation et l’observation participante. 

فئات  إسكان أحياءبدراسة استطالعية جال فيها و تعرف على مختلف مناطق و مهد لها  أنبعد 
.التي شكلت مجال بحثه أربعةواضعي اليد بهذه البلدان   

 " V.Du pont :فيرونيك ديبون:" و من الدراسات التي لها عالقة ببحثنا بذكر الدراسة التي قامت بها-   

االندماج الحضري ":القديمةدلهي "لمدينة  مأوى فئات السكان بدون" أي مكان للفقراء؟":عنوانتحت   
:االقتصاديةو االستراتيجيات    
 

Quelle place pour le pauvre ? les sans-abri d’old Delhi; insertion urbaine et 
stratégies économique (2). 
___________________________________________________________________________ 

(1)-Source : http:// Squat.Net /fr/rframe.shtml. date du 10/12/2005 à 18h.30 
(2)-Source:http:// www.mpl.ird.fr/en  date du 28/11/2005 à 19h.45. 
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 - الدراسات االمبريقية على المستوى العربي:
 

ادرين لتطبيق الطريقة أول المب" حسن فتحي"يعتبر المهندس المصري  العربي،أما على مستوى العالم 

 التقليديةاستعمال مواد البناء  إلى" عمارة الفقراء:" حيث دعا كتابه" ابراهامز تشارلز"التي جاء بها

و قد تجسدت مقترحات هذا المهندس في بناء  مساكنها،المحلية و الشراك الفئات الفقيرة في بناء 

.)1( 1945بصعيد مصر سنة  النبل ءالموجودة على شاطى" القرنة"قرية  

" غيط العنب:"في المنطقة الحضرية الهامشية المسماة"إبراهيممحمد عباس "و الدراسة التي قام بها -

، و قد تمحورت الدراسة حول دور التنشئة في عملية نقل عناصر الثقافة، اإلسكندريةبالقرب من مدينة 

هذه التنشئة  تاساانعكع ابرز م المحلي،مع متطلبات ثقافة المجتمع  األحياءهذه  أفرادو مدى تكيف 

و قد استعمل فيها الباحث عدة مناهج و طرق بحث من  األحياءداخل هذه  األفرادعلى شخصية 

 مالحظة 

.السنة بتقارو مقابلة و دراسة حالة لمدة   

العوامل االجتماعية :"تحت عنوان" األطرشاحمد عبد الفتاح خليل ":بهاكذلك الدراسة التي قام -  

مقدمة  ماجيسترو هي رسالة " العشوائية بمدينة القاهرة باألحياءية المساعدة على االستيطان و االقتصاد

.1996من معهد الدراسات و البحوث البيئية بجامعة عين شمس لسنة   

بالمناطق االستيطان  إلىوقد تناول فيها الباحث العوامل االجتماعية و االقتصادية التي تدفع الفرد 

و ابرز من خاللها نوع العالقات االجتماعية التي تربط ساكني هذه المناطق الحضرية المتخلفة،  

مدى تفاعل إلى ة، باإلضافو المجتمع المحلي، و ظروف الفقر التي تميز حياتهم االجتماعية و الثقافية  

المناطق،هذه الفئات مع مختلف البرامج و السياسات التي تسطرها السلطات الرسمية للنهوض بهذه   

 _______________________________________________________________  

  126:احمد منير سليمان، مرجع سابق ،ص- )1(
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.)1(و قد تم تطبيق الدراسة الميدانية بمنطقة منشية ناصر بالقاهرة  

ديناميت السكن العشوائي في :"تحت عنوان" علي الدين عبد البديع لقصبي":أجراهاو الدراسة التي 

و هي دراسة ميدانية حول عوامل النشأة و النمو و االستقرار بمنطقة تسمى " ة حضرية مصريةمنطق

. 1996و كان البحث عبارة عن رسالة ماجيستر من جامعة عين شمس أسوانمنطقة الناصرية بمدينة   

ئي العشواو نمو و استقرار السكن  لنشأةهو التعريف على الواقع االيكولوجي  هدف الدراسةحيث كان 

الالرسمي  العملللمهاجر، و تحديد العالقة بين  اإلقليميبحث العالقة بين الهجرة و االنتماء  و  

العشوائي  اإلسكانالالرسمي و كذلك العالقة بين عامل الفقر و ظهور مناطق  اإلسكان و  

ي عبارة و ه" غير الرسمي اإلسكانآليات "حول" سيف الدين احمد فرج":بهاو كذلك الدراسة التي قام -

آليات :و قد تناولت هذه الدراسة.)2( 1998عن رسالة دكتوراه دولة من كلية الهندسة جامعة القاهرة 

اإلسكان غير الرسمية و أسباب ظهورها و تطورها و بحث من خالل ذلك إمكانية إيجاد آلية للتعاون 

آلية محلية بمشاركة الفئات من اجل التحكم في هذه اإلشكالية، انطالقا من وضع  لالدولي في هذا المجا

الشعبية و المنظمات غير الحكومية، و هي عبارة عن دراسة ميدانية وصفية مقارنة، كان مجال 

:تطبيقها ثالث مناطق إسكان غير رسمية و هي  

و هي منطقة خاصة بواضعي اليد:دومة أبومنطقة حكر -  

رالمتدهو لإلسكانو هي عبارة عن منطقة : منطقة الواء الدويقة-  

على ارض زراعية أقيمتغير رسمي  إسكانو هي عبارة عن منطقة : منطقة المنيرة الغربية-  

و هي " أمبابة"غير الرسمي بمنطقة تسمى  اإلسكانثم قام الباحث بمقارنة هذه المناطق الثالث من 

.رسمية إسكانمنطقة   

_____________________________________________________________ 
بين الدولة و العشوائيات في  ةالعالق: تحت عنوان ماجستر،خطة مقترحة للتسجيل لدرجة :هاني شعبان سيد- )2(- )1(

.  21- 19:ص ،ص، 1999القاهرة  ةاالجتماع، جامعقسم علم /ضوء التحوالت في مصر منذ الخمسينات   
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 العشوائية،ة للمناطق حول الخصائص االجتماعية و الثقافي" مريم احمد مصطفى" أجرتهاالتي الدراسة -

سنة  اإلسكندريةوهي عبارة عن دراسة ميدانية وصفية تم تطبيقها على خمس مناطق تابعة لمدينة 

1997.  

إلى أي مدى كانت الخصائص االجتماعية و الثقافية :عن تساؤل مؤداة اإلجابةو قد تناولت الدراسة 

ثم هل هذه الخصائص تنطبق على مجموع  في المناطق العشوائية سببا أم نتيجة؟ اإلقامةالتي عكسها 

السكان المقيمين، و هل هناك خصائص اجتماعية و ثقافية مشتركة ما بين الفئات المقيمة في هذه 

 المناطق؟

هذه السمات عند تنمية و تطوير هذه  إبراز إلىو الغرض من ذلك في نظر الباحثة هو الوصول 

.)1(المناطق  

حول الخصائص االجتماعية االقتصادية سكان "ن محمود عبد الفتاح صالح الدي:"دراسة أخرى قام بها-

المناطق الحضرية العشوائية، و هي عبارة عن بحث ذو بعد اجتماعي بيئي أجري بمنطقة 

.التابعة لمدينة نصر" عزبة الهجانة/"تسمى  

الحضري  اإلسكانالتعريف على الخصائص المميزة لمناطق  إلىو كان صاحب الدراسة يهدف 

و اثر المشكالت التي تفرزها هذه  العمرانية، ككذلو االقتصادية و  االجتماعيةمتخلف من الجوانب ال

.ةالمدينالمناطق على المجتمع المحلي و   

النمو العشوائي في "لكن موضوعها كان يدور حول  كذلك،" الهجانةبعزبة " أجريتدراسة ميدانية -

 إيمان:"ي عبارة عن دراسة ذات بعد اجتماعي قامت بهاالمدينة دراسة في علم االجتماع الحضري، و ه

.1992عين شمس  ةجامعلنيل درجة الماجيستير من "جالل احمد  

 و يدور موضوعها حول مالمح النمو العشوائي بمدينة القاهرة لمعرفة الخصائص االيكولوجية 

.جتماعية التي يحكمهاالعشوائي و نوعية العالقات اال اإلسكانو االقتصادية و االجتماعية بمناطق   
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لنيل درجة  "مسعود محمد الحديثي: "بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة من طرف أجريتدراسة ميدانية -

الدور السياسي :حول موضوع ،1998من كلية االقتصاد و العلوم السياسية، جامعة القاهرة  دكتوراه،

اسي يهدف صاحب البحث من المهمشي الحضر في مصر، و هي عبارة عن دراسة ذات طابع السي

و معتقدات السياسية لساكني هذه المناطق و اتجاهاتهم نحو الدولة و اآلخرين،  أنشطةخاللها معرفة 

 إلىالتهميش و المشكالت التي يعيشونها، و هل هي راجعة  أسبابحول  آرائهمو  أفكارهملمعرفة 

و ذلك من خالل تحليل  ادية،اقتصبرامج و خطط سياسية و  إلى أمخصائص ثقافية و اجتماعية   

.و تشريع سوسيولوجي لفئات المناطق الهامشية  

لنيل درجة دكتوراه، كلية االقتصاد "محمود إبراهيمنجوى :"طابع سياسي قامت بهاذات  أخرىدراسة -

السياسات و التغيير السياسي :حول، موضوعها يدور 1992)1(و العلوم السياسية، جامعة القاهرة سنة 

.1986-1974بين سنوات  اإلسكاندراسة حالة لسياسة في مصر،   

، خالل هذه الفترة التي حددتها اإلسكانالتعرف على سياسة الدولة في مجال  إلىو ترمي هذه الدراسة 

التي  اإلسكانو ما هي برامج . من بين االولويات اهتمام رجال السياسة اإلسكان إشكاليةهل كانت  و

ات الحضرية المحرومة ذات الدخل المحدود و من خالل كل ذلك هل نجحت خصصتها الدولة للفئ

المترتبة عن ذلك؟ اآلثارلم تنجح و ماهي  إن اإلسكانالدولة في السياسة التي اتبعتها في مجال   

معرفة الديناميت التي  إلىلبنان كانت تهدف - المتخلف ببيروت اإلسكان األحياءو كذلك دراسة حول -

: )2(المتخلف بمنطقة بيروت اإلسكان احياء:عنوانتحت  األحياءتحكم تطور هذه   

Les quartiers d’habitat précaires de l’agglomération de Beyrouth. 

 
 
 

.22:ص، ع نفسهالمرج)1(  
(2)-Source : http://www.mpl.ird.fr/en date du 15/01/2006 à 16h 30. 
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قامت مجموعة  التطورية، جوانبهاهذه الدراسة و للتعرف على مختلف  نجازإو من اجل تحقيق و 

 التكوينو كذلك معهد   3البحث المتكونة من فرقة للطلبة المتربصين الفرنسيين التابعة لجامعة ليون 

و ذلك عن طريق . 1960منذ سنة  األحياءت هذه بقرونوبل بجمع الوثائق و الخرائط المتعلقة بدينامي

السكنية ببيروت، متبوعة بدراسة  األحياءالصناعية لهذه التجمعات و  لألقمارصور جوية و خرائط 

.التاريخية لالمراحالمتخلفة عبر مختلف هذه  األحياءحالة للسكان المقيمين بهذه   

المتخلفة في المدينة، و هي عبارة عن بحث و من بين هذه الدراسات نجد دراسة اجتماعية للمناطق -

من اجل نيل ماجيستر ) عبد اللطيف عبد الحميد نايف(ميداني لسكان الطوائف في بغداد سابقا قدمها 

.1976من كلية آداب جامعة بغداد لسنة   

بالمناطق الحضرية المتخلفة، و هي عبارة عن ) لويس ألوسكار(حول نظرية الفقراء  أخرىدراسة -

لنيل درجة ماجستير  اإلسكندريةمن كلية اآلداب جامعة  حسن غامري محمد ا، أنجزهثقافية دراسة  

حول اآلثار االجتماعية ) ي الطوخيممحمد سا( أنجزها الدراسة التي إلىكما نشير - .1996سنة   

عبارة عن دراسة ميدانية لمدينة طوخ بمحافظة  يو ه العشوائي،و االقتصادية للنمو الحضري 

.1990بية، قدمها المعني لنيل ديبلوم التخطيط من المعهد القومي للتخطيط بالقاهرة لسنة القيلو  

حول موضوع انعكاسات النمو الحضري على ساكني ) منيرة سعيد راشد(رسالة ماجيستر قدمتها -

القديمة، و هي عبارة عن دراسة ميدانية اجتماعية لمدينة الدوحة، كلية اآلداب جامعة عين  األحياء

.1994شمس سنة   

و كذلك دراسة نعتبرها لها عالقة ببحثنا و لو بصفة غير مباشرة تدور حول العالقة بين خصائص -

عبارة عن دراسة تطبيقية لمنطقة المعادي  يالعمران و الخصائص االجتماعية و الثقافية للسكان و ه

و العمراني إلقليميالنيل درجة دكتوراه من كلية التخطيط ) هالة سعد مكاوي(أنجزتهابمصر،   
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.)1( 1995بجامعة القاهرة سنة    

 -الدراسات االمبريقية على مستوى الجزائر:

قام  الدراسة التيبحثنا من حيث المجال التطبيقي، هي  إلى األقربلعل من ابرز الدراسات و البحوث 

اقتصادي -بناء السوسيوالمتخلفة بين التهميش و االندماج في ال األحياء:التهامي تحت عنوان إبراهيم:بها

.) 2("الحضري  

المناطق التي شكلت ميدان بحثنا و هي منطقة بوعباز الموجودة بنفس المدينة أي  بإحدى أجريتألنها 

.مدينة سكيكدة  

و هي عبارة عن رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في اختصاص علم اجتماع التنمية من كلية العلوم 

.بجامعة قسنطينة و العلوم واالجتماعية اإلنسانية  

المتخلفة في البلدان النامية و األسباب التي أدت إلى انتشارها،  األحياءفبعد أن استعرض الباحث واقع 

انطلق في استعراض مختلف االتجاهات النظرية التي تناولت هذه الظاهرة، ليصل في األخير إلى إن 

في الجزائر يعود إلى أربعة أسباب أسباب انتشار ظاهرة اإلسكان باألكواخ و البيوت القصديرية 

:رئيسية و هي  

التحضر السريع و غير المخطط-1  

الفترة االستعمارية إلىالتحضر التي تعود  أنماطاستمرار -2  

المعتمدة اإلسكانارتفاع ظاهرة الهجرة و فشل سياسات -3  

نتيجة استراتيجية التنمية و التصنيع المتبعة-4  

 

_______________________________________________________________  
.27، 26:ص، مرجع سابق شعبان،هاني - )1(  
  142- 107:ص، سابق ع، مرجآخرون التوهامي و ابراهيم- )2(
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:و هي األسئلةعلى مجموعة من  اإلجابةدراسته وضع الباحث  أهدافتحقيق  إلىو من اجل الوصول   

السكان في منطقة بوعباز ؟ماهي الخلفية االجتماعية و االقتصادية لهؤالء -  

هجرتهم نحو هذه المنطقة؟ أسبابما هي -  

ما زالوا يعيشون في هذه المنطقة؟ لماذا-  

االقتصادية و االجتماعية، مدى تكيفهم مع  م، ظروفهمأعمالهم، وظائفه:بحث خصائصهم إلى باإلضافة

..الحياة الحضرية  

:النتائج التالية إلىو قد توصل في حثه   

بوعباز المتخلفة ال تنطبق عليهم خصائص الجماعات الهامشية و ليسوا مجتمعا  طقةسكان منأن -

متخلفا، بل هم يشاركون في الحياة المدنية و السياسية للمجتمع للمحلي الذي يعيشون فيه، و هذا انطالقا 

م م الفرعية و أسلوبهم الخاص بهم كما يرى الباحث، كما أن وعيهم و إدراكهم ألوضاعهثقافتهمن   

" …و حياتهم المستقبلية مرتفع و يمتاز بالطموح، و ال تنطبق عليهم نظرية ثقافة الفقر التي جاء بها

" .اوسكار لويس  

مسؤولية السلطات التي لم تعمل  إلىيعود  األحياءالتي يعيشها سكان هذه  األوضاع أنو يرى الباحث 

.االقتصاديةاالجتماعية و  اوضاعهمعلى تحسين   

غير  األحياء":عنوانتحت " بوعنافة علي«دراسة الحضرية المتخلفة  باألحياءت المرتبطة من الدراسا-

و هي عبارة عن دراسة ميدانية مقارنة من " )1(على الشباب  ةاالجتماعيالمخططة و انعكاساتها النفسية 

ينةمن مدينة قسنط أحياءو تدور الدراسة حول ستة  قسنطينة،اجل نيل شهادة ماجيستر من جامعة   

 
_______________________________________________________________ 

االجتماعية على الشباب، ديوان المطبوعات –االحياء غير المخططة و انعكاساتها النفسية :علي بوعناقة)1(

  150- 145، 49- 28:ص، 1984، الجزائر/الجامعية
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نان التينة، الشهيد بلقاسم، وادي األحد، و قد وادي باردو، حي المزبلة العامة، المنصورة، ج: و هي 

خيرت على أساسها هذه االحياء، أنها ال تتوفر على الشروط الضرورية اجاء في األسباب التي 

و هو حي  والمخطط، " سيدي مبروك"لإلسكان، بينما شكلت العينة التي كانت مجاال للمقارنة من حي

.يتوفر على جميع الشروط المطلوبة لإلسكان  

التعرف عن العوامل التي تولد االنحراف  إلىالباحث يريد الوصول  إن البحث، أهدافو قد جاء في 

و النزاع التوتر،لدى الشباب، و خاصة منها المشاكل ذات الطابع النفسي و االجتماعي كالقلق و   

…و الشجار   
: هذه و هي أهدافهتحقيق  إلىللوصول  أسئلةو قد طرح الباحث ثالثة   

غير المخططة توترا نفسيا لدى الشباب باألحياءيخلق االحتقان السكني  أنن يمك-أ   

داخل هذه االحياء سبل االنحراف لألسرةاالجتماعية المضطربة  األوضاع تهيئقد - ب  

.االنحراف إلىداخل االحياء المخططة الشباب  لألسرةتدفع الظروف االقتصادية  أنيمكن -ج  

هناك عالقة ما بين  أن، فبالنسبة للفرضية األولى يرى الباحث ضياتهفر تأكيد إلىو قد توصل الباحث 

.االستقرار، و التفكك و عدم النفسيو التوتر  المخططغير  أوالمتخلف  اإلسكان  

هناك ارتفاع لنسبة المشاجرات و النزاعات داخل االحياء الغير  أن إلىكما توصل في الفرضية الثانية 

.عية السائدة داخل هذه االحياءاالجتما فالظرونتيجة  مخططة،  

 نسبية،تحققت بصفة  أنهابالنسبة للفرضية الثالثة و المتمثلة في مظاهر االنحراف فيرى الباحث  أما

و شرب الخمر توجد بكثرة داخل هذه  بالحياءالمخلى  األفعالالسرقة و القمار و  إعمال أنحيث يرى 

.االحياء  

في الجزائر و هي  اإلسكان ةمأز:بدراسة حول موضوع" بد دليمي عبد الحم":قامجانب هذا  إلىو -

بمدينة قسنطينة من خالل حي طنوجي، الذي يشكل الميدان  اإلسكانعبارة عن دراسة ميدانية لحالة 
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 ،معهد االجتماع/قسنطينةالتطبيقي للبحث، و هو عبارة عن رسالة لنيل شهادة دكتوراه من جامعة 

.)1(اختصاص علم اجتماع التنمية  

:فرضيات و هي أو أسئلةو لتحقيق هذه الدراسة طرح الباحث ثالث   

:مجموعة من المؤشرات و هي إلىتعود  اإلسكان أزمة أنو تنص على : األولىالفرضية   

عجز -كثرة االحياء القديمة- انتشار البناء الفوضوي- تنامي االحياء القصديرية-زيادة النمو الحضري

و البناء التطوري-الفيالت الفاخرة-بناء الجاهز الخفيفالمساكن االجتماعية الجماعية، ال  

االجتماعية و سلوكه و عالقته  اإلنسانعلى حياة  اإلسكان أزمة تأثيرفتبحث : أما الفرضية الثانية-

.بالمحيط الذي يعيش فيه  

ئرية الجزا األسرةالحالي مع حجم و نمو ميزانية  اإلسكانالتي تبحث عدم تناسب : ثم الفرضية الثالثة-

.لإلسكانو التربوية و الصحية و الدينية  االقتصاديةالحاجات االجتماعية  إلىو ال تستجيب   

" الطنوجي"قسنطينة القصديرية اسمه  أحياءعلى هذه الفروض اختار الباحث حيا من  اإلجابةو لبحث 

.عبد القادر شمال مدينة قسنطينة األميريقع بحي   

عائلة حسب  50بالعينة، حيث طبق استمارته على عينة تتكون من  و اتبع الباحث في ذلك منهج المسح

: ما جاء في رسالته، هذا إلى جانب مناهج و وسائل بحث أخرى ذكرها الباحث في الفصل المعنون

.المنهج الرياضي أو المنطق الرياضي، و تحليل المضمون:المناهج المستخدمة في بحثه كمنهج تاريخي  

:نتائج التاليةال إلىو قد توصل الباحث   

 

 

_____________________________________________________________ 
لنيل  ة، رسالميدانية بحي طنوجي ة، دراسحالة مدينة قسنطينة/في الجزائر  اإلسكانازمة : عبد الحميد دليمي- )1(

.290-277، 27-19:ص، وعة، رسالة غير مطب2001جامعة منتوري، قسنطينة، /قسم علم االجتماع/شهادة دكتوراة   
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:عدة عوامل منها إلىفي قسنطينة تعود  اإلسكان أزمة إن  

االعتقادات الدينية السائدة  إلى، و % 3ارتفاع النمو الديموغرافي حيث نسبة الزيادة الطبيعية تفوق 

ة في المرتفع أالميةنسبة  إلىو  التسلية،انعدام فرص الترفيه و  إلىالزواج، و  بإلزاميةالمرتبطة 

ارتفاع معدل الهجرة نحو  إلىة، و كذلك ألدى المر األميةارتفاع نسبة  إلى أدىالسكان مما  أوساط

.مدينة قسنطينة، و ارتفاع نسبة التحضر و زيادة الكثافة السكانية  

و عليه فان ظهور االحياء المتخلفة يعود سببه في رأي الباحث إلى زيادة النمو الديموغرافي و عدم 

.امج اإلسكان، و بالتالي افتقاد التوازن ما بين المطلوب و المعروض من اإلسكانكفاية بر  

و هي )1(الثقافة و العمران: حول موضوع" إسماعيلابن السعدي "هذا، و تدور الدراسة التي قام بها 

بمدينة باتنة و هي عبارة عن رسالة لنيل شهادة  أجريتدراسة تبحث خصائص مناطق المحيط، 

.علم االجتماع التنمية من جامعة قسنطينة دكتوراه في  

تحديد الخصائص المميزة لسكان التجمعات المحيط من النواحي  إلىالوصول  إلىو تهدف الدراسة 

.االجتماعية و االقتصادية و العمرانية  

:تحقيق هذا الهدف وضع الباحث االفتراض التالي إلىو من اجل الوصول   

بالمدينة بخصائص اجتماعية و ثقافية ذات عالقة بالخلفية الريفية تتميز المناطق السكنية المحيطة"  

".و بخصائص عمرانية ال تتوفر على شروط البناء السكني الحضري للمدينة   

االجتماعية و االقتصادية  باألوضاعهذا االفتراض وضع له الباحث مجموعة من المؤشرات تتعلق   

و لتجسيد و تحقيق هذا االفتراض اتبع الباحث.اطق المحيطالتي تتميز بها من..و الثقافية و الجغرافية  

مسكنا 692وحدة من مجتمع بحث يتكون من  70منهج المسح بالعينة، حيث اختار عينة مشكلة من    

______________________________________________________________ 
نيل شهادة  ة، رسالصها مناطق المحيط لمدينة باتنةدراسة في خصائ:العمرانالثقافة و : إسماعيلابن السعدي - )1(

.332-314، )، نج:(ص، ، رسالة غير مطبوعة2001:جامعة منتوري قسنطينة/قسم علم االجتماع/دكتوراه   
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مستعمال لجمع المادة العلمية عدة وسائل و أدوات كمالحظة  مجموعات سكنية)06(موزعا على ست  

   :مجموعة من النتائج تمثلت فيما يلي إلىالباحث و قد توصل  المقابلة،و االستمارة و 

ريفية، تسودها القيم و الثقافة  أصولاسر ذات  أنهاحيث يرى : األسرةنتائج مرتبطة بخصائص -

و انخفاض  األمية أوساطهاتنتشر في  التفكك،الممتدة، بعيدة عن مظاهر االنحالل و  لألسرةالتقليدية 

.المستوى الثقافي  

هذه المناطق تمتاز بحرية استعمال العقار، أنيرى الباحث : اإلسكانبخصائص نتائج مرتبطة -  

، إمكانياتهاو بالتعاون في بناء المسكن، و يخضع المسكن للتصميم الخاص بالعائلة، تبعا لقدراتها و  

.لإلسكانهذه المساكن على الشروط المطلوبة  أغلبيةكما ال تتوفر   

 اإلمكانيات إلىسكان المحيط يفتقرون  أنيرى الباحث : ية للسكناالقتصاد باألوضاعنتائج مرتبطة -

و هم بذلك يكتفون  أفضلاالقتصادية و المالية المطلوبة التي تسمح لهم باالستفادة من مستوى عيش 

  .دخولهمالمورد الفالحي يشكل مصدرا هاما من  إنبالضروري من حاجياتهم، و 

 :الجزائرحمزة بشير تحت عنوان األحياء غير المندمجة في بن :كما نشير الى الدراسة التي قام بها

.الوضعية و المعالجة حالة حي عبد القادر بقسنطينة  

في التهيئة العمرانية لكلية علوم األرض و الجغرافيا  ماجيسترو هي عبارة عن رسالة لنيل درجة   

.2003جامعة منتوري قسنطينة /و التهيئة العمرانية  

التخطيط و التنظيم هو نتيجة  إلىسكنية تفتقد  أنماطو  أحياءبروز  أنفرضية  حيث انطلق الباحث من

.التوسع و النمو العمراني الفوضوي و العشوائي  

و قد اعتمد في دراسة و بحث هذه الفرضية على عدة مؤشرات و تساؤالت و هي كيف ظهرت هذه 

و المباني التي نتجت عنها ؟  اإلسكانة و ماهي الطبيعة القانونية لهذه العقارات و ماهي نوعي الظاهرة،
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و ماهي درجة تجهيزه ؟ ثم ما  السكانية،و ماهي خصائصه السكنية و . و ما هو الحي الغير مندمج

المتابعة للتقليل من حدة الظاهرة، و ما هي البدائل المتاحة لذلك؟ امكانياتهي   

:ثة محاور و هيثال إلىعلى هذه التساؤالت قسم الباحث دراسة  اإلجابةو لبحث   

و تناول فيه بالتحليل واقع الحي من حيث طبيعة السكنية و السكانية و نوعية : المحور األول-1

.المنشآت العمرانية الموجودة، و كذلك استخدامات العقار  

العوامل التي جعلته  األسباب والقادر و  عبد األميرو تناول فيه الباحث واقع حي  :الثانيالمحور -2

.حاله يبقى على  

و تناول من خالله الباحث كيفية معالجة هذه الظاهرة و ماهي البدائل المطروحة : المحور الثالث -3

.في هذا المجال  

 و قد اتبع الباحث في دراسته هذه المنهج التاريخي لمعرفة سياق تطور هذه الظاهرة، و كذلك الطرق

.هاالكمية لتفسير هذه الظاهرة خالل مراحل تطور األساليبو    

:و هي أساسيةعبد القادر ثالثة قطاعات  األميرتصنيف حي  إلىو قد توصل الباحث في دراسته   

لالندماج أكثرقطاعات عمرانية لها قابلية -  

قطاعات عمرانية لها قابلية لالندماج-  

قطاعات عمرانية غير قابلة لالندماج-  

المناطق التي  إدماجعمومها على اقتراح و قد قام الباحث بدائل و اقتراحات في هذا المجال تشتمل في 

في المجال الحضري بينما يقترح إزالة القطاعات الغير قابلة  لإلدماج،تتوفر على الشروط القابلة 

القصديرية التي ال تتوفر على الشروط الالزمة  األحياءو التي تتكون في عمومها من لإلدماج، 

و  قريبة،ذلك مدد مختلفة  إلنجازو يضع الباحث  كذلك،و ال على التجهيزات الضرورية  لإلسكان،

.متوسطة و بعيدة  
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عبد العزيز بودن دراسة تحت عنوان المشكالت االجتماعية للنمو الحضري في :قدمو من جهة أخرى -

حالة مدينة قسنطينة و هي عبارة عن رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في علم االجتماع / الجزائر 

 ة، سنجامعة منتوري، قسنطينة/قسم علم اجتماع/و العلوم االجتماعية  اإلنسانيةم التنمية من كلية العلو

2001.  

.الفوضوي اإلسكانو ظهور مشكالت  الحضري،معرفة العالقة ما بين النمو  إلىو كان الباحث يهدف   

:تساؤلين و هما أوتحقيق هذا الهدف وضع الباحث فرضين  إلىو من اجل الوصول   

.حياء الفوضويةالا أهمهاالحضري عدة مشكالت اجتماعية  قد ترتبط بالنمو-  

و الشباب؟ األطفالعند  االنحرافيللسلوك  مهيأالفوضوية مجال  األحياءهل -  

كمنهج  أو أساسيةكوسيلة  للعينةو قد استخدم الباحث في البرهنة على هذه التساؤالت منهج المسح 

السلوكات  أوالة، من اجل دراسة بعض الوضعيات ، كما استعان كذلك الباحث بمنهج دراسة الحأساسي

مثل المالحظة و الوثائق  أدواتهذه المناهج وسائل و  لتطبيقاالنحرافية كما جاء في بحثه، مستعمال   

. و السجالت و االستمارة و المقابلة  

:أهمهامجموعة من النتائج  إلىو توصل الباحث   

االجتماعية المختلفة و من بينها  المشكالتظهور  هناك ارتباط ما بين ظاهرة النمو الحضري و إن

الظروف المعيشية  أن إلىهذه  دراستهكما توصل الباحث كذلك من خالل . المتخلف اإلسكانمشكالت 

و ساكني هذه  أبناءتصرفات و سلوكات انحرافية لدى  أفرزتالسيئة لساكني هذه المناطق المتخلفة 

.المجتمع المحلي أفراد مما جعلتها محل استهجان لدى المناطق،  

عجابي خذيجة بدراسة ميدانية لثالثة : قامت الجزائر،التصنيع و النمو الحضري في : و تحت عنوان-

.بمنطقة عنابة )، بوزعرورةبوحمزة، امحافر( قصديرية و هي حي  أحياء  
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سية في علم االجتماع الحضري خالل السنة الدرا ماجستيرو كانت عبارة عن رسالة لنيل شهادة 

1988 -1989.  

التي سطرتها الباحثة في دراستها هي محاولة التعرف على مراحل النمو  األهدافو مما جاء في 

الحضري و العوامل المؤثرة فيه كالهجرة و النزوح الريفي، و الوقوف على العالقة الموجودة ما بين 

 األهدافهذه  إلىصول متنوعة و للو ةاجتماعيالتصنيع و النمو الحضري و ما يفرزه من مشكالت 

:تساؤلين أووضعت الباحثة فرضيتين   

كعملية توزيع  متوازنة،هي عملية متكاملة و  التنميةعملية  أنو مفادها  األولىالفرضية -

 لعواملسوء توزيع  أوأي خلل  أنو  متكافئة،و عملية توطين الصناعات على مجاالت  االستثمارات،

اك في عملية التنمية، و بالتالي ظهور اختالالت ما بين مختلف ارتب إلىيؤدي  أنالتنمية من شانه 

.المناطق و خاصة منها الريفية و الحضرية  

 إلىعوامل التصنيع  أدتأي مدى  إلىو من بين مؤشرات الفرضية األولى التي طرحتها الباحثة هو 

 أدىالنزوح الريفي  زيادة إنما بين القطاعات الفالحية و الصناعية، و  لخلق و ظهور مشكالت اختال

المدن و المناطق الحضرية الصناعية و بالتالي بروز مشكالت تركز هؤالء المهاجرون في محيط  إلى

.القصديرية األحياءظهور مناطق  أوالحضري المتخلف  اإلسكان  

أما الفرضية الثانية فكان مضمونها يدور حول مدى تكيف هؤالء العمال المهاجرين الذين قدموا من 

ط الريفي في الوسط الحضري الجديد، و هل يمكن اعتبار سوء هذا التكيف مرجعه العقلية الريفية الوس

نقص  إلى أدىو التخصص هو الذي  التأهيلالتقليدية و الجهل و انخفاض المستوى الثقافي و نقص 

المناطق الهامشية؟ إلىو تحولهم  أوساطهمتوظيفهم و بالتالي انتشار البطالة في   

عت الباحثة في دراستها هذه عدة مناهج كالمنهج الوصفي و المنهج التحليلي و المنهج و قد اتب

 أدواتحسب ما جاء في البحث و استعملت الباحثة لتطبيق هذه المناهج عدة وسائل و  اإلحصائي
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مجموعة من  إلىو توصلت الباحثة من خالل هذه الدراسة .كالمالحظة و االستمارة و المقابلة و العينة

: نتائج و هيال  

.المدن إلى األريافأن التصنيع كان سببا في ارتفاع نسبة التحضر و زيادة نزوح السكان من -  

، و من أوالالمدن هي من صنع االستعمار  أطرافالقصديرية المتواجدة على محيط و  األحياء إن-

.مفرزات التصنيع ثانيا  

اختالف  إلىناطق الزراعية، مما أدى المناطق الصناعية بالمدن كان على حساب الم إنشاء إن-

التوازن ما بين الريف و المدينة و نتيجة لذلك قدمت الباحثة اقتراحات لعالج هذا االختالل من بينها 

:على الخصوص  

توزيع السكان بطريقة  إعادةالعمل على خلق تنمية متوازنة ما بين المناطق الريفية و الحضرية و 

اإلسكانالضرورية لألسرة الجزائرية و من بينها قضية العمل و متجانسة و توفير االحتياجات   

.و الخدمات االجتماعية األخرى   

الحضري من جميع جوانبه سواء  اإلسكانبمالحظتنا لمجمل الدراسات االمبريقية التي تناولت مشكالت 

.الهندسية و العمرانية أوالسياسية  أواالقتصادية  أواالجتماعية   

  لفشل البرامجهو نتيجة  الهامشية،الحضري و المناطق  اإلسكانظهور مشكالت  أنتجمع كلها على 

و السياسات التنموية و عدم التحكم في النمو الديموغرافي و ارتفاع معدل الهجرة و زيادة نسب 

ما بين اإلمكانيات المتوفرةفقدان التوازن  إلى أدىالذي  األمرالنامية،  نبالبلداخاصة  التحضر و  

. حتياجات المطلوبة في مجال الخدمات الحضرية و في مقدمتها خدمة اإلسكانو اال   
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 الفصل الرابع:  مشكالت اإلسكان الحضري و النمو الديموغرافي

:مدخل  

 بيئية،البلدان النامية ظهور عدة مشكالت حضرية،  الثالثيشهد العالم المعاصر و خاصة بلدان العالم 

أزمة السكان و غيرها من المشكالت التي  تلوث،أزمة  ،مياه أزمةصحية، اجتماعية تمخضت عنها 

 االزماتالحضري باستمرار، و يعود سبب ظهور هذه المشكالت و اإلنسان تهدد حياة أصبحت

المتاحة للتنمية مع متطلبات المجتمعات  اإلمكانياتما بين الموارد و  التوازن عدم إلىالحضرية 

.الحضرية و احتياجاتها  

 أوال: التعريف بمشكلة اإلسكان الحضري:

اجتماعية  أوو عوامل و قد تكون اقتصادية  أسبابالحضري نتيجة لعدة  اإلسكانيعتبر ظهور مشكالت 

ظهور مشكالت  أنذلك  متفاوتة،يعود لجميع هذه العوامل مجتمعة و بدرجات  أوجغرافية اوسياسية  أو

قد  األزمةما، هذه  أزمةالمتخلفة، هو تعبير عن وجود  اإلسكانالحضري الذي تجسده مناطق  اإلسكان

المنطقة الحضرية توجد بمنطقة جغرافية صعبة التضاريس  أن عوامل جغرافية أي إلىيعود سببها 

و العقار األرض أناقتصادية أي  ألسباب أومحدودة،  اإلسكانحيث المساحات المخصصة لعقار   

الفئات االجتماعية الحضرية ذات الدخل المحدود، إمكانياتمرتفعة تفوق  أثمانهو  اإلسكان إيجارو    

سياسة حيث طبيعة النظام أوارتفاع وتيرة النمو السكاني،  إلىد اجتماعية حيث تعو ألسباب أو   

و التشريع المعمول به في بعض الدول ال يلزم الحكومات و السلطات العمومية التكفل ببرامج  

...القطاع الخاص و القطاعات غير الرسمية إلى اإلسكانو بالتالي تترك برامج  اإلسكان،  

ة التي أجريت في مختلف بلدان العالم بينت أن مشكلة اإلسكان تعود لكن الدراسات االمبريقية الحديث

مرتبطة بدخل و إمكانيات األفراد المادية و المعيشية، و لهذا  ابالدرجة األولى لعوامل اقتصادية، ألنه
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السبب تنتشر مشكالت اإلسكان بصفة أكثر في بلدان العالم الثالث و البلدان النامية، حيث انخفاض دخل 

الطبقات و الفئات االجتماعية األمر الذي ال يمكنها من الحصول على اإلسكان المالئم بمفردها  اغلب  

.)1(أخرى أطرافو بدون مساعدة   

البحث عن  إلىهذه الوضعية السوسيو اقتصادية لهذه الفئات الحضرية الضعيفة، جعلتهم يتجهون 

الذي ال يتوفر في  الهامشي، سكاناإلمساكن لهم ضمن القطاعات غير الرسمية، في المناطق ذات 

.الضرورية اإلسكانمعظمه على شروط   

الحضري  اإلسكانالذي ال تتوفر فيه شروط  اإلسكانالمتخلف، هو  اإلسكان أنالقول  إلىو عليه نصل 

من حيث المنظر  أوالمطلوبة، سواء كان ذلك من حيث نوع البناء و المواد الداخلية في تشييده، 

كالمياه، و الكهرباء، و  لإلسكانمن حيث توفر المرافق الضرورية  أوورفولوجي ، الفيزيقي و الم

يشكل خطرا على  إسكانو لهذا فهو .. الصرف الصحي، و المرافق الصحية و االجتماعية و التربوية

.األخالقيةمن النواحي الصحية و االجتماعية و األمنية و  اإلنسانحياة   

 ثانيا:  مختلف جوانب و أبعاد مشكلة اإلسكان الحضري:

 1)-الجوانب االجتماعية لمشكلة اإلسكان الحضري:

 أية أونتصور حياة حضرية ألي فرد  أنللفرد، ألنه ال يمكن  أساسيمطلب اجتماعي  اإلسكانيعتبر 

مادية  إمكانياتمن  إلنجازه، لكنه يبقى دائما مطلبا صعب التحقيق، نظرا لما يتطلب إسكانبدون  أسرة

. رصدها و توفيرها لتلبية هذا المطلب االجتماعي الحيوي الحكوماتيجب على  بشرية،و و مالية   

:  و نوعه على عدة نواحي من حياة الفرد اإلسكانفحسب الدراسات و البحوث االمبريقية يؤثر مشكل 

"M.Bryce :برايس:" و في هذا المجال يقول... االجتماعية و الصحية و التربوية و السلوكية   

________________________________________________________________________  
243- 242: ص، سابق ع، مرجعبد العاطي السيد- )1(  
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المكان الذي الذي يسكن فيه الفرد يؤثر في تكوين شخصية الفرد، كما يؤثر في صحته النفسية  إن  

الكسل  إلى الظهوريؤدي  اإلسكان ظروف أن إلىتوصلت الدراسات و الجسدية و االجتماعية، كما   

 إلى باإلضافة، اإلسكانالذين يسكنون هذا النوع من  األفرادو نقص النشاط لدى  اإلدمانو الخمول و 

هناك عوامل ارتباط ما بين  أنبينت هذه الدراسات تأثيره على النواحي الصحية و األخالقية، كما 

تفاع معدل الوفيات ما بين األطفال و انتشار ظروف اإلسكان من حيث الكثافة و االزدحام و ار

اإلمراض المعدية، كما بينت التجارب االنترومترية التي أجريت على مدارس األطفال أن هناك عالقة 

 "H.Amersein : هافت امرتسن"ارتباط ما بين حجم الحجرة السكنية و طول و وزن الطفل، كما بين    

ألمريكية إلى احتمال وجود عالقة ما بين ازدحام اإلسكانأستاذ الصحة العامة بجامعة كولومبيا ا  

إن هناك عالقة كذلك بين اإلسكان " لورنس فايالر"و ظهور أمراض التنفس و الربو، و نضيف  

 المكدس و المزدحم التي تتصف به المناطق اإلسكان المتخلفة و بين انتشار اإلمراض التناسلية 

.سكان و عدم وجود خصوصية ما بين أفراد األسرةو المشكالت األخالقية بسبب ضيق اإل  

كانت تسكن المناطق و األحياء المتخلفة " شيكاغو"من جهة أخرى أن عصابات " تراشر"و يوضح   

 و المزدحمة أين تلقت تربيتها و تنشئتها، كما توضح اإلحصائيات المرتبطة بالتقسيم االيكولوجي 

متحدة األمريكية أن حاالت انحراف األحداث يتركز أساسا و التقسيم المكاني للسكان في الواليات ال

بمنطق اإلسكان المتخلف، أين تتوفر أسباب االنحراف المرتبطة بضيق و ازدحام اإلسكان كما يعتقد 

اإلسكندرية هي مدينة األخالق و اإلباحية بالرغم من توفرها على " جالسكو"إن مدينة " توماس آدمز"

.منية و هذه بسبب ظروف اإلسكان السيئةكل األجهزة الحكومية و األ  

و في األخير يتضح من هذه التجارب و الشواهد المختلفة بان ظروف اإلسكان تلعب دورا مهما في 

حياة و تنشئة الفرد و تكوين شخصيته، فاألحياء المتخلفة التي تتميز بالضيق و االزدحام، و انتشار 
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لخدماتية، و نوعية السكن الرديء الذي يتكون في اغلبه األوساخ و انعدام وجود المرافق الصحية و ا

 من األكواخ و البيوت القصديرية الهشة و الغير آمنة، هذا المحيط و المناخ الذي ينشأ فيه الطفل 

 و يتربى طول أطوار حياته، من شانه أن ينتج فردا غير صحي سواء من الناحية االجتماعية أو النفسية

.يةاألخالق أوالجسمية  أو   

 2)-الجوانب االقتصادية لمشكلة اإلسكان الحضري:

 يعتبر اإلسكان الحضري محصلة عدة عوامل اقتصادية كتكاليف الدراسات و البناء و الصيانة 

و بقدر ما يكون نوع اإلسكان أو مستواه مالئم لدخل األفراد و القدرات ... و الخدمات المرفقة

بقدر ما يلي رغبات األفراد في اإلسكان و يجد من ظهور االقتصادية للفئات االجتماعية المعنية 

.في مجال اإلسكان الحضري  تفقد كشفت الدراسات االمبريقية التي أجري .المشكالت الحضرية  

ببعض المناطق اآلسيوية و أمريكا الالتينية انه بقدر ما يكون مستوى اإلسكان ال يعكس حقيقة الوضع 

.)1(ر المشكالت الحضريةاالقتصادي بقدر ما يؤدي إلى ظهو  

و تشير الدراسات إلى تجربة أمريكا الالتينية التي اعتمدت معايير إسكان استوردتها من دول كأمريكا 

و أوروبا إلسكان الفئات الحضرية ذات الدخل المتوسط و النتيجة أن هذه الفئات لم تستطع دفع إيجار 

مناطق اإلسكان المتخلفة و الهامشية و نتيجة  هذه المساكن مما اضطرها إلى االنتقال إلى العيش في

بعين االعتبار  لتأخذ لذلك اتجهت بعض الدول اآلسيوية إلى تغيير نظرتها إلى مستويات اإلسكان

.الظروف و المستويات االقتصادية التي تعيشها  

القدرات  تتماشى مع اإلسكانالتي اتبعت مستويات متواضعة من " ماليزيا"تجربة  إلىو تشير الدراسات 

متر ) 11(مربعة للفرد الواحد، و نحو  أمتار) 5(االقتصادية السائدة، فخصصت بذلك مساحة ما يقارب   

 
 ______________________________________________________________ 
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، حيث الوسطيمن امركيا ال تتجاوز ثالثة اشخاض، و نفس الشيء اعتمدته بعض الدول  إلقامةربعا 

 غرف،تتكون من ثالث  مربعا إلقامةمترا ) 62(و حددت بذلك مساحو  لإلسكاناعتمدت معايير جديدة 

.تتكون من غرفتين إلقامةمتر مربع ) 46(و مساحة   

تطور، يعكس وضعيتها االقتصادية، حيث تخصص  أكثر إسكانمعايير  األوروبيةبينما تعتمد البلدان 

الواحدة و هذا تبعا لمستوى و درجة التطور  لألسرةمتر مرع  )90( إلى) 50(ما بين  مساحة تتراوح

.االقتصادي لكل دولة  

دورا هاما  اإلسكانتلعب المساعدات المالية الموجهة من طرف الدولة لعملية انحاز  أخرىو من جهة 

 الدول و مدى تقدمهافي المجتمع، و تختلف هذه المساعدات حسب  اإلسكان أزمةفي التقليل من حدة 

، مقارنة اإلسكان إلنجازكبيرة و ملموسة  إعاناتالبلدان المتقدمة توجه  أنفمن المالحظ  قتصادي،اال

تقدر نسبتها في دولة  اإلعاناتهذه  أن إلى اإلحصائياتو تشير .ببلدان العالم الثالث و البلدان النامية

و ما يزيد عن نسبة  بريطانيا،في  % 58نسبة ، و ما يمثل اإلسكان إنجازاتمن  % 91كفرنسا بنمو 

.)1(في هولندا % 95  

 3)-الجوانب الثقافية لإلسكان الحضري:

بالمستوى االقتصادي و االجتماعي و المهني و التعليمي و التقاليد الثقافية  اإلسكانيرتبط الطلب على 

يتميز بصغر  اآلسيوي اناإلسكنمط  أن إلىحيث تشير الدراسات االمبريقية  المجتمع،السائدة في 

األكلو  ممتعددة، فتستعمل للنو أغراضغرف المسكن غالبا ما تستخدم في  أنحجمه، كما   

.و نفس الشيء بالنسبة للشرفات...و لالستقبال  
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بالرغم منن التقدم االقتصادي  اليابانيالحضري  اإلسكانمستوى  إنشير الدراسات االمبريقية كما ت

من أكثر أفرادذو مستوى منخفض، حيث ال تخصص ألسرة تتكون من خمسة  بأنهيمتاز   

لكنها تختلف حسب عدد الغرف التي يضمها المسكن، فبالنسبة للفئات المتعلمة غالبا  ،2م )45(مساحة  

.بالرغم من ضيق مساحتها األسرةغرف متعددة و متخصصة حسب تركيبة  إنشاءذ ما تحب  

و خاصة منها  اآلسيويةالتي تسود البلدان  اإلسكانهذه الوضعية من  إن إلىكما تشير الدراسات كذلك 

 النووية الصغيرة األسرةاالتجاه نحو  إلى أدتالممتدة،  األسربانتشار العائالت و اليابان التي تشتهر 

حيث يتوفر المسكن  األمريكي األوروبيالالتينية من النمط  أمريكاببلدان  اإلسكانبينما يقترب نمط 

...و غرف لالستقبال و المطبخ لإلطعامعلى الغرف المتخصصة من غرف للنوم، و غرف   

من الصعب تطبيق هذا النمط من  أصبحالهامشية،  األحياءو انتشار  اإلسكانو لكن بظهور مشكالت 

.بهذه البلدان إلسكانا  

 4)-الجوانب االيكولوجية لمشكلة اإلسكان الحضري:

العوامل االقتصادية  إلى باإلضافةالحضري بعدة عوامل بيئية و ايكولوجية  اإلسكان يتأثريؤثر و   

و االجتماعية و الثقافية التي أسلفنا ذكرها، كحجم المسكن أو معدل األفراد بالكيلومتر مربع، لكن 

ن يرون أن استعمال هذه المفاهيم ليست مؤشرات دقيقة على قياس الطابع االيكولوجي لوحدة المختصو

الذي يدل على مدى تالصق " ازدحام اإلسكان"اإلسكان، و لهذا يجب استبداله في رأيهم بمصطلح 

و صحية،البناءات مع بعضها البعض، األمر الذي يؤدي إلى ظهور صعوبات ايكولوجيا و بيئية   

  اإلسكانو تجعله يصف ضمن  األحياءداخل هذه المناطق و  اإلسكانعلى ظروف تؤثر  

هو المقياس المعمول به"   Tol :شغل الغرفة" المتخلف، لكن بالرغم من هذا يبقى دائما مقياس معدل   

.على المستوى الدولي باإلسكانفي مختلف التشريعات المتعلقة   
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المدن و المناطق الحضرية و الصناعية يعد  إلىالهجرة ارتفاع وتيرة التحضر و زيادة معدل  أنكما 

.المؤثرة في النواحي االيكولوجية و البيئية داخل المدن الحضرية األساسيةعامال من العوامل   

من سكان العالم يسكن المدن و يتوقع ارتفاع هذه  % 48كان ما نسبته  2000لسنة  إحصائيةفحسب 

.)1(النامية نبالبلدامن هذه النسبة  أشخاص 5من  4كون بذلك و سي ،2025في سنة  % 60 إلى النسبة  

على مستوى  أوالقرار، سواء على مستوى حكومات البلدان  أصحابو هذا ما جعل المسؤولين و 

لهذه  اإلسكانالهيئات و المنظمات الدولية يعجزون عن توفير الخدمات الضرورية و من بينها مطلب 

.من السكانالجحافل الكبيرة و المتزايدة   

و من جهة أخرى تشير الدراسات االمبريقية إلى إن عامل الهجرة كان عامال هاما في زيادة حجم 

التحضر و ظهور األحياء المتخلفة لإلسكان الحضري، و خاصة أن مصدر الهجرة كان بلدان العالم 

ا، فهذه الفئات االجتماعية الثالث و البلدان النامية، اتجاه البلدان الصناعية المتقدمة كأوروبا و أمريك

المهاجرة ذات مستويات ثقافية و مهنية دنيا، غالبا ما يكون شغلها الشاغل هو الحصول على منصب 

عمل و قد تحصل عليه بسهولة، لكن نظرا لوضعيتها السوسيو اقتصادية و الثقافية، يصعب عليها 

ية و مؤقتة على هوامش المدن الحصول على إسكان جيد و محترم، فتلجا بذلك تشييد مساكن فوضو  

و في مناطق مختلفة من المراكز الحضرية، و غالبا ما يكون على مقربة من مقر عملها، تتجمع هذه 

.المساكن تتكون مع الوقت أحياء هامشية متخلفة  

:التالي الدارسون التساؤلرح الباحثون و طو عليه ي  

األفرادهو الذي يؤثر في سلوكات و تصرفات المتخلف متغيرا مستقال أي  اإلسكانهل نعتبر مناطق   

المستويات  أنمتغير تابع، أي  أوالمتخلف هو نتيجة  اإلسكان أنو العكس أ شخصيتهم،و في صياغة    

 
________________________________________________________________________ 
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االقتصادية للفئات االجتماعية و ثقافتهم و سلوكاتهم و تصرفاتهم هي التي تفرز لنا هذه االجتماعية و 

و المناطق المختلفة؟ األحياء  

 ثالثا:  اإلسكان الحضري و عالقته باستخدام ارض:

تبعا لحجم السكان و نوعية المباني المراد  األرض،تختلف التجمعات الحضرية من حيث كيفية استعمال 

وظيفتها و هذا تبعا للسياسة المتبعة و التشريع المعمول به والتقاليد الثقافية السائدة في  و إنجازها

تبعا للوظائف الحضرية داخل  األرضاستخدام  أنماطمن  أنواعالبلدان و على العموم نجد هناك ثالثة 

.المدينة  

و غالبا ما  إعمالرة و و تجا إدارة إلىو هياكل مخصص  أبنيةو ما تتطلبه من : الخدماتية الوظيفة-

.المدينةتقع على مستوى مراكز   

و استخراجية  إنتاجيةما تتطلبه من مؤسسات و هياكل صناعية و :  الوظيفة الصناعية-  

و الموظفين  للعمالو العمارات المختلفة الموجهة  اإلسكانو يجسدها مجموع : وظيفة اجتماعية-  

.و المواطنين الحضرين  

يختلف عن المخطط  األرضمخطط خاص الستغالل  إلى، يحتاج واألبنيةياكل و كل نوع من هذه اله

هندسة البناء، و من حيث تهيئة المحيط و توفير المرافق التابعة  ثمن حيو  المساحة،، من حيث األخر

.لها  

فالمصانع مثال تحتاج إلى إسكان عمالها بالقرب من العمل، لتسهل جمعهم و نقلهم اتجاه ورش العمل، 

دل األبحاث االمبريقية التي أجريت في بعض البلدان األوروبية أن انسب المسافات ما بين مقر و ت

كلم، حتى ال يزيد في تكاليف اإلنتاج و يقلل من  2اإلقامة و مكان العمل يجب إال يتعدى في المتوسط 

.اإلنتاجية  
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لى بعض الشروط كما تدل الدراسات أن إنشاء التجمعات السكانية الحضرية يجب أن تتوفر ع

مثل فرب اإلسكان من موارد المياه، و من خطوط المواصالت و المحيط الخارجي، كما :األساسية

 يجب مراعاة العوامل المتعلقة بالمناخ و التضاريس الطبيعية و بعدها من األودية و أماكن الفيضانات

.)1(...يرةدرات الكبنحو السيول، و أماكن تراكم الضباب و الرياح العنيفة و الم   

: يجب مراعاة عدة عوامل مثل األرضو يرى المختصون انه عند تخطيط المساحات و كيفية استعمال   

السكنية و المناطق الصناعية و المناطق الخدمية، بحيث  المبانيعالقة وظيفية و انسجام ما بين  إيجاد-

.الحضريالتجمع  إليهاتتكامل فيما بينها لتؤدي الوظيفة التي يهدف   

.األطفالللتسلية و الترفيه للسكان و  كمناطق الحضرية،ترك المساحات الخضراء داخل المجاالت -  

الحضري تفاديا لعوامل التلوث و الضوضاء التي تؤثر  اإلسكانالمناطق الصناعية عن مناطق  إبعاد-

.الساكنعلى راحة   

دون  اإلسكان أوالمتخلف  سكاناإلفي ظهور مناطق  األساسية،و تعتبر المناطق الصناعية من العوامل 

و بيوت قصديرية  أكواختشييد  إلىحيث تلجا الفئات االجتماعية و اغلبها يتشكل من العمال،  المستوى،

  .حتى تتفادى تكاليف النقل و المواصالت المصانع،بالقرب من 

 رابعا:  إدارة و تسيير مناطق اإلسكان المتخلفة:

هامشي مشكال عويصا بالنسبة لمستوى المدن و المناطق الحضرية تمثل مناطق اإلسكان المتخلف و ال

نظرا لألعباء و التكاليف التي تتطلبها هذه األحياء نتيجة الخدمات التي تتلقاها باستمرار و خالصة إثناء 

 الكوارث الطبيعية أو انتشار األمراض و األوبئة، باإلضافة إلى النواحي األمنية و ما تتطلبه من 

 

________________________________________________________________________  
  315: ص، 1969، دار المعارف، االسكندريةاإلقليميفؤاد محمد الصقار، التخطيط - )2(
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اجتماعية و انحرافات تشكل  إمراض، نظرا لما تفرزه من األمنية األجهزةحماية و مراقبة من طرف 

. تهديدا للحياة الحضرية  

و تشير الدراسات االمبريقية إلى انه باإلضافة إلى أمراض الباثولوجيا االجتماعية تنتشر بمناطق 

االنتقال و التحول األمراض االنفصامية و التناسلية و أمراض السل و التفويد و الربو و غيرها من 

باإلضافة إلى  األمراض، و نظرا لما يتطلبه عالج هذه المظاهر و الحاالت من جهة و تكاليف مالية

الخدمات الحضرية و اإلدارية األخرى، توازن السلطات الحضرية و مسيرو المدن ما بين اإلبقاء على 

.هذه األحياء المتخلفة أو التخلص منها و القضاء عليها  

و بطبيعة الحال يدخل عالج مناطق اإلسكان المتخلف و األحياء الهامشية ضمن السياسات الحضرية 

جل العمل على استقرار الحياة الحضرية و خلق تنمية متوازنة، و غالبا ما تلجا هذه للحكومات من ا

الحكومات في الكثير من البلدان و خاصة البلدان النامية إلى طلب المساعدة المادية و البشرية لمعالجة 

.األحياء المتخلفة من المنظمات و الهيئات الدولية الرسمية منها و غير الرسمية  

الهامشية هو الطريقة  األحياءالمتخلف و  اإلسكان إشكاليةطريقة لعالج  أحسن أنمختصون و يرى ال

و تصاميم  بالبناء،القوانين و التشريعات الخاصة  إصدارالوقائية و ذلك بالحد من انتشارها عن طريق 

حترام ، و عدد الغرف و المنظر الفيزيقي و مدى تناسقه مع النسيج العمراني الحضري، و ااإلسكان

المباني المتردية  بإصالحتدخل السلطات  إلى باإلضافة....األمنتعليمات هيئات الصحة و النظافة و 

المناطق الفاسدة الغير قابلة للترميم، مع مراقبة هذه المناطق التي تم تهديمها  إزالةالقابلة للترميم و 

.حتى اليعاد احياؤها من جديد بنفس الطريقة الفوضوية  

ات االمبريقية و المالحظات الميدانية التي أجريت في عدة بلدان و خاصة في بلدان العالم الن الدراس

الثالث حول اإلسكان الحضري المتخلف و األحياء الهامشية، بينت انه بالرغم من نوعية اإلسكان 

المصنف ضمن اإلسكان دون المستوى إال انه يعد تجارة مربحة ببعض التجار و المضاربين، الذين 
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يستغلون األوضاع السوسيواقتصادية لفقراء الحضر و الفئات المهاجرة من اجل زيادة أرباحهم عن 

.طريق تمكينهم من الحصول على مساكن ال تتوفر على الشروط الصحية و القانونية لإلسكان  

الحضري المتخلفة هي مشكلة اقتصادية  اإلسكانالدارسون انه مادام مشكلة مناطق  أخرىو من جهة 

فان هذه  الجيد، اإلسكان إيجارأي مسالة تتعلق بقدرة الفئات الحضرية الفقيرة على دفع  األولىالدرجة ب

بالقضاء على الفقر و التخلف، و عليه يربط الدارسون  إالالمناطق المتخلفة ال يمكن التخلص منها 

. المتخلف بالبناء االجتماعي و االقتصادي للمجتمع المحلي اإلسكانمناطق   

 

 خامسا:   مناطق اإلسكان المتخلف و السياسات الحضرية: 

  اإلسكانخلق توازن ما بين عرض  إلىتؤدي  أنفي أي مجتمع يجب  إسكانيةهدف أي سياسة  إن

 االقتصاديةالمجتمع بما يتناسب مع قدراته  أفرادالمناسب لكل فرد من  اإلسكانو الطلب عليه، و توفير 

.أسرتهو حجم   

 أن إال، األسرو  لإلفراد أساسيةعلى اعتباره يشكل حاجة  أساسيايمثل مطلبا  اإلسكان أنو بالرغم من 

المالم و المريح لكل الفئات و الشرائح االجتماعية على مختلف مستوياتها االجتماعية  اإلسكانتوفير 

 مبالرغ اسيةأسالذي لم يعد يشكل خدمة اجتماعية  األمرمتاحا حتى في اكبر البلدان المتقدمة،  أمراليس 

من اعتباره حق للفرد من جميع النصوص و المواثيق الدولية بل حتى في معظم المواثيق و الدساتير 

.الدول المحلية  

و منه يرى المختصون في السياسات الحضرية و الخدمة االجتماعية انه يجب على السلطات الحضرية 

العام للفئات  اإلسكان إنجازتلفة في طرق و صيغ مخ إتباععلى مستوى المدن و التجمعات الحضرية 

 إشراكالعقار، و  توفيركمنح تسهيالت و قروض بدون فوائد، و : الحضرية الفقيرة محدودة الدخل

..غير رسمية أو، سواء كانت رسمية األخرىالقطاعات  إشراكالفئات المعنية في عملية البناء، و   
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الحضرية لإلسكان مشكل الهجرة من المناطق و لعل من المشكالت األساسية التي تواجه السياسات 

اإلقليمية و الريفية إلى المناطق الحضرية، و ما يخلفه من مشكالت حضرية، ليس فقط في قضية توفير 

اإلسكان و الخدمات األساسية، و لكن كذلك في نوعية العالقة التي تنسج ما بين هذه الفئات المهاجرة 

مجتمع "المجتمع الحضري  فرعية و أسلوب حياتها الخاص بها و بينالجديدة التي تحمل معها ثقافتها ال

و ما يفرزه من مشكالت التكيف و االندماج و ما يصاحب ذلك من نتائج تتمثل في اغلب " المدينة

.و عدم الرضا داخل هذه التجمعات الحضرية تاألحوال في الصراعات و التوترا  

قضية  هي فيما يتعلق بتنمية المدن الجديدة و تطويرها و من المشكالت التي تواجه السياسات الحضرية

 تنمو بطريقة فوضوية بدون أن يوضع لهامعاييرتحدد اتجاهاتها التخطيط الحضري، فأغلبية المدن

الحضرية غير قادرة على تقديم الخدمات األساسية  ،األمرالذي يأتي بوم تصبح فيه هذه المراكزوقدراتها

بينها خدمات اإلسكان، مما يؤدي إلى بروز المشكالت الحضرية و و المرافق الضرورية، و من 

.ظهور مناطق اإلسكان الحضري المتخلف و الهامشي  

 1)-سياسات اإلسكان الحضري في البلدان المتقدمة:

سياسات اإلسكان الحضرية صيغة تنموية جديدة ظهرت حديثا نتيجة التطور االقتصادي و االجتماعي 

لعالم، و من أهداف هذه السياسة توفير اإلسكان المالئم و المريح كما و نوعا،الذي حصل في بلدان ا  

و تحسين ظروف الحياة الحضرية و البيئية المحيطة، و وضع خطط و أهداف مستقبلة في مجال  

اإلسكان، للتحكم في العرض و الطلب على اإلسكان، لتفادي الوقوع في أزمات إسكانية من شانها إن 

.ر مشكالت حضرية كالمناطق المتخلفةتؤدي إلى ظهو  

و تعتبر الحرب العالمية من العوامل األساسية التي أدت إلى ظهور مشكالت اإلسكان الحضري في 

اللذان المتقدمة، سواء كانت بالنسبة للبلدان األوروبية أو أمريكا، فقد أثرت الحرب في اختالل التوازن 

كية السكان و هجرتهم من المناطق التي مستها الحرب ما بين الطلب و العرض في سوق اإلسكان فحر
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إلى المناطق و المدن الحضرية األخرى، أدى إلى ظهور نقص في عرض اإلسكان الحضري بمختلف 

المدن، هذا باإلضافة إلى توقف مشاريع اإلسكان خالل فترة الحرب، و توجيه االستثمارات نحو 

.م أزمة اإلسكان الحضري بمختلف البلدان المتقدمةالذي أدى إلى تفاق األمرالصناعات الحربية،   

 400ألف مسكن، و أضرت بما يزيد عن  300تشير اإلحصائيات إلى إن الحرب خربت ما يربو عن 

ألف مسكن، الشيء الذي اثر على حجم الحظيرة السكنية بأوروبا و أدى إلى ارتفاع الطلب على 

ت كان الطلب على اإلسكان الحضري بعد الحرب اإلسكان في مختلف هذه البلدان فحسب اإلحصائيا

 إلى بألمانيامسكن، و وصلت  ألف 500و بالمملكة المتحدة بنحو  مسكن، ألف 240يقدر ب) 1(ببلجيكا

.نحو مليون و نصف مسكن  

ما نسبته  األمريكيةبان الفترة التي تلت الحرب كان في الواليات المتحدة  اإلحصائياتكما تشير 

على (نسبة االزدحام  إنالميتروبوليتاني دون المستوى، و  اإلسكانالحضري و  اناإلسكمن  % 27.7

في المناطق  لألسربالنسبة  % 7قد بلغ نسبة ) ةالحجرة الواحد(من شخص في  أكثرمقياس  أساس

الحضري لغیر  اإلسكانفي مناطق  لألسربالنسبة  % 28و نسبة  للبيض،الحضري المخصص  اإلسكان

 البیض 

 اإليديولوجياتالسياسية و  األنظمةالحضرية قد ارتبطت دائما بنوعية  اإلسكاننت سياسات كا إذاو 

فان التشريع  وسيطة، أخرى أنظمةو  رأسمالية، أنظمةاشتراكية و  أنظمةمن  المجتمع،السائدة في 

تح تعتمد على ف موحدة،، لتصبح يحمل تقريبا خططا األخيرةقد تطور في السنوات  باإلسكانالمتعلق 

قطاعا  أوسواء كان قطاعا عموميا  اإلسكان،المتعاملين في مجال المجال لجميع القطاعات و جميع 

كل المنظمات و الجمعيات المدنية إشراك إلى باإلضافةقطاعا غير رسمي  أوخاصا، قطاعا رسميا   

 ------------------------------- 
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مالئم لجميع الفئات االجتماعية  إسكان إنتاج إلىو هذا بهدف الوصول  الرسمية،مية منها و غير الرس

.ضمن بيئة و محيط مالئم و تنمية مستدامة  

و يرى الدارسون أن تشريعات اإلسكان التي تشكل اإلطار القانوني لسياسات اإلسكان في مختلف 

:البلدان تتميز على العموم باتجاهين اثنين  

.تجاه األول و يهدف إلى أنجاز إسكان جيد و مالئم كما و نوعااال-  

االتجاه الثاني و يهدف إلى إيقاف إنجاز اإلسكان الرديء المتخلف-  

 إلنجازو يخضع إنجاز اإلسكان الحضري المالئم إلى تدخل السلطات الحكومية و تقديم المساعدات 

. مختلف برامج اإلسكان  

ختلف من نظام إلى نظام و من بلد إلى بلد فأنها ال تخرج عن ثالث صيغ و إذا كانت هذه المساعدات ت

:أساسية و هي  

التكفل بإنجاز مشاريع اإلسكان بصفة مباشرة-  

عن طريق تقديم مساعدات و تسهيالت و قروض إلى الهيئات والمنظمات و المؤسسات و األفراد -

.الذين يهتمون بإنجاز اإلسكان  

لرسوم الضريبية المفروضة على الفئات و المهتمين بإنجاز اإلسكان، أو التخفيض من ا اإلعفاء-

.)1(تشجيعا إلنجاز المشاريع و زيادة عرض اإلسكان   

 اإلسكان،مشاريع و برامج  إلنجازو تسطر مختلف البلدان خططا بعيدة و متوسطة و قصيرة المدى 

ناول مختلف الفئات االجتماعية،في مت اإلسكانحتى يكون  المستقبلية،و  اآلنيةتبعا الحتياجاتها   
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ريقية تشير إلى أن فئات المستأجرين من األفراد ال يمكن في جميع األحوال أن تدفع باالمألن الدراسات 

نية امن دخل الفرد، و هذا ما يؤدي إلى أن الكثير من السياسات اإلسك 4/1أو  5/1إليجار أكثر من

تتضمن تسهيالت فيما يتعلق بتخفيض و تدعيم اإليجار الموجه إلى الفئات الضعيفة ذات الدخل 

.المحدود  

ي و من بين السياسات الحضرية التي لجأت إليها البلدان المتقدمة من اجل حل مشكالت اإلسكان ه

شاء المراكز و المدن الحضرية الجيدة و من بين البلدان المعروفة في هذا المجال هي نإ صميم وت

، و قد اتجهت بعض البلدان النامية كذلك إلى صالواليات المتحدة و انجلترا و فرنسا على الخصو

هور اعتماد حل المدن الجديدة في سياساتها الحضرية من اجل التخفيف من ظاهرة تضخم المدن و ظ

.المشكالت الحضرية و المناطق المتخلفة  

    المناطق الحضرية  إنشاء إلىالمملكة المتحدة هي التي كانت سباقة في اللجوء  أنو يرى الدارسون 

(Barlow)خطر ة مثل هيئةصصبعد التقارير التي تلقتها من الهيئات المتخ بعينات،راألالجديدة في      

اقتراح تطبيق سياسة الالمركزية في تسيير المراكز الحضرية التحضر غير المخطط في المملكة، و  

 بينماالشرقية،  أوروباو  ألمانياكفرنسا و  األخرى األوروبيةو المدن و نفس الشيء شاهدته البلدان  

.األوروبيةعلى يد القطاع الخاص عكس البلدان  األمريكيةظهرت المدن الجديدة في الواليات المتحدة   

في  الشأنليست مدن جديدة قائمة بذاتها كما هو  بأنهاالجديدة  األمريكيةق الحضرية و تمتاز المناط

الكبرى، األمريكيةوليتانية ابملحقات للمدن الن أوهي عبارة عن توابع  إنماو  األوروبية،بعض البلدان   

.المركزي إطارلكن في  الحضرية،و تخضع في تسييرها لنفس السلطة    
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 2)-سياسات اإلسكان الحضري في البلدان النامية:

معدل االستقرار  أساسصنف الدراسات و التقارير الدولية حول التنمية في بلدان العالم الثالث على ت

البلدان النامية التي تتميز باالستقرار الحضري هي تلك البلدان التي  أن إلىري و بهذا تشير الحض

كالعمل و اإلسكان، و تحسين : الخدمات الحضريةنخفاض في معدالت الزيادة إسكانية، توفير تشهد ا

بينما تتميز البلدان المصنعة بعدم االستقرار ... الحياة الريفية للحد من الهجرة إلى المناطق الحضرية

شغل، :الحضري بسرعة النمو السكاني الحضري، و عجز السلطات عن توفير الخدمات الحضرية من

.تفاع في معدل الهجرة الريفية إلى المناطق الحضريةوإسكان، و مرافق صحية و تعليمية و ار  

 و منه يرى الباحثون بان البلدان النامية بالرغم من الفروق الموجودة بينها من حيث درجة النمو

:و عملية التحضر، إال أنها تجتمع في عدة خصائص من أهمها   

سوف تشهد في المستقبل نموا أن جل البلدان النامية مهما كانت درجة تقدمها و نموها االقتصادي -  

 و انتشارا أكثر للمشكالت الحضرية 

و الحضرية لمواطني البلدان النامية نظرا النتشار مظاهر  ةيستبعد أن تتحسن األوضاع االجتماعي-

.الظلم و العزل االجتماعي، و عدم المساواة ما بين الفئات الحضرية  

االقتصادي و االجتماعي و الغذائي: يع أوجههأن مواطني البلدان النامية يعيشون التخلف بجم-  

.إنهم يعيشون مشكل تنمية و ليس فقط مشكل إسكان... و الثقافي   

التنموية التي  لألوضاع، نظرا اإلسكانيصعب القضاء على المشاكل الحضرية و على رأسها مشكل -

.)1(ضرية داخل هذه المجتمعاتالسوسيو اقتصادية للفئات الح األوضاعتعيشها البلدان النامية، و بالتالي   
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من السكان الحضر بين بالبلدان  % 50نسبة  أكثر من أن شير البحوث و الدراسات االمبريقيةو ت

ظهور مناطق  أسبابمن  أنما تبين هذه الدراسات حضري غير مالئم، ك إسكانالنامية يعيشون ضمن 

الحضري المتخلف و المناطق الهامشية في البلدان دخول هذه البلدان دائرة االقتصادي الدولي  اإلسكان

:بروتن وودز" و التغيرات الهيكلية التي شهدتها و التي فرضت عليها من طرف هيئات   

نظام السوق، و االنضمام  و  االقتصادي، باإلنتاجو المرتبطة خاصة "    Proton Woods : 

تنهب ضحيتها و ما تخلفه من منافسة غير متكافئة "     OMC :"منظمة التجارة العالمية  إلى   

.اقتصاديات هذه البلدان النامية  

القطاع الخاص هو  وأصبحالقطاع العام،  أوانخفاض االستثمارات ذات الخدمات العامة  إلى أدىمما 

المستثمر الرئيس للخدمات الحضرية في المدينة النامية، و اهتمامه بالمشاريع التجارية ذات المردودية 

االقتصادية و المالية المربحة، و هذا ما افرز مناطق سكنية متخلفة و فقيرة يقطنها اآلالف من 

ابسط الخدمات الحضرية  إلىتفتقر و بيوت من الصفيح  أكواخيعيشون في شبه عزلة في  المحرومين،

. الضرورية  

الحضرية هو بطبيعة البناء االيكولوجي  األزماتو ظهور  اإلسكانو مما يزيد تفاقم مشكالت   

القائمة على "   Hiérarchisés  هيراركية  أنماطو الحضري السائد في البلدان النامية و الذي يقوم على  

 إنهذه االمتيازات التي يصعب ...الوراثيةوق المطلقة، و الملكية و المكانة االجتماعية، و الحق الجاه،

تغييرها ألنها غير مستعدة للتضحية بالمصالح و المكتسبات الفردية في سبيل التقدم  مستحيللم نقل 

.الجمعي  

في البلدان النامية تعد من أخطر المشكالت  اإلسكانمشكالت  أن إلىتشير البحوث  أخرىو من جهة 

التي  األساسيةبين العوامل  تعتبر منو الظروف البيئية غير الصحية  السيئ اإلسكانألن  الحضرية،
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 أمراضاكانت و ال تزال و حوادث العمل و التغيب و غيرها من مشكالت  اإلنتاجيةانخفاض  إلىتؤدي 

.اجتماعية خطيرة  

 لواضعي اإلسكانناطق المتخلفة و م األحياءتزايد حجم السكان الذين يقطنون  أنو مما ال شك فيه 

هناك ارتباطا  أناليد، يبين لنا مدى التدهور الذي يشهده الواقع الحضري بالبلدان النامية و قد لوحظ 

.المتخلفة األحياءفي المناطق و  اإلسكان إلى االتجاهطرديا بين اتجاه زيادة النمو الديموغرافي و بين   

المتخلفة بالبلدان النامية  األحياءظهور  إلىدي تؤ أنو يحمل المالحظون العوامل الني من شانها 

1:اآلتيةالعوامل  إلىبالرغم من درجة تفاوت مستوياتها   

مما يضعف من قدرتها  المهاجرة،الفئات الحضرية و خاصة بالنسبة للفئات  أوساطانتشار البطالة في -

بالمناطق المتخلفة  انإسك إلىالبحث  إلى، فتلجأ الجيد اإلسكان إيجار أواالقتصادية على شراء   

الحضري اإلسكانعدم التوازن ما بين الطلب و العرض في مجال -  

 ألعمال، و خضوع عقار البناء األرض استخدامعدم وجود تشريعات واضحة فيما يتعلق بالعقار و -

، فيصعب على الفئات الحضرية الفقيرة أسعارهالمضاربة و الوساطة، و ما نتج عنه من ارتفاع 

.إليهالوصول   

.العام اإلسكانمشاريع  بإنجاز اهتمام السلطات ضانخفا-  

بالنسبة للفئات محدودة الدخل لإلسكانالتسهيالت و القروض المساعدة الموجهة  غياب-  

 إمكانياتلقدرة و  تجاوزهاو  أسعارهاارتفاع  إلىندرة مواد البناء و خضوعها للمضاربة مما يؤدي -

.الفئات الحضرية الضعيفة  
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 اإلسكانالمتخلف بترميم و تحسين ظروف  اإلسكانبمناطق  اإلسكان مستأجريعدم اهتمام مالك و -

  .المناطقبهذه 

سياسات تنموية متكاملة من شانها أن و على العموم يرى المالحظون أن البلدان النامية تفتقر إلى 

تخلف تنمية متوازنة فغالبا ما تركز االستثمارات اإلنتاجية الحضرية في كمناطق محددة و تهمل مناطق 

حضرية أخرى، مما يجعل هذه المناطق مراكز جذب و استقطاب للمناطق الفقيرة األخرى و خاصة 

.منها المناطق الريفية  

نمو و اتساع  إلىفي السريع و التضخم الحضري و تزايد الهجرة الريفية النمو الديموغرا أدىو قد 

الذي لم يقابله تخطيط حضري مالئم للمجال  األمر ثالثالالمدن و المناطق الحضرية بدول العالم 

.الحضري اإلسكان مشكالتتفاقم المشكالت الحضرية و ظهور  إلى أدىالحضري مما   

ر األزمات الحضرية في البلدان النامية إن السياسات الحضرية و يرى المالحظون أن من أسباب ظهو

 المعتمدة في هذه البلدان هي من إنتاج نظرة أحادية للجنة المسيرة و قد تكون قائمة على تخطيط 

في اعتباره احتياجات و مصالح الفئات الحضرية المعنية بهذه الخطط  يأخذو تصور غير واقعي و ال 

.لى فشلها و عدم جدواها، الفتقاد الحماس لهاو المشاريع مما يؤدي إ  

و مما يؤكد فشل هذه السياسات هو عدم تحكمها و تخطيطها للعامل الديموغرافي الذي يعد محددا هاما 

الحضري بصفة خاصة، و هو ما سيتجلى  اإلسكانو ظهور مشكالت  عامة،من محددات التنمية بصفة 

.الحضري اإلسكانو مشكالت لنا من خالل تناولنا للنمو الديموغرافي   

 

 

_______________________________________________________________ 

 



_________________________________________________________________رابع  الفصل ال  
 

-103 - 

 سادسا:    النمو الديموغرافي و مشكالت اإلسكان الحضري

تمهيد:  يعتبر النمو الديموغرافي من العوامل األساسية التي تؤدي إلى فقدان التوازن و ظهور 

.ة التي يعيشها العالم المعاصراالجتماعية الحضري األزمات  

تمتص جزءا كبيرا من الدخل القومي و هذا يعني  أنالزيادة السريعة للنمو الديموغرافي من شانها  إن

 إلىزيادة الفترة الالزمة للقضاء على التخلف، كما يؤدي زيادة النمو الديموغرافي بمعدالت سريعة 

هالكية و تلبية االحتياجات االجتماعية للسكان و من السلع االست إنتاج إلى االقتصاديتحول النشاط 

تخلف  إلىمما يؤدي  االقتصادية،تعطيل عجلة التنمية  إلى يما يؤد، و هذا اإلسكانبينها قضية   

نسبة النمو الديموغرافي في العالم الثالث تتراوح ما بين  إنحيث تدل الدراسات  .و تقهقر المجتمع

عالية جدا مقارنة بمعدل الدخل القومي بهذه البلدان الذي ال تتعدى  ، و هي النسبة% 3.5 إلى % 2.5

.% 4نسبة  األحوال أحسنفي   

 2035مليار نسمة و سيصبح في سنة  3.5كما تشير اإلحصائيات أن سكان العالم حاليا يبلغ نحو 

وفير إسكان إلى ت 2025مليار نسمة من هذا العدد في سنة ) 06(مليار نسمة، سيحتاج ستة ) 08(ثمانية 

.)1(حضري ألنهم سيصبحون من بين سكان الحضر  

من هذه الزيادة، و هذا ما سيؤدي إلى ارتفاع  % 80و يشكل سكان العالم الثالث و البلدان النامية نسبة 

الكثافة السكانية داخل المجال الحضري و يؤدي إلى تضخم المدن، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل شغل 

ي إلى بروز مشكالت اإلسكان الحضري، فيرتفع إيجار المساكن، و ترتفع قيمة المسكن الوافد، و يؤد

العقار الحضري، مما يؤدي إلى زيادة المضاربة على األرض، فيظهر العزل االجتماعي فتتنقل الفئات 

الحضرية الفقيرة محدودة الدخل التي ال نستطيع التنافس على العقار بسبب وضعيتها السوسيو اقتصادية 
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إلى ضواحي و هوامش المدينة، و تستولي بذلك على قطع أرضية، وتبني فوقها مساكن فوضوية في 

لك مناطق اإلسكان شكل أكواخ و بيوت قصديرية خلية من كل الشروط الضرورية لإلسكان، فتظهر بذ

.المتخلف  

 1)-النمو الديموغرافي و مشكالت اإلسكان في الجزائر:

المختصون في  كانكان يشكل العامل الديموغرافي في الجزائر محددا هاما من مجددات التنمية، فإذا

التنمية يرون بان التنمية هي الزيادة المستمرة في متوسط دخل الفرد فال بد للوصول إلى ذلك من 

هتمام بتزايد السكان، الن مستوى المعيشة يقاس بنصيب الفرد من الناتج القومي، و إذا كان المقصود اال

الدولة على أحسن وجه وزيادة الطاقة االنتاجية فال بد كدلك من معرفة بالتنمية هو استغالل موارد

ان تكتسي أهمية قصوى ، و لهذا فتخطيط السكعددالسكان العاملين الدين يقومون باستغالل تلك الموارد 

و جعلها ذات فعالية و مردودية، و خاصة في بلد نام كالجزائر، و هذا نظرا للظروف  ةفي عملية التنمي

التاريخية التي مرت بها و كذلك األوضاع االقتصادية و االجتماعية التي تعيشها، باإلضافة إلى سيادة 

.بعض األنماط الثقافية الخاطئة في المجتمع الجزائري  

: نمو السكان- أ  

.سنة/ % 3حيث يقارب  المعدالت،الزيادة الديموغرافية في الجزائر من اكبر و تعتبر معدل   

و هي فترة االحصائين الرسميين ) 1977-1966(سكان الجزائر في الفترة ما بين سنوات زادعدد فقد

 نسمة،ماليين ) 06(من  كثربأمن التنمية الوطنية  األولى، و كذالك الفترة التي تمثل المرحلة األولين

 إنجازنسمة بينما لم يزد عدد  مليون) 18( إلىمليون نسمة ) 12(من  أكثرحيث انتقل عدد السكان من 

.مسكنا  475.000بنحو  إالخالل نفس الفترة  اإلسكان  
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ر كان يمثل ئيشير إلى أن عدد سكان الجزا 1987ة سناء الرسمي الثالث للسكان أي صإذا كان اإلحو 

مليون ) 35(مليون نسمة، فان اإلحصائيات الحالية تشير إلى أن عدد سكان الجزائر يبلغ نحو) 23(

 % 70سنة، و إن نسبة أكثر من ) 20(من هذا المجموع، أعمارهم ال تتجاوز  % 60نسمة و إن نسبة 

كوين اسر سنة أي أنهم في سن الزواج و بالتالي فهم مقبلون على ت) 30(منهم، أعمارهم ال تصل إلى 

) 2010(مليون نسمة سنة ) 40(يصل سكان الجزائر  أنو يتوقع .و يحتاجون إلى سكنات جديدة  

.2020مليون ساكن سنة  44 إلىو سيرتفع هذا العدد   

ساكن من السكان الجزائريين في المنطقة الشمالية،  مليون 25، 2010سيتركز لسنة  أخرىو من جهة 

، بينما ال تضم منطقة الهضاب العليا التي تمثل تقريبا 2020ساكن سنة مليون  30 إلىليرتفع هذا العدد 

.2020مليون ساكن في سنة  12، و نحو 2010ساكن سنة /ماليين  10 إالالمساحة  أضعافثالثة   

.2010مليون ساكن سنة  11وحدها   Métropole :و سيبلغ سكان المناطق الحضرية   

المرأة   (fécondité) إن معدل الخصوبة  1985إحصائية األمم المتحدة لسنة و من جهة أخرى تشير   

المعدالت في العالم، بينما و هذا على سبلي  أعلىأطفال و هي كما نالحظ من ) 06(الجزائرية قد بلغ 

.على التوالي أطفال) 4(و ) 5(تونس  المغرب والمقارنة لم يتعدى هذا المعدل في كل من   

.و التخطيط العائلي األسرة تنظيمياب برامج تهتم غ إلى رأيناو يعود السبب في هذا في   

 130.000: حوالي) 1986-1982(في الجزائر في الفترة ما بين  حاالت الزواجكما بلغ متوسط 

سنة، /سكن 100.000 إلىمن السكن في نفس الفترة يصل  االتجارسنة، بينما لم يكن متوسط /حالة

بينما لم يكن هذا  أشخاص) 8(نحو  إلىالواحد  كنبالس األفراد عددارتفاع  إلى أدىالذي  األمر

.1966سنة  أشخاص) 5(يتعدىالمتوسط   
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 ب)-توزع السكان في الجزائر:

أخرى إلىو من والية  أخرى إلىيتوزع السكن على التراب الوطني بطريقة غير متكافئة من منطقة   

.الجنوب إلىكلما اتجهنا من الشمال  خاصةو    

بالمدن الشمالية الكبرى كالجزائر العاصمة و وهران و قسنطينة و عنابة،  نيتمركزوفاغلب السكان 

السكاني الهائل  قالتدقيالمدن الصناعية الصغيرة، التي شهدت كذلك نموا سريعا نتيجة  إلى باإلضافة

).1980- 1970(من المناطق الريفية المجاورة التي شهدته المرحلة الممتدة ما بين سنوات  

:فنجده على الشكل التالي 1987خريطة توزيع السكان في الجزائر، تبعا إلحصائيات  و إذا نظرنا إلى  

مليون ساكن على المنطقة الشمالية التلية و هي  15.3سكان الجزائر و هو ما يمثل نحو  3/2يتمركز -

.من المساحة االجمالة % 4ما يمثل   

لداخلية و أو الهضاب العليا على مليون ساكن في المناطق ا) 5.6(من السكان أي  4/1و يتمركز -

.)1(من المساحة االجمالية % 87من مجموع السكان، يتوزعون على مساحة  % 9 بمساحة تقدر   

 ج)-ارتفاع نسبة التحضر:

يتفق المختصون في علم اجتماع الحضري و التنمية الحضري و التنمية بصفة عامة على أن عملية 

بينها الجزائر لم تتم وفق الشروط و المعايير االقتصادية و التحضر في بلدان العالم الثالث و من 

االجتماعية التي يفرضها التطور العادي، و بذلك ال يمكن أن نطلق عليها بعملية تحضر و إنما نسميها 

تضخما حضريا، ألنها لمتكن استجابة لعملية تطور حقيقية بهذه البلدان، فدوافع الهجرة أو النزوح 

كانت بدافع الحاجة و الفقر و ليس بطلب و حاجة هذه  الحضرية،المناطق لدان نحو الريفي في هذه الب

ألنه ال يتوفر  مغامرةبل غالبا ما يشكل هذا التنقل بالنسبة للمهاجر  العاملة،المناطق الحضرية ليد   

___________________________________________________________________________ 

)1( -MEAT : OP .CIT , P :24. 
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التي تعيشها هي بدورها ظروفا  إليهاالشغل المطلوب بهذه المناطق المهاجر  إليجادعلى أي ضمان  

. اقتصادية و اجتماعية صعبة  

تضخما حضريا فقد شاهدنا في الفترة  أوحال سواء سمينا ما حدث في الجزائر تحضرا  أيةو على 

، و قد تعدت نسبة التحضر خالل هذه % 50 وبنح الجزائرتطور سكان ) 1977-1966(الممتدة 

.مليون نسمة) 18(من مجموع السكان الذي كان يقدر بنحو  % 40 إلى % 30الفترة من   

مليون نسمة أي ) 49(مليون نسمة ) 57(نحو  2050و حسب التوقعات، سيبلغ عدد سكان الجزائر سنة 

.جزائريةمن هذا المجموع سيسكن المدن ال % 85من  أكثرما يمثل   

ضمنبلدية مرتبة  95 إال 1966لم يكن هناك سنة   (ONS) لإلحصاءتقديرات الديوان الوطني  فحسب  

 

) 209( 1977هذه التجمعات التي تتوفر على المعايير الحضرية لسنة  عددالنسيج الحضري، لتبلغ 

.1987وحدة حضرية لسنة  447 إلىتجمعا حضريا، لتتضاعف هذه الوحدات الحضرية   

مليون ساكن، أي ما ) 24(نحو  إلىارتفع عدد سكان المدن الجزائرية  2000سنة  إحصائياتسب و ح

مليون نسمة، كما زاد عدد ) 35(من مجموع سكان الجزائر الذي يقدر بحوالي  % 60من  أكثريمثل 

- 1977(ساكن في الفترة الممتدة ما بين سنوات  ألف) 80(المدن الجزائرية التي يفوق عدد سكانها

مدينة، بينما زاد عدد المدن التي يزيد عدد سكانها عن ) 130( إلىمدينة ) 45(من ) 2000

.مدينة) 35( إلىمدن ) 08(ساكن من ) 100.000(  

 د)- ارتفاع الكثافة السكنية: 

مليون ساكن، يتوفرون على حظيرة سكنية بنحو ) 10(بنحو  1962قدر عدد سكان الجزائر لسنة   

قطاع كنلم ي و، شخص )5.60( ب  (Tol) و قدر معدل شغل المسكن الواحد  سكن، 1.950.000   

اإلسكانو لهذا لم يحظى قطاع  1975غاية  إلىفي التنمية بالنسبة  األولويةالسكن في هذه الفترة يشكل   
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) 6.10( إلى 1966بالتمويل الالزم في برامج التنمية، و نتيجة لذلك ارتفع معدل شغل السكن سنة 

.)1(شخص) 7.94( 1982شخص و يصبح سنة ) 7.7( إلى 1977 شخص ليرتفع سنة  

الفترة التي تمتد ما بين المخطط  إن)  1987-1982(في الفترة  أنجزتالتي  اإلسكانو بفضل برامج 

.شخصا) 7.76( إلى 1993و الثاني، انخفض معدل شغل السكن سنة  األولالخماسي   

:الشكلمسكنا توزعت على  3.518.000 ب 1992 ن لسنةاكاإلسو قد قدرت حظيرة   

  1945سكن ، بنيت  قبل سنة  850.0000-

  1954-1945ما بين سنوات  ت، أنجزسكن 950.000-

1962-1954ما بين سنوات  أنجزت سكن، 148.000-  

  1962سكن فقد تم إنجازه بعد سنة  1.570.000 بالباقي و المقدر  أما

:ويتوزع مجموع هذه الحظيرة على الشكل التالي  

سكن حضري 1.846.000  

.سكن ريفي 1.670.000  

مسكنا، لعدد من إسكان يقدر  3.625.000قدرت حظيرة اإلسكان الوطنية بنحو  1994و في سنة 

.مليون نسمة) 28(ب  

و قد قدر العجز في اإلسكان في   (bidonvilles) مسكنا متخلفا) 214.000(من هذه الحظيرة يوجد     

) 6( بن حسب على أساس معدل شغل السكن الواحد يقدر وحدة إسكا 1.060.000 بهذه السنة 
..أشخاص  

 
 
 

_____________________________________________________________ 
(1)-Ibid, ,pp : 42: 43. 
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 النمو الديموغرافي و مشكالت اإلسكان بمدينة سكيكدة:

:وضعية السكان-)أ  

نسمة ، /62.456للسكان  األولالرسمي  اإلحصاءة و هي لسن 1966بلغ عدد سكان مدينة سكيكدة سنة 

للمدينة خالل  سكاناإلو قد ارتفع حجم    ( chef lieu) نسمة بمدينة سكيكدة المقر/ 60.780منها    

نسمة بمدينة سكيكدة المقر، ليرتفع هذا الحجم /  91391: منها نسمة،/  103.3000 إلى 1977سنة 

: حجم 1995نسمة بمقر المدينة، ليبلغ سنة /  121.495منها  نسمة،/  130.880 إلى 1987سنة   

.نسمة بمدينة سكيكدة المقر /  141.761 :منها نسمة،/  153.693  

-  1966( و قد تميزت الفترة % 3و قد قدرت نسبة الزيادة الطبيعية خالل هذه السنوات بأكثر من 

ورة، اتجاه مدينة سكيكدة، على الخصوص بارتفاع معدل النزوح السكاني من المناطق المجا)  1977

.نتيجة ارتفاع فرص العمالة بعد إنشاء المنطقة الصناعية للبيتروكيمياء بمنطقة العربي بن مهيدي   

يصل هذا الحجم  أنو يتوقع نسمة /  206.825: و يقدر حاليا حجم سكان مدينة سكيكدة ككل حوالي

.نسمة بمدينة سكيكدة المقر/  248.442: نسمة، منها نحو/  267.443: نحو إلى 2015لسنة    

:الجدول التالي نأخذيلية عن تركيبة سكان مدينة سكيكدة من حيث السن صو ألخذ فكرة تف  

: توزيع سكان مدينة سكيكدة حسب فئات السن: 1جدول   

 
و  60 المجموع

 أكثر
19 -59  16 -18  13 -15  6 -12  0 -5 فئات السن           

 السنة
206.825 11.983 87.221 13.702 16.118 36.961 40.840 2005 
267.443 18.519 118.721 16.099 19.300 43.845 50.959 2015 

 
.27:،ص 1999مخطط التهيئة و التعمير لبلدية سكيكدة، : المصدر -  
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ة يبرز جانبا من اإلسكان العمراني المكثف بمنطقة صالح بوالكرو 3رقم  الشكل
 و هو دليل على ندرة العقار الحضري بالمدينة

 يوضح جانبا من اإلسكان الجماعي العصري بمدينة سكيكدة  2رقم  الشكل
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سكان من مجموع  % 14.17سنة تمثل نسبة ) 39- 19(نجد ان فئة سن بمالحظة جدول فئات ال

هذه الفئة العمرية تمثل بالنسبة للفرد  أنمدينة سكيكدة، أي ما يمثل تقريبا نصف حجم السكان، و بما 

سكان مدينة سكيكدة  حوالي نصف أن، نستنتج أسرةالمرحلة التي تقبل فيها على الزواج و تكوين 

نسبة  إلى 2015حتمل، سترتفع سنة الم اإلسكانسكان هذه النسبة من طالبي ا إلىنظريا يحتاجون 

.من حجم السكان 44.39  

 ب)-وضعية اإلسكان:

مسكنا،/  24699: 1995 إحصائياتلمدينة سكيكدة حسب  اإلجماليةالحضري  اإلسكانقدرت حظيرة   

من  % 12.06: و هو ما يمثل نسبة  (précaire) مسكنا متخلفا/2979: يوجد ضمن هذا العدد   

 مسكنا،/ 21.720: يبلغ حجمه اإلسكانالذي تتوفر فيه شروط  اإلسكان أنأي  للبلدية، اإلسكانحظيرة 

(mauvais)أي يتوفر على شروط اإلسكان لكن حالته الفيزيقية  مسكنا سيئا /  3250:منها      

بوسط مدينة سكيكدة،  اإلسكانهذا النوع من  أغلبيةو يوجد  ترميم،و  إلى إصالحسيئة و تحتاج    

 لإلسكانالغير صالح  اإلسكانالحضري المتخلف، يصبح حجم  اإلسكانحجم  إلىالعدد هذا  أضفنا إذاو 

.مسكنا حضريا/  18.470: بيقدر ) متخلف إسكان+سيء إسكانأي   

الحضاري بمدينة سكيكدة المقر بدون اخذ في االعتبار التجمعات  اإلسكانبحثنا وضعية  إذاأما   

(Zone éparse) أن، فنجد  ة سطورة و منطقة بن مهيدي و بقية الشتات التابع لهماالسكانية، كمنطق   

مسكنا حضريا /  2594: حضريا، منها مسكنا/  22.831بمدينة سكيكدة المقر تمثل  اإلسكانحظيرة  

على الحضري المتخلف يوجد بمقر البلدية   اإلسكانمن حظيرة  % 11.36ما نسبته  يمتخلفا، أ

لمدينة  التابعة (Zone secondaires)   الثانوية المدينة، بينما ال تضم المناطق الحضرية أطراف و 

.سكيكدة  
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.)1(مسكنا/ 385: يمثل بالقيمة المطلقة ما ، و هو% 12.92بة  نسإال  

يصبح حجم حظيرة السكن الصالح  السيئالحضري  يمثل اإلسكانمسكنا الذي /3125عدد  بإضافةو   

 (brut) بالتالي يصبح و على سبيل المقارنة المعدل الخاممسكنا، و / 17112 إالال يمثل  لإلسكان   

يعكس  ألنه األهمو هو   (net)  شخص و المعدل الصافي/ 6.12لشغل المسكن الواحد بمقر المدينة هو  

 أزمة، و هو ما يعتبر حقيقة عن  شخص/ 8.28مدينة سكيكدة، يمثل  داخلالحضري  اإلسكانوضعية 

.دةالحضري التي تعيشه مدينة سكيك اإلسكان  

 (Typologie des logements):اإلسكان الحضري بمدينة سكيكدة من حيث النوع-  

من  أكثرالحضري الموجود على مستوى بلدية سكيكدة ككل نجد ما يمثل  اإلسكانبحثنا نوعية  إذا

الجماعي، و هو ما يمثل بالقيمة  اإلسكانهو من نوع  % 50.4أي ما نسبته  اإلسكانة رنصف حظي

أي ما يساوي بالحجم  % 7.64الحضري الفردي نسبة  اإلسكانمسكنا، بينما يمثل ) 12450(المطلقة 

.مسكنا 1887المطلق   

مسكنا، بينما / 2979أي بحجم  % 12.06الحضري المتخلف كما اشرنا سابقا نسبة  اإلسكان يمثلو 

.نامسك/7383و هو ما يمثل بالقيمة المطلقة  % 29.90من نوع آخر نسبة  اإلسكانتمثل   

اإلسكان أنفنجد   (chef lieu) الحضري الموجود على مستوى مقر البلدية اإلسكانبحثنا نوع  إذا إما   

 اإلسكانمقارنة بحجم  % 99.68مسكنا، و هو ما يمثل نسبة  12410الحضري الجماعي يمثل حجم 

المراكز  أنو الحضري الجماعي يوجد بمقر البلدية،  اإلسكان أغلبية أنعلى مستوى البلدية ككل، أي 

.% 0.32مسكنا، أي نسبة ) 40(ما حجمه  إالالحضرية الثانوية التابعة لمدينة سكيكدة ال تمثل   

.% 82.03مسكنا أي ما نسبته/1548الحضري الفردي على مستوى مقر البلدية  اإلسكانو يمثل حجم   
 

___________________________________________________________________________  
 

(1)-PDAU : Commune de Skikda, P : 42. 
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مسكنا ا ي ما ) 339( إالى مستوى التجمعات الحضرية الثانوية عل اإلسكانبينما ال يمثل هذا النوع من 

الحضري الفردي يوجد على مستوى  اإلسكان أغلبية أن، و بالمقارنة يتضح كذلك % 17.97نسبته 

.مقر البلدية  

 أما بالنسبة لإلسكان الحضري من نوع آخر:

من هذا النوع من  % 85.05ي ما نسبته أ مسكنا،/6279المقر تستحوذ على  سكيكدةبلدية  أنفنجد 

 ، % 14.95مسكنا أي ما نسبتھ /1104 إالال تمثل المراكز الحضریة الثانویة التابعة ،  بينما اإلسكان

.)1(التي تتمیز بھا منطقة العربي بن مھیدي (chalets) یتكون من نوع الشالیھات اغلبھنجد و    

 2)-توقعات احتياجات مدينة سكيكدة من اإلسكان العربي و المساحات القابلة للبناء:

 1-2 –من اإلسكان الحضري:

نسمة، كما يقدر / 191501بسكان مدينة سكيدة المقر حاليا و التعمير لبلدية سكيكدة  التهيئةيقدر مخطط 

:  أشخاص 6 بيقدر  معدل شغل السكن  أساسلحضري على ا اإلسكاناالحتياجات النظرية من 

.مسكنا حضريا/  31917 )  

اجات من يرتفع بذلك االحتلت نسمة،/ 248.442 إلى 2015:يرتفع حجم السكان نسبة أنو يتوقع 

، بينما يقدر عدد السكان التجمعات الحضرية الثانوية التابعة مسكنا حضريا/  41.407 :إلى اإلسكان

:دة كما يليلبلدية سكيك  

  2-2-بالنسبة لمنطقة سطورة: يقدر عدد السكان حاليا بنحو 2355/نسمة، و تقدر احتياجاتها من 

.أشخاص 6:  بقدر    (tol) مسكنا، على أساس معدل شغل المسكن الواحد/393: باإلسكان    

2-3 – أما بالنسبة لمنطقة بن مهيدي: قدر عدد سكانها حاليا ب : 8828 / نسمة و تقدر احتياجات    

.أشخاص 5: بيقدر        (tol) مسكنا، على أساس معدل شغل / 1766:  بالمنطقة من اإلسكان    

_______________________________________________________________ 
(1)-Ibid, P : 44. 
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 4-2-المساحات القابلة للبناء بالهكتار:
بالنسبة لبلدية سكيكدة أو مدينة   (Surface urbanisable) تقدر االحتياجات من المساحة القابلة للبناء   

 

هكتار، و سترتفع هذه / مسكن  60 : بهكتار على أساس كثافة قدرت  71.05" بسكيكدة المقر حاليا 

.)1( 2015هكتار لسنة  58.16االحتياجات من المساحة الحضرية حسب توقعات مخطط التهيئة إلى   

 ج)-مؤثرات أزمة اإلسكان بالمدينة:
ذلك و عجزا كبيرا كما تدجل على  متأزمةالحضري وضعية  اإلسكانتعيش مدينة سكيكدة في مجال 

و هذا نظرا للزيادة الديموغرافية السريعة التي شهدتها و تشهدها المدينة،  الذكر،السالفة  اإلحصائيات

التسعينات، بينما  إلىات المرحلة الممتدة من الستين طيلة % 3الطبيعية تفوق نسبة  الزيادةحيث كانت 

المعتمدة هذا النمو، الذي زادت في حدته ارتفاع وتيرة الهجرة و النزوح  اإلسكانلم تتساير برامج 

التضاريس بالنسبة للمدينة  الموقع صعبذلك  إلىو المناطق المجاورة، يضاف  األريافالسكاني من 

 اإلسكان أزمة، الشيء الذي زاد من حدة ريالتعممجاالت قابلة للبناء و  إيجادالتي يصعب توسيعها و 

:على الخصوص في انتشار عدة مظاهر منها أالزمةالحضري بالمدينة، و قد بررت هذه   

 1)-انتشار األحياء المتخلفة:

تنتشر في مدينة سكيكدة و بقية معظم المدن الجزائرية األخرى ظاهرة األحياء القصديرية أو السكن 

كز الفئات الشعبية الفقيرة و المهاجرون الجدد، و نجد أغلبية هذه األحياء الفوضوي المتخلف، أين تتر

مبنية من مواد غير أمنية و غير صحية كالطين و الصفيح و بعض مخلفات المواد المستعملة و ال 

.تتوفر على الشروط الضرورية لإلسكان  

 

 
________________________________________________________________  

(1)-Ibid, P : 45,46. 
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ارتفاع معدل الهجرة  إلىذكره  أسلفناالحضري بمدينة سكيكدة كما  اإلسكان أزمةو يعود سبب   

بعد مرحلة  األمنية األسباب إليهااقتصادية و اجتماعية، يضاف  ألسبابو النزوح السكاني نحو المدينة 

.صة منطقة سكيكدةو خا األخيرةالتي شهدتها البالد في السنوات  االضطرابات  

الذي كان دائما ال يلبي الطلب االجتماعي المتزايد،  اإلسكانبرامج  إنجازو نظرا للعجز المسجل في 

 إلىيفتقر اغلبها  الفوضوية،من السكنات  أحزمةفقد تشكلت على محيط المدينة و المناطق الحضرية 

.ابسط المرافق الضرورية للحياة  

المتخلفة عرضة للكثير من األوبئة و اإلمراض نتيجة تكدسها و تزاحمها و غالبا ما تكون هذه األحياء 

و افتقارها للخدمات الصحية و بشروط النظافة و بالرغم من أن السلطات تحاول إعادة إسكان هذه 

الفئات في مناطق ذات سكنات الئقة إال أن هذه المجهودات تبقى غير كافية نظرا الرتفاع الطلب على 

و عدم كفاية برامج اإلسكان المسطرة، الشيء الذي تفطنت إليه السلطات العامة في مرفق اإلسكان 

البالد في السنوات األخيرة و عمدت إلى وضع صيغ متعددة لإلسكان، تهدف من ورائها إلى إشراك 

و غيرها من ...كاإلسكان الذاتي و اإلسكان التساهمي، و اإلسكان باإليجار:المواطن في إنجاز مسكنه

توسيع المشاركة للزيادة في تلبية الطلبات المتزايدة و تخفيف الضغط في مجال  إلىغ التي تهدف الصي

.اإلسكان  

الفترة االستعمارية وهي منطقة  إلىيعود  اغلبهامعروفة  إسكانو توجد بمدينة سكيكدة ثالث مناطق 

شكل محور بحثنا هذا ت يالت قالمناطبوعباز و منطقة صالح بولكروة و منطقة بحيرة الطيور، و هي 

. المتخلف بالمدينة اإلسكانحول   
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 2-انتشار ظاهرة الترييف:

و يعني انتقال الظواهر و السلوكات السائدة"    Ruralisation de la ville :"ترييف المدينة    

عملية  أن معناهالمدن و انتشارها في الوسط الحضري، عندما نشاهد هذه الظاهرة  إلى ىو القر الريف

تحضر كما سلف ذكره لم تتم بطريقةال  

المناطق الحضرية تحمل ما  أنأي ما حدث هو عبارة عن تضخم حضري،  إنعادية و طبيعته و 

يفوق طاقتها و بالتالي فالمهاجر من الريف إلى المدينة ال يجد المناخ المالئم للتكييف والتأقلم مع الحياة 

ظا بعاداته و ثقافته و سلوكاته القروية بعيدا عن الحضرية فينعزل في مناطق هامشية معزولة، محتف

تمثل األساليب و السلوكات الحضرية، و هذا ألسباب متعددة قد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية 

. أو بحكم العادات و التقاليد الموروثة، كما قد تكون راجعة إلى كل هذه العوامل مجتمعة  

لكن سلوكاته و تصرفاته تنم عن عقلية ريفية  حضري،وسط  يعيش فيو نتيجة لذلك نشاهد الفرد 

:جان اونيموس  :األستاذقروية، فيضفى لذلك على المدينة مظهرا ريفيا و في هذا الصدد يقول   

اعتدنا هذه السكنى، و لكننا في الحقيقة  أنناإننا نسكن المدن و يبدو من سلوكنا " ...  Jean onimus  

..."ال شعورنا يحن للريف و القرى و الزمن السالف أعماقإن سطحيا، و  إالين نيلسنا مد  

، يغذيه أسابيععدة لو المواسم يحتفظ المواطن في المدينة بكبس العيد معه في مسكنه و  األعيادففي   

، و يتحمل صوتهأطفالهو  أسرتهو يناوله العلف، و يرمي بقاياه و فضالته كما يرمي بقايا و فضالت   

.ار دون حرجو ضوضاءه ليل نه   

،األرانبزريبة يربي فيها الدجاج و  أوالفيال و بجانبها يبني حوشا  أوالفرد الذي يسكن العمارة  أو  

مواشيه في المساحات الخضراء الموجودة ما بين هذه  يرعى، و في النهار األغنامو  األبقارو حتى  

حدائق عمومية و مالعب للراحة العمارات و السكنات، و قد تكون هذه المساحات الخضراء عبارة عن 

.و التسلية  
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 و من مظاهر ترييف المدينة نجد كذلك مظاهر غسيل الصوف و الزرابي في مداخل العمارات

...و المساكن ، و كذلك رمي القمامة و الفضالت في أي مكان    

ة سكيكدة فقط ترييف المدينة و الحياة الحضرية ال نقصد بها مدينو في الحقيقة عندما نتكلم عن مظاهر 

ألن معظم المدن الجزائرية تعيش الظاهرة كما أن سببها ليس المواطن العادي فقط، بل حتى المؤسسات 

....الرسمية و المسؤولين بتصرفاتهم غير المسؤولة و غير الواعية و غير المخططة  

..الغاز يشاركون في زيادة مظاهر الترييف، فعندما تقوم مؤسسة بمد أو إيصال قنوات الماء أو  

فهي تسبب في ترييف المدينة، أو عندما تسلم .. و تترك إعمالها بدون تهيئة، مآلى باألتربة و الحفر

قبل االنتهاء من تهيئته و إتمام كل مرافقه، فهي .. مؤسسة بناء حيا سكنيا أو مرفقا إداريا، أو صناعيا

. ترييف بذلك المدينة  

و الطرق داخل المدينة و المراكز الحضرية و تركها  مال الشوارعهو نفس الشيء يمكن قوله عن ا

..عرضة لألتربة و القاذورات و الحفر  

كل هذه المظاهر تضفي على المدينة الطابع الريفي، و  تبعدها عن الطابع الحضري ، الذي يتسم 

.بالذوق الرفيع و التنظيم الحضري الراقي  

هندسة:" في نص له بعنوان "      G.Candelis :جورج كندليس:" الصدد يحضرني قول االستاذو بهذا    

:حيث يقول" معمارية أم بناء  

... إن بناء مدينة في الوقت الحالي ليس فقط بناء البيوت و الشوارع و األفنية و الجسور و غيرها "...

من المنشآت، بل هو بناء المحيط الحضري، هو تحريض إمكانيات خلق األنشطة الحضرية، ليست 

شيئا واحدا، بيت الجميع، و اليمكن أن يكون الشارع إال شيئا واحدا هو بهو الجميع، و لكن المدينة إال 

مدننا و شوارعنا على األخص قد فقدت هذه الصفة األساسية للمدينة اإلغريقية، و أصبحت مراكز 
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لنا به الغريب الذي قب أصبحنا أمام هذا التناقض  والتبادل التجاري، و حلت السيارة محل اإلنسان ، 

.."هو نتاج المحيط الكمييوقف اإلنسان و ندع السيارة تمر ، إن هذا التناقض   

فان هذه المظاهر من األحياء المتخلفة و البناءات الفوضوية التي ال " كندليس"و كما جاء في قول 

عن  خلفته من مظاهر التشويه و التزييف، و االبتعاداتخضع إلى أية معايير للهندسة المعمارية، و م

طرق و أساليب التنظيم و التخطيط العلمي السليم لمدننا و مراكزنا الحضرية، ما هو في الحقيقة إال 

نتاج و محصلة للنمو الديموغرافي السريع الذي تشاهده مدننا و مدينة سكيكدة على الخصوص، يتطلب 

.وفيرهلمسايرته مجهودا و كما هائال من مشاريع اإلسكان يصعب على الجهات المعنية ت  
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 الفصل الخامس: اإلجراءات المنهجية
 

 أوال: مجاالت الدراسة
 

تمهيد:   طرحنا المشكلة البحثية و أهم المداخل و النظريات التي تعالجها، كما استعرضنا مجموعة من 

.الحضري في جوانبها المتعددة اإلسكانالبحوث و الدراسات االمبريقية التي تناولت ظاهرة   

في  أثرناهاالتي  القضايااستراتيجية منهجية مالئمة لبحث و تقصي  حاول في هذا الفصل وضعنو 

.بداية دراستنا  

 1-المجال الجغرافي للدراسة:

 1-1 –مدينة سكيكدة تاريخا:

 أنتبعا لحمالت االحتالل المختلفة التي دخلتها لكن يتفق المؤرخون  أسماءاتخذت مدينة سكيكدة عدة 

هم الفينيقيون، و هي كلمة مشتقة من راس و قادة" روسيكادا" أو" رزيكاد"عليها اسم  أطلقمن  أول  

الجبل و يشعلون النار لتوجيه السفن التجارية  إلىالمشتعلة حيث كان الفينيقيون يصعدون  الرأس أو 

.القادمة من البحر  

نسبة"   Phillipe ville "مدينة فيليب"عليها اسم  أطلقدخلها االستعمار الفرنسي و  1938و في سنة    

.ملك فرنسا آنذاك إلى  

تركت آثار ثقافية و حضارية بارزة على وجه  مختلفة،و قد مرت مدينة سكيكدة لعدة حقبات تاريخية 

استراتيجي، على اعتبارها تشكل -المدينة، ابتداء من العهد الفينيقي الذين اكتسحوها بحكم موقعها الجيو

ل مركز عبور هام للسفن التجارية نحو الشرقفهي تمث يبالتالو  المتوسط، األبيض البحرعلى  بوابة  

.األوروبيةبالقارة  اإلفريقيةو الغرب، كما تمثل جسرا هاما يصل القارة    
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و لعل ابرز حقبة تاريخية تركت بصماتها واضحة على وجه المدينة هي فترة االحتالل الروماني، 

التي تركها  اآلثار إلى باإلضافة حيث نالحظ آثارها بارزة في المسرح الهوائي و متحف المدينة، هذا

اإلسالميبينما لم تترك فترة العهد  البريد،دار و   القطارالغزو الفرنسي، كدار البلدية، و محطة   

.)2(، )1(و التركي آثارا حضارية و ثقافية بارزة في المدينة    

:مدينة سكيكدة موقعا-2-1  

بحيث تطل على الناحية الشرقية للبحر األبيض تحتل مدينة سكيكدة موقعا هاما على الخريطة الوطنية، 

سياحية خالبة و آثار حضارية و تاريخية ثرية،  المتوسط، و تتمتع بشواطىء جميلة و مناظر  

و بفضل موقعها االستراتيجي تلعب مدينة سكيكدة دورا هاما في المجاالت االقتصادية و التجارية فهي 

اخلية األخرى نحو الخارج، بفضل حركة و نشاط موانئها و تجاريا للواليات الد اتشكل منفذا سياحي

 التجارية و االقتصادية و تحد مدينة سكيكدة شماال البحر األبيض المتوسط و جنوبا بلدية الحدائق 

و حمادي كرومة، إما شرقا فنجدها بلدية فلفلة، و غربا بلدية عين زويت، و يبلغ عدد سكانها حسب 

.)3(هكتار  5673 بساكن، و تتربع على مساحة تقدر  153.693ائيات األخيرة صاإلح  

:مدينة سكيكدة و من الناحية الطبيعية و الجغرافية-3-1  

خليج  أوتقع مدينة سكيكدة في منطقة صعبة التضاريس، بحيث تظهر على الخريطة على شكل وادي 

الغربية،  لجهةامرتفعين، هضبة بوعباز على الجهة الشرقية و هضبة بويعلى على  أوبين هضبتين   

نظرا لصعوبة البناء  الغربية،توسع المدينة على الجوانب الشرقية و  إمكانيةو هذا ما يشكل عائقا في   

مما جعل المدينة تمتد طوليا أي نحو الجنوب، اإلنجاز،و التعمير و ارتفاع التكاليف و زيادة مدة   

 

___________________________________________________________________________ 
9- 5: ، ص2001/ سكيكدةمنشورات والية/ماضي عريق و مستقبل زاهر:والية سكيكدة انظر- )1(  
./ 90- 89:ص2001/والية سكيكدة/انظر قصر مريم عزة)2(  

)3( -PDAU : Commune de Skikda P :9. 
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الذي  األمر ولى،األالزراعية ذات الدرجة  األراضيالقضاء على مساحات شاسعة من  إلى أدىمما 

.المدينة الفالحية و الزراعية إمكانياتقلص من   

:العناصر التالية نأخذتفصيل  أكثرو للتعرف على مدينة سكيكدة   

:الناحية التضاريسية للمدينة-1-3-1  

:التضاريسالتضاريسية نوعين من  ةالناحيتحتوي مدينة سكيكدة من   

:المنطقة الجبلية-أ  

من التضاريس، و تشكل في الناحية الغربية سلسلة  األكثرية و تمثل الحجم مساحة البلد 1 /3و تغطي 

، مسيونجبل : هذه الجبال هي أهم قسنطينة وجبلية تعتبر امتدادا للسلسلة الجبلية النوميدية لناحية 

.)1(م 300 إلى 200بويعلى، بولكرود التي يتراوح ارتفاعها ما بين   

:منطقة المنخفضات و الوديان-ب  

وادي الزرامنة، و تمثل منطقة  إلى باإلضافةر وادي الصفصاف منخفض بمدينة سكيكدة يعتب

.مساحة بلدية سكيكدة أغلبيةالمنخفضات   

:الكثافة الرملية- ج  

الصناعية و وادي القصب على اتساع  المنطقةمساحة البلدية و تضم السهل الممتد ما بين  6/1و تمثل 

.م 500 إلى 200يتراوح ما بين   

:خلجانال-د  

.هكتار و هي مرتبطة مباشرة بالمنطقة الجبلية الممتدة بمحاذاة البحر 64و تقدر مساحتها بنحو   

 

________________________________________________________________ 
(1)-Ibid, P : 10. 
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 ھ-  الشواطىء: 
كم و يمتد بصفة  10 متر و بطول نحو 150 إلى 20و هي عبارة عن شريط ضيق يتراوح ما بين 

.القصب الجديد و مصب وادي المرفأعلى الجهة الشرقية، ما بين  أساسية  

 و- المنحدرات:

المطلوبة للتهيئة الريفية و الحضرية، حيث تمدنا  األعماليهدف التحليل المتعلق بالمخدرات، تحديد 

الضروري اعتماد معاييرالتابعة للبلدية، و عليه من  األرضية باإلمكانياتتتعلق   هتوجي بعناصر  

الجانب الجيوفيزيقي : مثل  أرخىو شروط    

 2- 3- 1-الجانب: الجيولوجي-و الجيوتقني:

بالنسبة لعملية البناء  األرضية اإلمكانياتتحديد  إلىو الجيو تقني - تهدف دراسة الجانب الجيولوجي  

.و تهيئة الهياكل للقطاعات القابلة للتعمير  

 أ- الجانب الجيولوجي:

قيمة  نوعية وبلدية سكيكدة هيكال جيولوجيا معقدا بسبب قدم تكوينات الصخور و  أراضيل تمث  

و عليه تعتبر الجهة  (des dépôts) لالفراغات    (phisico-mécanique)   الميكانيكية– الفيزيائية

رية من البلدية بما في ذلك مدينة سكيكدة نفسها، متكونة من طبقات صخالغربية الجنوبية  الغربية و

مواد الغرينلالعوامل الطبيعية ، اغلبها يتكون من ترسبات ا تأثيرتشكلت تحت  قديمة، تحولت و   

متر و يمتد على طول وادي الصفصاف  2 إلى 0و الطمي ممزوج بالرمل يتراوح سمكه من    

.مترا  30 إلىو قد يصل سمكها في بعض المناطق  و الزرامنة   
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ها التحوالت أفرزتن الكثبان الداخلية من الترسبات و المفرغات التي هذه المنطقة المشكلة مو تمتد   

 2إلى  1بين  تتراوح ماحيث تمتد على مسافة  القديمة،ود هالطبيعية على مستوى هذه المنطقة منذ الع

.كلم بمحاذاة الشاطىء و على طول وادي الصفصاف و وادي القصب  

 ب-الجانب الجيو تقني:

 رضيةاألالميكانيكية للتكوينة –وجية و البنية الجيولوجية و القيمة الفيزيائية على اعتبار الجيومورفول

النتائج التجريبية المتحصل عليها فيما يتعلق بالناحية الجيولوجية و الجيو تقنية ،  إلى باإلضافةللبلدية ، 

:نستطيع تمييز المناطق التالية  

بحرية و بالتالي فهي عبارة عن مناطق غير ال للتأثيراتمعرضة و هي ربة للشواطىء بحالرمال ال-1

.قابلة للبناء  

.و السفوح الجبلية، و تمثل مناطق ذات قابلية متوسطة للبناء األوديةترسبات -2  

متجانسة، و هي  أرضيةالترسبات المتعلقة بوادي الزرامنة و وادي الصفصاف، و تمثل منطقة ذات -3

.بار 1.5 إلى 0بها ما بين  رضاألذات قابلية متوسطة، تتراوح مقاومة  أراضي  

متوسطة القابلية و تتراوح مقاومة  إلىمنطقة الكثبان الساحلية و هي منطقة تتراوح ما بين قابلية -4

.بار 1.5 إلى 0.5بهذه المنطقة من  األرض  

بار، و تعتبر بذلك  30حوالي  إلىبها  األرضالكثبان القديمة ذات الترسبات الصلبة و تصل مقاومة -5

.طقة قابلة للبناء و التعميرمن  

و هي منطقة قابلة للتحرك )  Précambrien) :  العصر ما قبل الكمبري إلىترجع  أراضي- 6   

.قابلة للبناءو عليه فهي منطقة غير مالئمة للبناء، لكنها ليست غير  و االنزالق  

التي تقل عنكذلك منطقة المرتفعات ذات المنحدرات  نميزعلى اعتبار الظروف المرفولوجية -7  
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. و هي مناطق تعتبر قابلة للتعمير % 25   

للبناء و ذات كلفة  و هي مناطق غير مالئمة و صعبة % 25مناطق المنحدرات التي تزيد عن -8

. )1(مرتفعة  

Séismicité: ج- القابلية الزلزالية  

لقوة ئمةالالمالالزمة  تاالحتياطيا يسمح بأخذ أنالهدف من دراسة المتغير الزلزالي من شانه  إن  

الموجودة عليها  األرضية أنتتعرض لها المنطقة و لهذا يمكن القول  أنو درجة الزلزال التي يمكن  

:مدينة سكيكدة تتميز بمايلي  

. و الوسط الشرقيذات قابلية لالنهيار في جزئها  أراضي-  

.ذات قابلية لالنهيار في جزئها الغربي بما في ذلك مدينة سكيكدة أراضي--   

:التالية تاالحتياطياللوقاية من ذك يجب اخذ و   

لتجنب قوة احتكاك مجموع  االمكانقدر   (symétrique) :تناظري أوالبناءات شكل تماثلي  إعطاء-    

.تياالبنا  

.تجنب الوحدات الهيكلية الغير متوازنة في االرتفاع-  

.البناء متجانسا أساستكون  أنيجب -  

.يتوفر على العمق الالزم  (La fondation) البناء أساسيكون  أنيجب -   

.يجب أن يكون أساس البناء قائما على أرضية صلبة-  

.تحكم أساس البناء بالهياكل العلوية  (Liaisons résistantes) يجب أن يكون هناك أربطة متينة-    

 

 

_______________________________________________________________ 

(1)-Ibid, P :11. 
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:ناحية المناخيةال -)د  
، الذي يتميز بشتاء المتوسط األبيضبحكم موقعها الساحلي يعتبر مناخ بلدية سكيكدة تابعا لمناخ البحر 

.لطيف و رطب و بصيف حار و جاف  
Précipitations : األمطارتساقط - )ھ  

معدالت ، يعتبر مدينة سكيكدة من المناطق ذات الاألمطاربمالحظة المعطيات المتعلقة بمعدل تساقط 

.يوما 131على مسار  األمطارملم  سنويا من ) 830(المرتفعة، حيث تتلقى في المتوسط   

 و-الحرارة:

الذي يلعب دورا هاما في تنظيم المناخ، تتميز مدينة سكيكدة بشتاء  البحرتبعا لموقعها على ساحل 

يف حار نسبيا يبلغ خالل شهر جانفي، و بص 10.55 °نحو  األدنىلطيف و بدرجة حرارة يبلغ معدلها 

.أوتخالل شهر  24.75°معدل درجة حرارتها نحو  

 ن- الرياح:

مع وجود بعض الحاالت االستثنائية بصفة خاصة في  معتدلة،تعتبر الرياح بمدينة سكيكدة بصفة عامة 

.)1(فصل الشتاء  

اءا من شهر الرياح و العواصف من الجهة الشمالية الغربية، و الجنوبية الشرقية ابتد أغلبية تأتيو 

 إلىحتى شهر ماي، و من الجهة الشمالية الشرقية و الجنوبية الغربية ابتداءا من شهر جوان  أكتوبر

.رسبتمبشهر   

Hydrographie et hydrologie :مصادر المياه– 3-1- 3  

آتية من الجهة الغربية الشرقية و الجنوبية الشمالية، هذه  للمياهتروي مدينة سكيكدة بواسطة مصادر 

مياه تنحدر بصفة خاصة من وادي بني مالك، و وادي الصفصاف و الزرامنة، و تذهب غالبية هذه ال  

_______________________________________________________________ 

(1)-Ibid , P :12. 
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.البحر و ال يستفاد منها إلىالمياه السطحية مباشرة   

 4-3-1-استغالل األرض:

الذي ) نسيج عمراني (بلدية سكيكدة مستغلة سواء من طرف القطاع العمراني  يأراض أغلبيةتعتبر 

من طرق المنطقة الصناعية بمساحة  أوهكتار،  1605.26تبلغ مساحتها  سكانيةيضم ثالثة تجمعات 

من مجموع  % 56.50هكتار ، حيث يشكل هذين العنصرين لوحدهما ما يمثل نسبة  1476.56 بتقدر 

.مساحة البلدية  

:الجدول التالي نأخذببلدية مدينة سكيكدة  األرضنظرة مفصلة على كيفية استغالل  ألخذ و  

األرضمخطط استغالل ) 2(جدول  

األرض) احتالل(نوع استغالل  المسافة بالهكتار %  

 النسيج العمراني الموجود 1605.26 28.50

 قطاع الصناعة و النشاطات  1576.56 28

 قطاع الغابات 310.43 5.50

25.50 1437.50 Broussailles :      األحراش  

0.72 40.65 Herbacées :    زراعة نباتية   

 زراعة متنوعة 231.25 4.10

3.77 212.50         Verger زراعة بستانية   

 تجهيزات و هياكل 221.85 3.91

اإلجماليةالمساحة  5636 100  

 

PDAU 12:لبلدية سكيكدة ص :العمرانيةمخطط التهيئة : المصدر -1  
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 % 25.50هكتار ، أي ما يمثل  1437.50التي تشكل  األحراشمن خالل الجدول نالحظ أن منطقة 

.ني للمدينة في المستقبلامن المساحة اإلجمالية، و هي المساحة التي يقوم عليها االمتداد العمر  

infrastructure et réseaux 5-3-1(-الهياكل األساسية و الشبكات:  

كطرق المواصالت، شبكة المياه، شبكات الصيانة (لى الهياكل القاعدية الموجودة التعرف ع إن  

االختيار اتجاهات مخططات التعمير كأداةتعتبر ضروري الستعماله ...) قطاع الطاقة التطهير،و   

.(Schéma d’urbanisation)  
 أ- شبكة الطرق و النقل:

مح لها باالتصال المباشر بينها و بين المدن تتوفر مدينة سكيكدة على شبكة من الطرق الوطنية تس

:نذكر الطرقو من بين هذه  األخرى للوالياتو البلديات التابعة   

، الذي يربط مدينة سكيكدة بقسنطينة3الطريق الوطني رقم-  

، الذي يربط مدينة سكيكدة بعنابة 4الطريق الوطني رقم -  

ط بلدية سكيكدة بالبلديات المحيطة التابعة كما تتوفر البلدية على شبكة من الطرق الوالئية ترب

 إقليممجموعة الطرق الفرعية التي تربط البلدية بمحيطها القريب أي ضمن  إلى باإلضافةللوالية، 

.البلدية  

:شبكة المياه و الصيانة و التطهير-ب  

  و سد البركة) زردازة(تمون بلدية سكيكدة من المياه الصالحة للشرب عن طريق سد الرفاهية 

سكيكدةو كذلك عن طريق شبكة اخرى متنوعة من اآلبار، و يوجد على مستوى بلدية ،)الطوب أم(  

(Assainissement) ةالمستعملو هي قنوات صرف المياه  للتطهير و الصيانةنظامين    

معالجة أيةو البحر، بدون  األودية،و صرف المياه المتساقطة ، و كلها تتجه نحو   (eaux usées)  

.ةأو تصفي  
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 ج- الغاز و الكهرباء:

.واحد ذو ضغط عال و الثاني ذو ضغط متوسط نبلدية سكيكدة ممونة بواسطة خطين كهر بائيي-1  

يمون مدينة سكيكدة انطالقا من محطة التحويل الموجودة عند)  60 KV (الخط ذو الضغط العالي -   

.44مخرج المدينة على الطريق الوطني رقم   

ية الثانوية انطالقا من المحطة يمون التجمعات السكان      (60 KV) الخط ذو الضغط  المتوسط -   

.المركزية التقنية لسونالغاز  

.)1(أما فيما يتعلق بتموين المدينة بالغاز فيتم بواسطة محطة الغاز التي تقع جنوب المنطقة الصناعية-2  

 5-شبكة الهاتف:

.خط هاتفي 20520: بقدرة  (Centrales) بثالث محطات هاتفية رئيسية بلدية سكيكدة مزودة   

 1/3/6- مدينة سكيكدة تمثل قطبا صناعيا وطنيا:

حيث يضم المنطقة الصناعية تتربع تعتبر مدينة سكيكدة قطبا صناعيا مهما على المستوى الوطني، 

مركبات تتعلق بالصناعات و تضم عدة البلدية،هكتار من مساحة  1576.50 بعلى مساحة تقدر   

.التي تقع في الجهة الشرقية من البلديةالبترو كيمياوية    

هذا المركبات الصناعية من الناحية االقتصادية و االجتماعية بالنسبة للمدينة  أهميةمن  مبالرغلكن   

يشكل تهديدا امنيا و صحيا دائمين على حياة و صحة مواطني المدينة  أصبحإال أنه  ككل،و للوطن 

زادت في  ملوثات،، و هذا نظرا لما يفرزه من سموم و و مواطني الوالية بصفة عامة بصفة خاصة

 تدهور البيئة، من هواء و زراعة، و مياه، و مواشي، الشيء الذي انعكس سلبا على صحة المواطن 

 

________________________________________________________________ 

(1)-Ibid, P : 13. 
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و غيرها ....التفويد و، و الربو الحساسية، كأمراضنة سكان المدي أوساطفي  أمراضو ظهور عدة 

.من األمراض الفتاكة و المزمنة التي يصعب معالجتها و الشفاء منها بسهولة  

كما يشكل كذلك هذا المركب تهديدا أمنيا على مواطني المدينة و المنطقة كلها، و ما االنفجار الذي 

ما ترتب عنه من ضحايا بشرية، و تصدع لمباني  تعرضت له إحدى مصفاة التكرير التابعة للمركب و

. اال دليل على ذلكعمرانية و اقتصادية كثيرة أصبحت مهددة باالنهيار  

 7-3-1-التعريف بمناطق البحث الميداني:

 تمهيد:

يشمل البحث الميداني حول مشكالت اإلسكان الحضري لمدينة سكيكدة ثالث مناطق إسكان        

عباز و منطقة صالح بولكروة و منطقة بحيرة الطيور و التي تشكل في متخلفة و هي منطقة بو

) بوعباز(مجموعها مثلث اإلسكان الحضري المتخلف بمدينة سكيكدة، على اعتبار موقع المنطقة األولى 

يوجد بالناحية الجنوبية ) صالح بولكروة(يوجد بالناحية الشمالية للمدينة، و موقع المنطقة الثانية 

بالناحية الجنوبية الغربية للمدينة، و بالتالي فالناظر ) بحيرة الطيور(توجد المنطقة الثالثة  الشرقية، و

 إنو بالرغم من . .إليها على الخريطة المدينة يرى أنها تشكل مثلثا داخل النسيج الحضري للمدينة

بالمدينة، حيث  المتخلف لإلسكانمناطق  أربعةعلى مستوى بلدية سكيكدة يعتمد على  اإلداريالتصنيف 

نعتبرها كامتداد لمنطقة بوعباز بحكم  إننا إالكمنطقة رابعة قائمة بذاتها، " حسين لوزاط"يعتبر منطقة 

الناحية الشمالية الشرقية إلىاالرتباط الجغرافي للمنطقة الممتدة من الناحية الشمالية للمدينة   

.و على امتداد شريط واحد   

)بوعباز( لىاألوبالمنطقة  يفعرالت-7-3-1-1  

تمثل منطقة بوعباز إحدى الهضبتين التي تحتضن مدينة سكيكدة القديمة باإلضافة إلى هضبة بويعلى، 

و نظرا لصعوبتها فقد بقيت في اغلبها خالية من مشاريع البناء و العمران، و لم تنطلق بها مشاريع 
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عنية تحت وطأة أزمة اإلسكان التي البناء و العمران إال في السنوات األخيرة، عندما فتحت السلطات الم

.تعيشها المدينة أبواب البناء الذاتي للخواص و المواطنين بهاتين الهضبتين  

منطقة بوعباز في فترة االستعمار منطقة جبلية شبه خالية، األمر الذي جعلها مكانا مفضال و قد كانت 

و لهذا نجد أن أغلبية . ن خارجهالهجرة الكثير من المواطنين، سواء كان ذلك من داخل المدينة أو م

سكان منطقة بوعباز هم من المهاجرين من المناطق القروية و الريفية لوالية سكيكدة، والكثير منها 

يعود إلى الفترة االستعمارية، بعد ما اتبع االستعمار سياسة األرض المحروقة و إنشاء المناطق 

ان هذه المناطق بعد حرق و تهديم منازلهم المحرومة على مستوى المناطق الريفية، مما دفع سك

.باألرياف إلى الهجرة و االستقرار بمحيط المدينة  

عبارة عن خليط من البناء الذاتي المتطور، اإلى منطقة بوعباز السكنية، نجده نو عندما ننظر اآل  

تخلفة و البناء القصديري المتخلف، فقد حاصرت البناءات العصرية المتطورة منطقة بوعباز الم 

.لتظهرها في شكل منطقة سرطانية لإلسكان المتخلف داخل البناء الحضري المتطور  

:الموقع الجغرافي للمنطقة -7-3-1-2  

تقع منطقة بوعباز لإلسكان القصديري التي تشكل المنطقة األولى في بحثنا الذي يدور حول دراسة 

رقية من مدينة سكيكدة، يحدها شماال جبل مناطق اإلسكان المتخلف بالمدينة، في الناحية الشمالية الش

ليلو الذي يطل على البحر و من الناحية الشرقية المنطقة الصناعية الصغرى، و أما من الناحية الغربية 

.هكتار 18.45فيحدها حي برج حمام و بقية المدينة و تتربع على مساحة   

 7- 3- 1-3-التعريف بالمنطقة الثانية (صالح بولكروة):

المتخلف على سفوح هضبة الزرامنة الكبرى من الجهة الغربية،  لإلسكانالح بولكروة يوجد حي ص  

و هو حي قديم انشىء في عهد االستعمار، لكنه تطور و توسع بعد االستقالل ليصبح كمنطقة بوعباز 

و للفئات الحضرية الفقيرة محدودة الدخل و تتكون من سكنات حي صالح  األريافللهجرة من  ملجأ
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وة من حيث مواد البناء من خليط من المواد الطينية و الخشبية و القصديرية و االسمنت و اآلجر بولكر

فقد تجد جميع هذه المواد ضمن السكن الواحد فوق بعضها، تتخللها مسالك وعرة و ضيقة ال يمكن 

فر على كل راجال، باستثناء الجزء الذي بني وقت االستعمار فبالرغم من انه ال يتو إالالمرور منها 

 في طور التهديمو هو اليوم  أوسع،و مساكنه  فافمصانه يمثل بناءا  إال لإلسكانالشروط الضرورية 

يوجد ضمن المنطقة العمرانية  حي صالح بولكروة القصديري أنتعويضه بمشاريع عمرانية، و بما 

الذاتي، من جميع الحضرية لمدينة سكيكدة ، فقد حاصره العمران العصري المتطور و خاصة البناء 

الجهات، شانه في ذلك شان منطقة بوعباز، فأصبح يظهر على شكل بؤرة سرطانية مشينة داخل 

.النسيج العمراني الحضري للمدينة  

:الموقع الجغرافي-7-3-1-4  

تقع منطقة صالح بولكروة لإلسكان المتخلف التي شكلت المنطقة الثانية في بحثنا الميداني حول 

المتخلف بمدينة سكيكدة في الجنوب الشرقي للمدينة، يحدها من الشمال هضبة       اإلسكان الحضري 

و من الجنوب  (Lotissement) الزرامنة و من الجهة الشرقية المنطقة الحضرية للبناء الذاتي    

حي صالح بولكروة العمراني، أي الحي الذي سميت المنطقة باسمه، و هي تسمية جديدة نسبيا جاءت 

إلى الملعب الذي يوجد  نسبة) الماطشحي (مع امتداد البناء العمراني ألنه في السابق كان يطلق عليه 

 11.82:  ببالقرب منه، و من الجنوب تحده منطقة الزفزاف، و يتربع هذا الحي على مساحة تقدر

.هكتار  

:بحيرة الطيور: التعريف بالمنطقة الثالثة-7-3-1-5  

المتخلف في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة سكيكدة على هامش  لإلسكان" بحيرة الطيور":منطقةتقع 

مسكن العمراني، و من الجهة الجنوبية حي عيسى بوكرمة ذو  500المدينة، يحدها من الشمال حي 

مسكن  700، و من الناحية الغربية جبل بولكرود و من الناحية الشرقية حي نمط البناء الجاهز
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مصنع  "هكتار، و يطلق على هذه المنطقة كذلك منطقة  5.80 بالحضري، و يتربع على مساحة تقدر 

.على أرضية هذه البحيرة و الذي أوقفت أشغاله مؤخراالذي بني "  Briqueterie :اآلجر   

 إالي كانت تمثل مرتعا مفضال لمختلف أنواع الطيور و لم يبق منها حاليا و قد جفت هذه البحيرة الت

.اسمها و اسم الحي الذي بني عليها  

المتخلف بنفس الظاهرة التي الحظناها في منطقة البحث  لإلسكان" بحيرة الطيور"و تتميز منطقة 

العمران و البناء الذاتي ، حيث بدا الحي يحاط ب)و منطقة صالح بولكروة-أي منطقة بوعباز(السابقين 

 الحضري،الذي جعله يظهر للعيان كمنطقة سرطانية داخل النسيج  األمرو خاصة من جهته الشرقية، 

بهذه المنطقة بنفس  العمرانيو لكن بدرجة اقل مقارنة بالمنطقتين السابقتين، نظرا لعدم انتشار المد 

.بالمنطقتين السابقتين تشاهدهاالدرجة و الكثافة التي   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 خريطة اإلسكان القصديري 4رقم  الشكل
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 2-المجال البشري:

و صالح  بوعباز،قصديرية و هي حي  إسكانثالث مناطق  أسلفنايشكل المجال البشري لبحثنا كما 

.بولكروة و بحيرة الطيور  

:مجتمع البحث و عينة الدراسة على مستوى منطقة بوعباز-2-1  

ساكنا  4169مسكنا قصديريا و هو ما يمثل  654خلف المت لإلسكانيبلغ عدد السكنات بمنطقة بوعباز 

و بناءات من  أكواخو اغلب سكنات هذه المنطقة هي عبارة عن . 2001 إلحصائيةعائلة تبعا  709و 

، لإلسكانخليط من كل هذه المواد، و ال تتوفر على الشروط الضرورية  أو المستعملةالصفيح و المواد 

وجود المرافق الضرورية كالماء و الصرف و ال من حيث  بناء،الو مواد  اإلسكانال من حيث نوع 

في شكل  أووجدت فهي في شكل استعمال جماعي كالماء مثال،  إنز و الكهرباء، و االصحي و الغ

.عشوائي و فوضوي كالكهرباء و قنوات الصرف الصحي  

 % 10ي ما يمثل نسبة مسكنا أ 65من هذا المجتمع عينة عشوائية لتطبيق االستمارة، تتكون من  أخذنا

.اإلجماليةمن عدد السكنات   

:بولكروةمجتمع البحث و عينة دراسة على مستوى حي صالح -2-2  

 إحصائيةمسكنا قصديريا حسب  578المتخلف  لإلسكانيبلغ عدد سكنات منطقة صالح بولكروة 

ائية الدراسة ثم اختيار من هذا العدد عينة عشو عائلة، 653ساكنا و  3843، و هو ما يمثل 2001

. لهذه المنطقة اإلجماليةمن عدد السكان  % 10مسكنا، و هو ما يمثل نسبة  58تتكون من   

:مجتمع البحث و عينة الدراسة على مستوى منطقة بحيرة الطيور-3-3  

يبلغ عدد سكنات بحيرة الطيور لإلسكان المتخلف إلي تمثل المنطقة الثالثة في مثلث بحثنا الميداني 

 اي عائلة 258ساكنا و  1185، و هو ما يمثل 2001متخلفا حسب نفس اإلحصائية لسنة  مسكنا 258
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بنفس عدد السكنات، عكس ما الحظناه في منطقتي بوعباز و صالح بولكروة، حيث وجدنا أن بعض 

.المساكن تضم أكثر من عائلة واحدة  

سكنات اإلجمالية بالنسبة لهذا د المن عد % 10مسكنا أي ما نسبته  26أخذنا منها عينة عشوائية تمثل 

.الحي  

:و في األخير يمكننا تلخيص مناطق الدراسة و العينات المختارة في الجدول التالي  

عينة الدراسة) 3(جدول  

 عدد المساكن حجم العينة المختارة
عدد المساكن و حجم العینة        

 المنطقة األولى

 بوعباز 654 65

 صالح بولكروة 578 58

يرة الطيوربح 258 26  

 المجموع 1490 149

 

 3-المجال الزمني:
 3-1-انطالق عملية البحث بمنطقة بوعباز:

انطلقت عملية البحث بمنطقة بوعباز بجولة استطالعية تعرفت من خاللها على المنطقة و استطعت 

ميداني من البحث ال األولالحي السكني الذي يشكل ميدان الجزء  أوالجغرافية  المنطقةتحديد و حصر 

 آثرتالدراسة و  أيامثم قمت باالتصال ببعض الساكنين بالمنطقة الختيار مرافقا و دليال يرافقنني خالل 

.من نفس المنطقة جامعيايكون طالبا  أن  
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و بعد يومين من قيامي بالجولة االستطالعية استطعت خاللها تحضير و مراجعة االستمارة و ضبط 

ي و قد اخترت الساعة التاسعة صباحا حتى ال أزعج عينة المبحوثين الوقت، انطلقت في العمل الميدان

.في وقت مبكر من الصبيحة  

و لكن عند مباشرة العمل اتضح بعد اتصالي بالمجموعة األولى من المبحوثين بان الوقت المالئم 

ساءا، أي بعد لوجود أفراد العينة المبحوثة بمنازلهم هي الفترة المسائية  ابتداءا من الساعة الخامسة م

.غالبا ما يكون األفراد قد التحقوا بعملهم ةخروجهم من أعمالهم، الن الفترة الصباحي  

 

 3-2- -بمنطقة صالح بولكروة:

و التي استغرق البحث فيها مدة أربعة أسابيع، انطلقت في ) بوعباز(بعد أن انتهيت من المنطقة األولى 

، حيث قمت بجولة استطالعية، تعرفت فيها على )كروةصالح بول(العمل الميداني بالمنطقة الثانية 

المنطقة و حددت منطقة اإلسكان المتخلف التي تدخل ضمن نطاق بحثي الميداني ثم اتصلت بسكان 

المنطقة الختيار دليل و مرشد في البحث، و قمت بشرح أهداف البحث و تعريفهم بمحاور االستمارة 

ن البحث هو ألغراض علمية و ال يمس الحياة الشخصية لكسب ثقة و اطمئنان سكان المنطقة من أ

. لإلفراد و أن المعلومات التي سوف يدلون بها تبقى سرية و ال يمكن أن تستعمل ضد أي شخص  

و كالعادة اخترت أن يكون مساعدي في تطبيق االستمارة على هذا الحي السكني احد الطلبة الجامعيين، 

بتهما في مساعدتي على القيام بالبحث، فعرفتهما على مضمون وجدت طالبين من المنطلقة أبديا رغ

.االستمارة و محاور البحث، م اتفقنا على اللقاء في اليوم الموالي لمباشرة عملية الدراسة الميدانية  

في اليوم الموالي التقيت الطالبين حوالي الساعة التاسعة صباحا، و قبل البدء في مباشرة عملية البحث 

على  رتمارة نموذجية أمام الطالبين بهدف التحكم في عملية توجيه األسئلة و التاشيقمت بملء اس
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استمارة و هو  58األجوبة، لتنطلق العملية بعد ذلك مباشرة و تستمر ثالثة أسابيع تم خاللها تطبيق 

.عدد العينة التي تم اختيارها من هذا الحي  

 3-3-بمنطقة بحيرة الطيور:

و التي استغرق البحث فيها مدة ثالثة أسابيع كما سبق ) صالح بولكروة(ة الثانية بعد انتهائي من المنطق

و بدأت في البحث عن دليل يرشدني في ) بحيرة الطيور(ذكره، تم االتصال بسكان المنطقة الثالثة 

 عملية البحث الميداني و فضلت كالعادة أن يكون من الطلبة الجامعيين، نظرا لمستواهم الثقافي من جهة

و لمعرفتهم بطبيعة هذه البحوث و الدراسات الجامعية من جهة أخرى، باإلضافة إلى أن اغلبهم غير 

منشغل و لهم الوقت الكافي لمرافقتنا في لميدان التقيت بالدليل الميداني و كان كالعادة من سكان 

مساعدتي في عملية نه هذه المرة لم يكن طالبا في الدراسة، بل إطارا عامال، لكنه قبل بكالمنطقة، ل

البحث، اتفقنا على أن يقوم بعملية تحسيس نحو سكان المنطقة و تعريفهم بطبيعة البحث و غرضه الذي 

ال يؤثر على الحياة الشخصية ألي فرد من أفراد عينة البحث، إنما هدفه هو تحقيق أغراض علمية من 

  ). ياء المتخلفةاألح(نها أن ترفع التباس و الغموض عن هذا النوع من اإلسكانأش

و معرفة الظروف االقتصادية و االجتماعية و االيكولوجية بسكان هذه المناطق، ثم استظهرت معه 

نموذجا الستمارة بحث لتعريفه كيفية ملئها، لتنطلق بعد ذلك العملية في اليوم الموالي و تستمر مدة 

.اختيرت على مستوى هذه المنطقة استمارة على عينة البحث التي 26ثالثة أسابيع تم خاللها تطبيق   

 

 ثالثا:     المنهج المستخدم في الدراسة:

التفكير  أساليب استعمالدقة و يقين كلما اقتربنا من  أكثربان المعرفة تكون  الباحثونيتفق العلماء و 

.العلمي  
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ي، و تصبح التفكير المنظم أي المنهج العلم إليهاللوصول  تستخدموعليه فالمعرفة العلمية هي التي 

التجريب عليها و تحقيقها في  إمكانيةالمعرفة علمية كلما بلغت درجة عالية من الصدف و الثبات و 

.الواقع  

.الفكري الذي يوجه خطوات الباحث في دراسته لمشكلة معينة اإلطارو عليه فالمنهج العلمي هو ذلك   

ققة بمادة البحث على عدة طرو المعلومات المتعل تو لهذا يعتمد الباحث للحصول على البيانا  

رة الباحث على استخدام المنهج المالئم و األدوات المناسبة دو وسائل، ذلك أن قيمة البحث تكمن في ق 

للوصول إلى نتائج علمية مرضية، و نظرا لطبيعة موضوعنا الذي يبحث مشكالت اإلسكان الحضري 

الذي يعتمد على وصف الظواهر وصفا فقد رأينا أن األسلوب المناسب لذلك هو المنهج الوصفي 

ج ائموضوعيا عن طريق تطبيق البحث العلمي و استعمال األساليب اإلحصائية في تكميم معطيات و نت

البحث و هو المنهج المالئم أكثر للبحوث االجتماعية، و قد استعملنا في تجسيد ذلك طريقة المسح 

المجتمع المبحوث و كذلك لصعوبة تطبيق بالعينة كإحدى طرق هذا المنهج نظرا لتجانس وحدات 

تحليل المعلومات و البيانات التاريخية و لقد تمثل هذا  كطريقة المسح الشامل، كما استعملنا إلى جان ذل

المنحنى التاريخي في استعراض التراث السوسيولوجي المرتبطة بالنظرية الحضرية و بالدراسات 

. اإلسكان الحضري، و في التعريف بمجاالت البحثاالمبرقيقة الحضرية التي تناولت مشكالت   

و تحليل الواقع االجتماعي و االقتصادي ةدراسمقارنات عامة في  إجراءكما اعتمدت الدراسة على   

شكلت مجال بحثنا و هي منطقة بوعباز  التيالمتخلفة الثالثة  اإلسكانو المهني و االيكولوجي لمناطق  

سمات و خصائص كل منطقة و فضال عن  إبرازبحيرة الطيور، و و منطقة صالح بولكروة و منطقة 

و تنظيمها و تصنيفها  اإلحصائيةمن خالل جمع المادة  اإلحصائية اإلجراءاتالدراسة  تذلك استخدم  

 و تبويبها ثم تحليلها تحليال رقميا و مقارنتها مع بعضها
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 رابعا:     تقنيات البحث الميداني

لتطبيق منهج بحثه و جمع المادة العلمية التي يحتاجها،  أدواتعدة وسائل و استخدام  إلىيلجا الباحث 

: تمثل على الخصوص أدواتو لتجسيد دراستنا الراهنة استعملنا عدة وسائل و   

:المالحظة-1  

من استخدم هذه الوسيلة هم  أولفي جمع البيانات و المعلومات و  األساسيةو هي وسيلة من الوسائل 

لإلفراد، ربولوجيون و تستخدم المالحظة على الخصوص في دراسة النواحي السلوكية الباحثون االنت

قد تكون المالحظة بسيطة و عفوية واالستبيان،  أوكالمقابلة  األخرىيصعب استخدام التقنيات  نأي  

.و قد تكون منظمة و مضبوطة   

 

 1-1-استخدام المالحظة:

اسة االستطالعية لمناطق البحث الثالثة بحيث حددت كان استعمالي لهذه التقنية خالل قيامي بالدر

 ةبمباشرخصائص المنطقة و المجال المكاني الذي ستجري فيه الدراسة، ثم بعد ذلك خالل قيامي 

المناطق من الناحية االيكولوجية،على سمات هذه  تفعن طريق المالحظة تعرف الميداني،البحث   

و المادة المستعملة في  األكواخو كذلك على نوعية هذه  ،أزقةمن مسالك و طرق و :التحتيةو البنية  

الكثير من التناقضات و المراوغات في تصريحات  أتفادى أن أداةكما استطعت بفضل هذه  البناء،

المستجوبين و ال شك انك ستقف على ذلك عند قراءتك للتحليالت المتعلقة بخصائص و سمات الواقع 

.االمبريقي لهذه المناطق  

 2-المقابلة:

 تعتبر المقابلة تقنية من التقنيات الهامة في الحصول على المعلومات، و تتطلب هذه الطريقة قدرات
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يتحصل على ما يريده من  أنو مهارات و ذكاء من طرف الشخص الذي يقوم بها حتى يستطيع  

دقة  أكثرعليها عن طريق المقابلة تكون  المتحصلكانت المعلومات  إذاالشخص موضوع المقابلة، و 

.أكثرطريقة مكلفة و تتطلب وقتا  أنهافان من عيوبها   

 2-2-استخدام المقابلة:

أي المقابلة البسيطة عن طريق مقابلة بعض المواطنين و مناقشتهم : و قد استعملت المقابلة بوجهيها

األمنيةو الواقع الذي يعيشونه في هذه المناطق حول النواحي  األوضاعبطرق غير رسمية حول   

و التي أديتها إلى اإلدارات الرسمية مع بعض المسؤولين و التي تحصلت من : و المقابلة المقننة 

خاللها على بعض المعلومات و إن كانت ليست كثيرة و ال تمتاز بالجدة كما كنا ننتظر، و هذا بسبب 

طور البحث سيادة بعض األنماط البيروقراطية التي ما زالت تشكل عائقا كبيرا في مجال تقدم و ن

.العلمي في بالدنا، و التي سوف أتكلم عنها بتفصيل أكثر عند استعراضي لصعوبات البحث  

 3-االستمارة:

تعتبر االستمارة كذلك تقنية من التقنيات المتطورة و المستعملة بكثرة و خاصة في األوساط و الفئات 

لق عليها بالمقابلة المنظمة عندما المتعلمة، و يتم تطبيقها إما عن طريق االتصال المباشر أو ما يط

تكون مجتمع البحث من فئات غير متعلمة، أو عن طريق إرسالها بوسائل أخرى كالبريد أو الوسائل 

السمعية البصرية أو عن طريق الصحف و المجالت أو عن طريق االنترنيت عندما يكون مجتمع 

.البحث متكون من فئات متعلمة  

 3-1-استعمال االستمارة:

استخدام االستمارة جانبا أساسيا هاما في جمع البيانات و المعطيات التي شكلت المادة العلمية  تشكل

.التي تضمنتها الدراسة بمناطق البحث الثالثة  
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و قد تم تطبيقها بطريقة واحدة و هي طريقة المقابلة نظرا لطبيعة و خصائص المجتمع المدروس، 

.ات المستوى المنخفض بكثرةالذي تنتشر في أوساطه الفئات األمية و ذ  

:السجالت و الوثائق-4  

يتحصل الباحث بصفة عامة على مادته العلمية من مصدرين لثنين مصدر ميداني و تمثل 

المالحظة و المقابلة و االستمارة بمختلف أنواعها و أساليبها كما سبق ذكره، و مصدر إداري أو :تقنياته

ليها الباحث من البحوث و الدراسات السابقة، و من مكتبي و يتعلق بالمعلومات التي يتحصل ع

 اإلحصائيات الرسمية و السجالت المختلفة، و قد تحصلنا في هذا اإلطار على بعض الوثائق 

و اإلحصائيات من بعض الجهات اإلدارية المختصة، لكن بالرغم من أنها تمثل آخر اإلحصائيات 

.1999هيئة و التعمير للبلدية لم يجدد منذ سنة الموجودة لكن نراها غير حديثة فمثال مخطط الت  

 

 خامسا:   العينة و كيفية اختيارها 

 1-العينة: 

 قد ال يستطيع الباحث أن يقوم بدراسة كل مفردات مجتمع البحث و خاصة إذا كانت كبيرة العدد

اختيار و الوقت المخصص لذلك قصير و اإلمكانيات المرصودة إلنجازه ضعيفة، فيلجأ الباحث إلى  

.جزء من مجتمع البحث ليقوم بدراسته ثم يعمم نتائج الدراسة على المجتمع كله  

و قد أصبحت الدراسات عن طر المعاينة في وقتنا الحالي من الوسائل المستعملة بكثرة، نظرا لضيق 

.وماتالوقت و قلة اإلمكانيات و لما تتطلبه من اقتصاد في الجهد و سهولة في المراجعة و تدقيق المعل  

و لكن حتى تكون الدراسة عن طريق المعاينة صحيحة يجب أن يكون اختيار العينة قائما على أسس 

. صحيحة، أي أن تكون العينة المختارة ممثلة للمجتمع المدروس تمثيال صادقا  
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يقة العينة العشوائية، و العينة الطبقية، و العينة المنتظمة، و لكل طر: و هناك عدة طرق للمعانية منها

.منها شروطها و معاييرها حتى تعكس صحة و صدق البحث  

 1-اختيار عينة الدراسة:

نظرا لتجانس مفردات الظاهرة البحثية و الخصوصيات العامة لمناطق البحث التي شكلت مجال 

من مجتمع  % 10دراستنا الراهنة فقد اخترنا في بحثنا هذا تطبيق العينة العشوائية و أخذنا بذلك نسبة 

) 3(حث لكل منطقة فقد بلغ عدد المساكن باألحياء القصديرية الثالثة كما تشير إلى ذلك الجدول الب

مسكنا بالنسبة  578مسكنا بالنسبة لمنطقة بوعباز و  654:، منها2001مسكنا تبعا إلحصائية  1490

. مسكنا بالنسبة لمنطقة حي بحيرة الطيور 258لحي صالح بولكروة، و   

 % 10المساكن على قصاصات ورقية، ثم قمنا بسحب األرقام بصفة عشوائية بنسبة  أرقامقمنا بتسجيل 

:بالنسبة لكل منطقة على حدى، حيث كانت العملية كما يلي  

 1- بالنسبة لمنطقة بوعباز: X 654 10    = 65 مسكنا
                               100  

 
 2- منطقة صالح بولكروة: X 578 10    = 58 مسكنا

                              100  
 

 3- منطقة بحيرة الطيور: X 258 10    = 26 مسكنا
                             100  

 
 سادسا:   أسلوب تحليل و معالجة البيانات

 
يرى العلماء و المختصون في البحث العلمي أن تحليل البيانات و معالجة المعطيات سيكون ناقصا إذا 

تلخيص و تبويب و مقارنة فقط، بل يجب أن يتضمن كذلك عمليات مترابطة و متداخلة كان عبارة عن 

.من الوصف و التفسير و التنظيم، تساعد على تحقيق أهداف البحث  

:و عليه استخدمنا في معالجة بيانات الدراسة الراهنة طريقتين في التحليل  



______________________________________________________خامسالفصل ال  
 

-143 - 

:التحليل الكمي-1  

عن طريق تصنيف و تبويب و جدولة األرقام اإلحصائية  و قد استخدمنا في ذلك التحليل اإلحصائي

المتعلقة ببيانات الدراسة ثم قمنا بمقارنة هذه األرقام و اإلحصائيات في صورها الجزئية و الكلية 

.بمختلف مناطق البحث الثالثة  

:التحليل الكيفي-2  

إلعطائها مدلوالتو قد تمثل في عمليات استعراض هذه البيانات و وصفها و تفسيرها و تحليلها   

و معاني كيفية في إطار األهداف التي ترمي إلى تحقيقها هذه الدراسة، و كلك في إطار ربط ما  

 توصلت إليه الدراسة بالدراسات السابقة و التراث السوسيولوجي للنظرية الحضرية بصفة عامة 

. و مشكالت اإلسكان الحضري بصفة خاصة  

:صعوبات الدراسة  

:نوعين إلىالصعوبات التي اعترضتنا خالل قيامنا بهذه الدراسة ف صنن أنيمكننا   

 1-صعوبات ذاتية:

و ترتبط على الخصوص بابتعاد المعني على هذا النوع من البحوث و الدراسات لمدة طويلة بحكم 

مجال العمل و الوظيفة، و بالتالي كان عليه أن يبذل مجهودات مضاعفة الستعادة و استيعاب و لو 

ية التراث السوسيولوجي بصفة عامة و النظرية الحضرية بصفة خاصة و هو مجال واسع بصفة جزئ

و صعب يتطلب مجهودا و مثابرة و تضحيات أكثر لكن ضيق الوقت و كثرة المهام و عدم التفرغ، 

.من صعوبة المهمة دإلى قلة المراجع و غالء الموجود منها، زا ةباإلضاف  
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صنفين إلىنقسمها  نأو يمكن   :موضوعيةصعوبات -2  

و تعود باألساس إلى سيادة الطرق البيروقراطية التي ال تشجع على القيام : صعوبات إدارية-2-1

ويةهبالبحث العلمي، فاإلدارة مازالت تسودها المعايير التقليدية المتخلفة، التي ترتكز على النظرة الج  

و عدم الوعي بأهمية و فائدة هذه البحوث و االنتماء السياسي و االيديولوجي باإلضافة إلى الجهل    

.و الدراسات  

المسؤول غائب، المسؤول في / على شاكلة بإجاباتدائما  تصطدم إداريةجهة  إلىفعند زيارتك 

إلخ..اجتماع، السمؤول ال يستقبل ، المسؤول غير مختص في هذا المجال  

الوصي، و عندما تذهب  يطلب منك للحصول على معلومات الحصول على ترخيص من المسؤول أو

منه  األعلىالحصول على ترخيص من المسؤول الوصي  األخيرالمسؤول الوصي يطلب منك هذا  إلى

.ال فائدة من مواصلة هذا الطريق أنمن  تتأكدتتعب و تشعر بان وقتك ضائع ، و  أن إلى...و هكذا  

ا تكون هذه المعلومات فغالبا م اإلداريةحصولك على معلومات من بعض الجهات  حالةو حتى في   

.و ال تفي بالغرض المطلوب متداولة،موجودة في وثائق عامة و  قديمة اإلحصائياتو   

 2-2-صعوبات ميدانية: 

البحوث و عدم االهتمام بها، في جهل الفئات االجتماعية بهذا النوع من  الخصوصو تكمن على 

دة العاجلة، حتى يتجاهلك أو ال يتحمس لك فبمجرد أن يعرف المبحوث إن الدراسة ال تعود عليه بالفائ

هل انتم من لجنة اإلحصاء البلدية، متى تتم استفادتنا من سكنات، ثم : ما يبدأك بسؤال مثلغالبا و لهذا 

يضيف لقد تم إحصاء سكنات هذا الحي عدة مرات و لم يتمخض إلى أية نتيجة، هذه أمور روتينية ال 

؟...فائدة منها  

:ة و التعليقات التي تجعل الباحث أمام أمرين ال ثالث لهماو غيرها من األسئل  
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إما اللجوء إلى المراوغة و التحايل من اجل الحصول على اإلجابات و في هذه الحالة ستكون هذه -

.التصريحات مزورة و مبالغ فيها و ال تعكي الحقيقة  

و هنا يفقد حماس المبحوث و إما محاولة إقناع المبحوث بحقيقة هذه البحوث و أغراضها العلمية،   

.و تعاونه و يجد صعوبة في مواصلة عمله و الحصول على المساعدة المطلوبة  



 

  : الفصل السادس

  الجوانب االجتماعية و المهنية لعينة الدراسة

  

  : تمهيد

  

  البيانات الشخصية: أوال 

  البيانات المهنية : ثانيا

  المستوى التعليمي و عالقته بالجنس : ثالثا

  المستوى التعليمي و لغة التكوين :رابعا 
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  الجوانب االجتماعية و المهنية لعينة الدراسة: الفصل السادس 

  :تمهيد 

تبعا لما جاء في الفصل الرابع يعتبر ظهور مناطق اإلسكان الحضري المتخلف لمدينة سكيكدة هو 

ارتفاع معدل الهجرة و وموغرافي في ينتيجة الرتفاع الزيادة السكانية بالمدينة بسبب زيادة النمو الد

يفي، مقابل نقص وتيرة انجاز البرامج السكنية، يضاف إلى هذا صعوبة تضاريس المدينة الر حزونال

  .التي ال تساعد على التوسع و المد العمراني

ولهذا سنعالج في هذا الفصل الواقع االمبريقي لمناطق اإلسكان الحضري المتعلق بمثلث اإلسكان 

نطقة بوعباز، و حي صالح بوالكروة، و القصديري المعروف على مستوى المدينة و المتمثل في م

  .يرة الطيوربحمنطقة 

  .هذه المعالجة بإعطاء صورة واقعية عن خصائص و سمات المجتمع المبحوث أدبو سن
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  البيانات الشخصية: أوالً 

ات تحدد تعتبر البيانات الشخصية بمثابة اإلطار المرجعي لتحليل و تفسير البيانات على اعتبار أن هذه البيان

  سمات و خصائص المجتمع المدروس من حيث الجنس و السن و الحالة العائلية

المجموع الكلي
العينة

كجكجكجتحدیده
5178,4634,235371,3835,572388,4615,4412785,24ذكر
1421,549,4058,623,36311,542,012214,77أنثى

6510043,63588038,932610017,45149100المجموع
30812,315,3746,902,68311,542,011510,06

40 - 301116,927,382136,2114,091038,466,714228,18
51 - 411116,927,381525,8610,07934,626,043523,49
62 - 521929,2312,751118,967,38415,382,683422,81

< 631624,6210,74712,074,70---2315,44
6510043,625810038,922610017,4414999,98المجموع
5381,5435,574781,0331,542388,4615,4412382,55متزوج

42,68---34,622,0111,720,67أعزبالحالة
11,540,6735,172,0127,691,3464,02مطلقالعائلية

812,305,37712,084,7013,850,671610,74أرمل
6510043,625810038,922610017,4514999,99المجموع

31421,549,401322,418,721350,008,724026,84
31421,549,402644,8317,451038,466,715033,56 - 5عدد

62640,0014,451932,7612,75311,542,014829,21 - 8االوالد
< 91116,927,38------117,38

6510040,635810038,922610017,4414996,99المجموع

جدول (1) البيانات الشخصية
المنطقة

الجنس

عع المتغير

السن

%

بحيرة الطيورصالح بوالكروةبوعباز

عع
%%%

 
  :مفتاح الرموز 

  العينة= ع 
  العينة الجزئية= ج 
  العينة الكلية= ك 
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أن المتعلق بالجنس ) 1/1(و في هذا اإلطار تؤكد الشواهد الكمية المتعلقة بالجدول الجزئي األول ) 1

من إجمالي عينة بوعباز هم من الذكور، في حين يشكل  % 78,46مفردة بحث أي ما يمثل نسبة  51

من أفراد العينة الجزئية  %71,38فردا نسبة  53عدد الذكور بالحي القصديري صالح بوالكروة 

نسبة فردا  23المدروسة بهذا الحي بينما يبلغ عدد األفراد الذكور بحي بحيرة الطيور المتخلف 

من أفراد العينة المبحوثة كما تؤكد البيانات الرقمية الواردة في هذا الجدول أن إجمالي عدد  88,46%

في حين بلغ عدد  %85,23فردا بنسبة  127الذكور المبحوثين في األحياء السكنية المتخلفة الثالثة بلغ 

ء الثالثة أي أن أغلبية أرباب من إجمالي المجتمع المدروس في األحيا 14,77بنتا بنسبة  22اإلناث 

لإلناث من النساء األرامل و  %14,77األسر للعينات المبحوثة كان يشكلها رجال، في حين تمثل نسبة 

  .المطلقات األتي تقع على عاتقهن تربية األسرة في غياب اآلباء

 30مارهم عن أن سن أفراد العينة المدروسة الذين تقل أع) 1/2(و يوضح الجدول الجزئي الثاني ) 2

من العينة المدروسة على مستوى حي بوعباز، في حين يمثل هذا  %12,31أفراد بنسبة  8سنة هم 

و . من أفراد العينة المدروسة بهذا الحي %6.9أفراد بنسبة  4العدد على مستوى حي صالح بوالكروة 

ي بحيرة الطيور، حيث نفس الشيء يمكن قوله تقريبا بالنسبة ألفراد العينة المدروسة على مستوى ح

من أفراد العينة و هو ما  %11,54أفراد بنسبة  3سنة  30كان عدد األفراد الذين تقل أعمارهم عن 

من العينة الكلية المدروسة بمناطق البحث الثالثة، و هذا ما يؤكد من  %10,07فردا بنسبة  15يمثل 

و ليس من األفراد كأشخاص، و من  أن أفراد عينة البحث تشكلت في أغلبها من األسرة كوحدة بحث

  سنة مازالوا شبابا و لم يكونوا أسرا بعد 30ثمة تدل هذه النسبة أن الذين تقل أعمارهم عن 

 %16,92مفردة بحث أو أسرة بنسبة ) 11(بنسبة ) 40 – 30(بينما يبلغ عدد األفراد األسر بالنية لفئة 

ري في حين يبلغ عدد أفراد هذه الفئة على مستوى من العينة المبحوثة على مستوى حي بوعباز القصدي

من العينة الجزئية المدروسة بهذه المنطقة بينما كان  %36,21مفردة بنسبة  21منطقة صالح بوالكروة 
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سنة على مستوى منطقة البحث بحي بحيرة ) 40 – 30(عدد هذه الفئة التي تتراوح أعمارها ما بين 

  .من العينة الجزئية المبحوثة بهذا الحي %38,46أفراد بنسبة  10الطيور لإلسكان القصديري يمثل 

مفردة  42) 1/2(في حين كان إجمالي مفردات البحث حسب ما يشير إليه الجدول اإلحصائي الجزئي 

 – 41(من العينة اإلجمالية للبحث و نالحظ نفس العدد كذلك بالنسبة لفئة التي تتراوح أعمارهم ما بين 

من العينة الجزئية المدروسة بالنسبة لمنطقة البحث األولي أي  %16,92ا بنسبة فرد 11سنة أي ) 51

من العينة الجزئية بالنسبة لمنطقة البحث الثانية أي حي  %25,86مفردة بحث نسبة  15بوعباز، و 

بالنسبة  ةمن العينة الجزئية المبحوث %34,62مفردات بنسبة  9صالح بوالكروة في حين كان هذا العدد 

  .طقة البحث الثالثة بحيرة الطيورلمن

سنة، )  51 – 41(وقد بلغ إجمالي مفردات البحث حسب ما يبينه الجدول اإلحصائي بالنسبة لفئة السن 

  .من العينة الكلية للبحث بالمناطق الثالثة %23,49مفردة نسبة  35

بالقيمة النسبية  %29,23مفردة بالقيمة المطلقة  19نجدها تمثل ) 62 – 52(و إذا الحظنا فئة السن 

فيما يتعلق بمنطقة صالح بوالكروة  %18,86مفردة نسبة  11لعينة الدراسة لمنطقة حي بوعباز، و 

فيما يخص حي بحيرة الطيور و تمثل مجموع مفردات البحث في  %15,38مفردات نسبة  4فيما تمثل 

لية أما بالنسبة لفئة ما فوق سن من أفراد عينة البحث اإلجما %22,81مفردة بنسبة  34المناطق الثالثة 

من  %24,62مفردة أو أسرة نسبة  16فتمثل حسب ما يوضحه الجدول اإلحصائي الجزئي سنة63

من  %12,07أسر نسبة  7أفراد عينة البحث الجزئية بالنسبة لمنطقة حي بوعباز القصديري، مقابل 

ا منطقة بحيرة الطيور تماما من هذه أفراد العينة المبحوثة بالنسبة بحي صالح بوالكروة في حين تخلو

الفئة، و هذا ما يعني أن عينة الدراسة بالنسبة لحي بحيرة الطيور تعتبر أقل سن مقارنة بالمنطقتين 

السابقتين، كما أن أفراد عينة البحث لمنطقة حي صالح بوالكروة تعتبر أقل سن كذلك من أفراد عينة 

الذي يمثل فئات لسن هو أن ) 1/2(ء الثاني من الجدول حي بوعباز و لعل ما نالحظه من خالل الجز
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هناك اختالف في سمات و خصائص عينة البحث بالمناطق الثالثة حيث لالحظ أن عدد أفراد العينة 

بالنسبة لمنطقة بوعباز تتزايد كلما ارتفعت فئات السن، في حين نجدها على مستوى عينة صالح 

سنة، و تتركز خاصة في الفئات التي تتراوح أعمارها ) >63( سنة و فئة) 30-(بوالكروة تقل في فئة 

  .سنة، أي أنها عينة في سن الكهولة، لكنها أقل سن مقارنة مع أفراد عينة حي بوعباز) 62- 30(بين 

أما بالنسبة للعينة المدروسة على مستوى حي بحيرة الطيور فيتركز أغلبية أفرادها في الفئة العمرية 

  .أنها أقل سن من أفراد عينة البحث بالنسبة لمنطقتي بوعباز و صالح بوالكروةسنة، أي ) 51 – 30(

فردا بنسبة  51المتعلق بالحالة العائلية ألفراد البحث أن ) 1/3(كما يشير الجدول الجزئي الثالث ) 3

فردا بنسبة  47من العينة الجزئية المدروسة لمنطقة حي بوعباز هم متزوجون، مقابل  81,54%

من  %88,46شخصا بنسبة  23لفراد عينة الدراسة بالنسبة لمنطقة حي صالح بوالكروة و  81,03%

فردا بنسبة  123العينة الجزئية المبحوثة بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور و هو ما يمثل عددا إجماليا 

لبحث التي من أفراد العينة اإلجمالية للبحث بمناطق البحث الثالث، أي أن أغلبية مفردات ا 82,55%

تتكون منها عينات الدراسة التي شكلت مجال البحث هي عبارة عن أسر كما سبق اإلشارة إلى ذلك في 

أفراد بنسبة  4حين ال تمثل فئة العزاب من عدد أفراد العينة المفحوصة لمنطقة حي بوعباز إال 

ينة حي صالح بوالكروة على مستوى ع %1,72بينما ال يمثل هذا العدد إال فردا واحدا بنسبة  4,62%

و هذا ما يفسر قلة األفراد ) العزاب(و تخلو تماما منطقة بحيرة الطيور لإلسكان المتخلف من هذه الفئة 

الشباب الغير متزوجين الذين في إمكانهم الحصول على السكان حتى لو كان السكان متخلف و هذا 

صفة خاصة ذات األصول المحافظة و يعود إلى خصائص األسرة الجزائرية بصفة عامة و المناطق ب

ذات العائلة الممتدة حيث يندر أن يتحصل الفرد على السكن إال بعد الزواج، كما يدل من جهة أخرى 

على أزمة اإلسكان التي تعيشها المدينة و هذا ال يمثل فئة العزاب من العينة اإلجمالية المدروسة على 
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من العينة اإلجمالية  %2,68أفراد بنسبة  4حث إال مستوى المناطق الثالثة التي شكلت مجال الب

  .للبحث

أما بالنسبة لعدد المطلقين ضمن عينة الدراسة الجزئية على مستوى حي بوعباز فهي ال تمثل إال واحدا 

من العينة الجزئية المبحوثة  %5,17أفراد بنسبة  3من عينة المنطقة، في حين تمثل  %1,54بنسبة 

من العينة المفحوصة لمنطقة حي  %7,69لكروة، وهي تمثل فردا واحدا بنسبة بالنسبة احي صالح بوا

  .بحيرة الطيور

من العينة الجزئية المبحوثة  %12,30أفراد بنسبة  8و من جهة أخرى يشير الجدول اإلحصائي أن 

من عينة البحث  %12,08أشخاص بنسبة  7لمنطقة بوعباز هم من األرامل و نفس العدد تقريبا أي 

من العينة الجزئية المبحوثة  %3,85لجزئية بالنسبة لحي صالح بوالكروة بينما نجد فردا واحدا بنسبة ا

  .بالنسبة لحي بحيرة الطيور

فردا  16و تبين الجدول اإلحصائي أن العدد اإلجمالي لألرامل على مستوى مناطق البحث الثالثة هو 

  لبحثمن العينة اإلجمالية بكل مناطق ا %10,75بنسبة 

و يفسر هذا االرتفاع النسبي لألرامل ضمن عينة البحث بالرغم من أن عينة البحث أخذت بصفة 

عشوائية، الذي يشكل أغلبية العصر السنوي بصعوبة الظروف االقتصادية و أزمة اإلسكان و كذلك 

وجها، و طبيعة المجتمع الجزائري و التقاليد السائدة حيث يصعب على المرأة التي طلقت أو توفى ز

حتى الرجل كذلك و لكن ربما بدرجة أقل أن تعيد زواجها، و خاصة إذا كان بأحضانها أو بأحضانه 

  .أطفال

فردا بنسبة  14نالحظ ) 1/4(أما فيما يتعلق بعدد األوالد الذي يشير إليه الجدول الجزئي الرابع ) 4

فردا  13من ثالثة أطفال، مقابل من العينة الجزئية المدروسة لحي بوعباز القصديري له أق  21,54%

شخصا بنسبة  13من العينة الجزئية المبحوثة بالنسبة لحي صالح بوالكروة و كذلك  %22,41بنسبة 
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من عينة الدراسة بالنسبة لحي بحيرة الطيور، أي أن العدد أألجمالي لألفراد المبحوثين الذين لهم  50%

  .عينة اإلجمالية للبحثمن ال %،26فردا بنسبة  40أطفال هو  3أقل من 

فردا بنسبة  14أطفال ) 5 – 3(في حين يبلغ عدد األفراد الذين لهم عدد من األطفال يتراوح ما بين 

من العينة الجزئية للدراسة بالنسبة لمنطقة حي بوعباز، و هو يمثل بذلك نفس النسبة للفئة  21,54%

أفراد  10بالنسبة لحي صالح بوالكروة، و من عينة الدراسة  %44,83فردا نسبة  26األولى، مقابل 

من العينة بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور و يشير الجدول اإلحصائي الجزئي أن العدد  %38,46بنسبة 

فردا بنسبة  50أطفال هو ) 5 – 3(الكلي لألفراد المبحوثين الذين لهم عدد من األطفال يتراوح من 

  .البحثمن العينة الكلية لمجموع مناطق  33,56%

من العين الجزئية المدروسة بالنسبة لحي بوعباز  %40شخصا بنسبة  26كما يوضح الجدول أن 

من العينة بالنسبة لحي صالح  %32,76فردا بنسبة  19أطفال مقابل ) 8 – 6(القصديري لهم مابين 

ير الجدول إلى من العينة الجزئية بالنسبة لحي بحيرة الطيور و يش %11,54أفراد بنسبة  3بوالكروة و 

شخصا  48أطفال يمثل ) 8 – 6(أن العدد اإلجمالي لألفراد الذين لهم عدد من األطفال يتراوح من 

  .الثالثة قمن إجمالي عينة البحث بالمناط %32,21بنسبة 

من العينة الجزئية لمنطقة  %16,92فردا بنسبة  11في حين يبين الجدول في تحليالته اإلحصائية أن 

هم أكثر من تسعة أطفال، في حين ال نجد أثرا لهذه الفئة بالنسبة لمنطقتي صالح بوالكروة حي بوعباز ل

  .و بحيرة الطيور

هو أنه بالنسبة لمنطقة بوعباز نالحظ أن نسبة ) 1/4(و يدل ما يميز الجدول اإلحصائي الجزء الرابع 

  .أطفال )8 – 6(من أفراد العينة المدروسة لهم أطفال يتراوح عددهم مابين  40%

من العينة المدروسة لهم عدد من  %44,83أما بالنسبة لمنطقة صالح بوالكروة فنالحظ أن نسبة 

من أفراد  %50أطفال في حين نجد بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور أن ) 5 – 3(األطفال يتراوح من 
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الثاني من الجدول  العينة الجزئية لدراسة لهم أقل من ثالثة أطفال و هذا ما يؤكد ما قلناه في الجزء

  .المتعلق بالسن، أي أن طول عمر الزواج يزيد من فرص اإلنجاب) 1/2(

  البيانات المهنية: ثانيا 

تعتبر المهنة من بين المتغيرات التي تمكننا من تحديد خصائص العينة و من ثمة تسيير المعطيات 

ات المهنية في دراستنا، على الكمية بغرض البرهنة على فروض و تساؤالت الدراسة و تقتصر البيان

  .المستوى التعليمي و الوضعية المهنية و األقدمية في العمل و نوع عالقة العمل
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المجموع الكلي
العينة
كجكجكجتحديده
2944,6219,462848,2818,79415,382,686140,95أمي
1320,008,721017,246,711453,859,403724,83ابتدائي
913,846,041322,418,72311,542,012516,77متوسط
812,315,37610,344,03415,382,681812,08ثانوي
69,234,0311,730,6713,850,6785,37جامعي
6510043,625810038,922610017,44149100المجموع
710,774,70813,795,37311,542,011812,08ادارة 

2030,7713,421932,7612,751350,008,725234,89مؤسسة اقتصادية
2233,8514,771525,8610,07519,233,364228,20أعمال حرة
46,902,6827,691,3464,02---أخرى
710,774,7023,451,34311,542,01128,05بطال
1912,75---913,846,041017,246,71متقاعد
6510043,635810038,922610017,44149100المجموع
5 - 510,204,24613,045,08730,435,931815,25

61020,418,471532,6112,71521,754,243025,42 - 10األقدمية
11816,336,78613,045,08417,393,391815,25 - 15في

16816,336,7848,703,39730,435,931916,10 - 20العمل
25 - 211122,449,32510,874,24---1613,56

< 25714,295,931021,748,47---1714,40
4910041,524610038,972310019,49118100المجموع

2385,1932,862281,4831,43531,257,145071,43مثبتنوع
414,815,71518,527,141168,7515,712028,56متعاقدعالقة
2710038,572710038,571610022,8570100المجموعالعمل

جدول (2) البانات المهنية
بحيرة الطيورصالح بوالكروةبوعبازالمنطقة

%ع ع
%

ع
%

المستوى 

التعليمي

الوظعية 

المهنية

ع
%

المتغير

  

هو المستوى التعليمي يشير ) 2/1(ففيما يتعلق بالمتغير األول الذي يتضمنه الجدول الجزئي األول ) 1

أي تقريبا نصف عينة الدراسة بمنطقة بوعباز لإلسكان المتخلف  %44,62فردا بنسبة  29الجدول أن 

هي من األميين، و نفس الشيء تقريبا بالنسبة لحي صالح بوالكروة القصديري، حيث يشير الجدول إلى 
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من العينة المدروسة هم من األميين بينما تنخفض هذه النسبة أي  %48,28مفردة بحث نسبة  28أن 

  .من العينة المبحوثة بالمنطقة %15,38وحدات بنسبة  4منطقة بحيرة الطيور إلى نسبة األميين ب

من العينة الكلية  %40,95فردا بنسبة  61و بلغ العدد اإلجمالي لفئة األميين بالمناطق الثالثة للبحث 

ا فرد 13للبحث، بينما يبلغ عدد المبحوثين الذين يتوفرون على مستوى ابتدائي لمنطقة حي بوعباز 

من العينة المدروسة بالنسبة لمنطقة  %17,24أفراد بنسبة  10من عينة البحث بالمنطقة و  %20بنسبة 

لتتعدى بذلك نصف العينة  %53,85شخصا بنسبة  14صالح بوالكروة، و ترتفع هذه الفئة إلى 

  .المبحوثة بمنطقة بحيرة الطيور

من العينة  %24,83فردا بنسبة  37االبتدائي و قد بلغت الفئة اإلجمالية للمبحوثين من ذوي المستوى 

  .الكلية للبحث بمختلف مناطق البحث

 9) 2/1(أما بالنسبة للفئة ذات المستوى المتوسط فقد بلغت حسب ما يشير إلى ذلك الجدول الجزئي 

من عينة الدراسة بالنسبة لمنطقة البحث األولي أي بوعباز و أرتفع هذا العدد  %13,84أفراد بنسبة 

من العينة المدروسة بالنسبة للمنطقة الثانية أي حي صالح بوالكروة،  %22,41شخصا بنسبة  13لى إ

من أفراد العينة المدروسة بالنسبة لمنطقة البحث الثالثة أي بحيرة  %11,54أفراد بنسبة  3ينخفض إلى 

فردا بنسبة  25و قد بلغ العدد الكلي للمبحوثين الذين يتوفرون على المستوى المتوسط . الطيور

  .من العينة الكلية للبحث 16,77%

من العينة  %12,31أفراد بنسبة  8أما فيما يتعلق بفئة المستوى الدراسي الثانوي فقد بلغ عددها 

من العينة الجزئية  %10,34أفراد بنسبة  6المبحوثة بالنسبة لحي بوعباز، ينخفض هذا العدد إلى 

من عينة  %15,38أفراد بنسبة  4كروة، لينزل هذا العدد أكثر أي المدروسة بالنسبة لمنطقة صالح بوال

و بلغ مجموع األفراد المبحوثين حسب ما يشير إليه . الدراسة الجزئية بالنسبة لحي بحيرة الطيور
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من  %12,08مفردة بحث نسبة  18) الثانوي( الجدول اإلحصائي بالنسبة لهذا المستوى الدراسي 

  .ثمجموع العينة الكلية للبح

من عينة البحث الجزئية بالنسبة لمنطقة  %9,23أشخاص بنسبة  6و بالنسبة للمستوى الجامعي صرح 

 %1,73بوعباز لإلسكان المتخلف أنهم يحملون تأهيالً جامعيا، بينما ينخفض هذا العدد إلى واحد بنسبة 

صديري، و نجد نفس من عينة الدراسة الجزئية بالنسبة لمنطقة حي صالح بوالكروة ذات اإلسكان الق

من العينة الجزئية المدروسة لمنطقة حي بحيرة الطيور ذات  %3,85العدد أي فرد واحد بنسبة 

اإلسكان المتخلف كما يشير الجدول اإلحصائي أن المجموع الكلي ألفراد العينة المدرسة الذين يحملون 

  .جمالية للبحثألمن العينة ا %5,37أفراد بنسبة  8مستوى جامعي هو 

) 2/1(و في األخير ما يمكن استخالصه من التحليالت اإلحصائية التي تضمنها الجدول الجزئي األول 

المتعلق بمتغير المستوى التعليمي هو أنه بمالحظة المجموع الكلي للعينة المبحوثة و نسبها نجدها 

المستوى الجامعي، و تتناقص كلما ارتفع المستوى الدراسي، انطالقا من الشريحة األمية إلى الفئة ذات 

هو ما يعتبر مسارا منطقيا بالنسبة لمناطق اإلسكان الحضري المتخلف و عند مقارنة مسار العينات 

بمسار العينة الكلية، نالحظ أن منطقة بوعباز تتبع نفس مسار العينة  ىالجزئية لكل منطقة على حد

متخلف قديمة يتكون أغلبية سكانها الان سكألا داتالكلية و هذا ما يفسر لنا طبيعة و سمات هذه المنطقة

من الفئات التي لم يتوفر لها فرص التعليم، و نفس الشيء تقريبا يمكن قوله بالنسبة لمنطقة حي صالح 

بوالكروة و إن كان بدرجة أقل، لكن يختلف األمر بالنسبة لمنطقة حي بحيرة الطيور، حيث تقل األمية 

ألفراد ذوي المستوى الجامعي، و يتركز أغلب أفراد عينتها حول بين أفراد العينة المدروسة و كذلك ا

المستويات االبتدائية و المتوسطة و الثانوية، و إن كانت تتركز أكثر ضمن المستوى االبتدائي بنسبة 

على اعتبار أن  ىساو هو ليس ببعيد عن األمية، هذه الوضعية يمكن تفسيرها بالفشل الدر 53,85%
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الطيور يعتبر مجتمعا شابا نسبيا مقارنة بالمنطقتين السابقتين، على أية حال سوف مجتمع منطقة بحيرة 

  .ول اإلحصائية المتعلقة بمتغير التعليم الحقاانتأكد من هذه الظاهرة أكثر عند تحليلنا للجد

دول يبين الج) 2/2(أما بالنسبة للوضعية المهنية لعينة الدراسة التي يتضمنها الجدول الجزئي الثاني ) 2

من العينة الجزئية المدروسة لمنطقة بوعباز القصديري يعملون في اإلدارة  %10,77أفراد بنسبة  7أن 

من العينة الجزئية لهذه  13,79أفراد بمنطقة حي صالح بوالكروة لإلسكان المتخلف بنسبة  8مقابل 

البحث بحيرة الطيور إلى  المنطقة و ينخفض هذا العدد أي عدد األفراد الذين يعملون في اإلدارة بمنطقة

من العينة الجزئية للمنطقة و يبلغ المجموع الكلي ألفراد العينة  %11,54أشخاص فقط بنسبة ) 3(ثالثة 

من مجموع العينة الكلية لمناطق البحث  %12,08فردا بنسبة  18الذين يعملون في المجال اإلداري 

  .الثالثة

بمنطقة البحث الجزئية بوعباز و هو ما يمثل نسبة  عينة الدراسةلفردا  20بينما يعمل ما عدده 

في حين يقدر عدد هذه . من العينة الجزئية المدروسة لهذه المنطقة في المؤسسات االقتصادية 30,77%

من أفراد  %32,76فردا بنسبة  19الفئة التي تعمل ضمن مؤسسات اقتصادية لمنطقة صالح بوالكروة 

من العينة المدروسة بالنسبة  %50,80أي بنسبة  13ينما يبلغ هذا العدد العينة المبحوثة لهذه المنطقة، ب

لمنطقة بحيرة الطيور و يبلغ العدد اإلجمالي للعمال الذين يعملون ضمن مؤسسات اقتصادية بالمناطق 

  .من العينة اإلجمالية للبحث %34,89فردا بنسبة  52الثالثة 

في جزئه المتضمن الوضعية المهنية لعينة ) 2/2(و توضح اإلحصائيات التي يتضمنها الجدول * 

من أفراد العينة الجزئية لمنطقة بوعباز يعملون في أعمال حرة،  %33,85فردا بنسبة  22الدراسة أن 

من عينة الدراسة بالنسبة لمنطقة صالح بوالكروة، في حين  %25,86فردا بنسبة  15و يمثل هذا العدد 

من عينة البحث الجزئية لمنطقة بحيرة الطيور، كما تدل  %19,23 أفراد أي بنسبة 5يبلغ هذا العدد 
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ثين الذين يعملون ضمن واألرقام اإلحصائية التي جاءت ضمن الجدول أن المجموع الكلي لألفراد المبح

  .من العينة الكلية للبحث بالمناطق الثالثة %28,2شخصا أي ما يمثل نسبة  42األعمال الحرة يمثل 

من عينة الدراسة لمنطقة صالح بوالكروة يعملون  %6,9أفراد بنسبة  4ول أن كما يوضح الجد* 

ضمن قطاعات أخرى و يقصد بالقطاعات األخرى هي القطاعات غير الرسمية و هي عبارة عن 

من  %7,69بنسبة ) 2(أعمال في أغلبها مؤقتة و موسمية، و يعمل في القطاعات األخرى شخصان 

ة بحيرة الطيور، بينما تخلو منطقة بوعباز من هذا النوع من األعمال تبعا عينة الدراسة بالنسبة لمنطق

لعينة الدراسة لهذه المنطقة و يبلغ مجموع األفراد الذين يعملون في القطاعات األخرى أو غير الرسمية 

  من العينة اإلجمالية للدراسة %4,02أفراد بنسبة  6

من عينة الدراسة  %10,77أفراد بنسبة  7أن ) 2/2(كما تشير األرقام التي تضمنها الجدول رقم 

من العينة الجزئية المبحوثة بالنسبة  %3,45لمنطقة بوعباز هم بطالون، مقابل شخصان اثنان بنسبة 

. طيورمن العينة الجزئية بالنسبة لحي بحيرة ال %11,54أشخاص بنسبة  3لحي صالح بوالكروة، و 

فردا  12كما يبين الجدول اإلحصائي أن المجموع الكلي ألفراد العينة الذين هم في حالة بطالة هو 

  .من العينة اإلجمالية للبحث %8,05بنسبة 

أفراد مبحوثين من عينة الدراسة الجزئية لمنطقة  9من جهة أخرى أن ) 2/2(كما يوضح الجدول 

ن المتقاعدين بينما يبلع عدد المتقاعدين حسب ما يشير إليه هم م %13,84بوعباز و هو ما يمثل نسبة 

من العينة المدروسة لهذه المنطقة، في  %17,24أفراد بنسبة  10الجدول لمنطقة حي صالح بوالكروة 

حين يخلوا منطقة بحيرة الطيور تماما من هذه الفئة، كما يبلغ عدد المتقاعدين بمناطق البحث الثالثة 

  .من العينة الكلية للبحث %12,76و هو ما يمثل نسبة  فردا متقاعدا 19

المتضمنة للوضعية المهنية ) 2/2(و لعل ما يمكن استخالصه في نهاية تحليلنا للخانة الثانية من الجدول 

ألفراد عينة البحث، هو أنه بمالحظة مناطق البحث الثالث، سواء كان ذلك بالنسبة لمنطقة بوعباز أو 
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كروة أو بحيرة الطيور، نجد أنها تشترك في سمة واحدة و هي أن جل النشاطات منطقة حي صالح بوال

الوظيفية التي يمارسها أفراد العينة في مختلف هذه المناطق، محصورة في مجالين اثنين و هما القطاع 

 االقتصادي أو المؤسسات االقتصادية و األعمال الحرة، بينما تقل نسبة المشغلين في القطاع اإلداري و

  .القطاعات األخرى

من العينة  %24,61فردا بنسبة  16أما بالنسبة لفئة البطالين و المتقاعدين فتتصدرها منطقة بوعباز 

من العينة المبحوثة لهذه  %20,69فردا بنسبة  12المدروسة، تم تأتي بعدها منطقة صالح بوالكروة بـ 

من العينة الجزئية  %11,54ين بنسبة بطال 3المنطقة، في حين ال تضم منطقة بحيرة الطيور إال 

المدروسة و تخلو من فئة المتقاعدين، و هذا ما يؤكد السمات التي ذكرناها في الجدول اإلحصائي 

  .السابق التي تميز مناطق البحث الثالث

الذي يتضمن ) 2/3(تشير التحليالت اإلحصائية التي تضمنها الجدول اإلحصائي في جزئه الثالث ) 3

من أفراد العينة الجزئية المبحوثة  %10,2أفراد بنسبة  5في العمل ألفراد العينة المدروسة أن األقدمية 

سنوات، في حين يبلغ عدد  5بالنسبة لمنطقة حي بوعباز لإلسكان المتخلف أن مدة توظيفهم تقل عن 

لكروة لإلسكان من العينة الجزئية المبحوثة بالنسبة لمنطقة حي صالح بوا %13,04أفراد بنسبة  6الفئة 

من العينة الجزئية المدروسة بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور،  %30,43أشخاص بنسبة  7و . القصديري

سنوات في مناطق  5عملهم عن  ةكما تشير إحصائيات الجدول أن المجموع الكلي للعمال الذين تقل مد

  .من العينة الكلية للبحث %15,25فردا بنسبة  18البحث الثالث هو 

من عينة الدراسة الجزئية لمنطقة حي بوعباز لهم أقدميه عمل  %20,41أفراد بنسبة  10ا أن كم

فردا بنسبة  15سنوات، بينما يبلغ عدد هذه الفئة بمنطقة صالح بوالكروة ) 10 – 6(تتراوح من 

من عينة الدراسة بمنطقة  %21,75أشخاص بنسبة  5المدروسة، و  ةمن العينة الجزئي 32,61%

  .الطيور بحيرة
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  .من العينة الكلية %24,42فردا بنسبة  30وقد بلغ العدد الكلي لألفراد المبحوثين بالنسبة لهذه الفئة 

من عينة الدراسة لمنطقة حي  %16,33أفراد بنسبة  8أن ) 2/3(و يوضح الجدول اإلحصائي الجزئي 

 %13,04أشخاص بنسبة 6سنة، و ) 15 – 11(بوعباز يتوفرون على أقدمية عمل تتراوح مدتها من 

من العينة الجزئية  %17,39أشخاص بنسبة  4من العينة المبحوثة بالنسبة لمنطقة صالح بوالكروة، و 

المفحوصة بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور، كما تبين إحصائيات الجدول أن مجموع أفراد العينة الكلي 

  .ة للبحثمن العينة اإلجمالي %15,25فردا بنسبة  18لهذه الفئة يبلغ 

 %16,33أشخاص كذلك بنسبة  8أن ) 2/3(و تبين األرقام اإلحصائية التي يضمها الجدول الجزئي 

لفئة األولى كما الحظنا، تحوز على أقدمية لمن عينة الدراسة بالنسبة لمنطقة بوعباز و هي نفس النسبة 

العينة الجزئية  من %8,7أشخاص بنسبة  4سنة، و يمثل عدد هذه الفئة ) 20 – 16(تتراوح من 

من أفراد  %30,34أشخاص بنسبة  7المبحوثة بالنسبة لمنطقة صالح بوالكروة، في حين يبلغ عدد الفئة 

  .العينة المفحوصة بالنسبة لحي بحيرة الطيور

 %10,87شخصا بنسبة  11سنة ) 25 – 21(كما يبلغ عدد الفئة التي تتراوح أقدميتها في العمل من 

ية بالنسبة لمنطقة حي صالح بوالكروة، بينما تخلو منطقة بحيرة الطيور لإلسكان من عينة البحث الجزئ

القصديري تماما من هذه الفئة، كما تشير األرقام اإلحصائية للجدول أن مجموع العينة الكلي لهده الفئة 

  .من مجموع العينة الكلية للبحث %13,58فردا بنسبة  16يبلغ 

أشخاص بنسبة  7نة أقدمية فيوضح الجدول اإلحصائي الجزئي أنه يبلغ س 25أما بالنسبة لفئة أكثر من 

أفراد بنسبة جزئية  10من العينة الجزئية المدروسة بالنسبة لمنطقة حي بوعباز، و  14,29%

من عينة الدراسة بالنسبة لصالح بوالكروة في حين ال نجد أثرا لهذه الفئة بالنسبة لحي بحيرة  21,74%

من العينة الكلية  %14,4فردا بنسبة إجمالية  17و يبلغ العدد الكلي ألفراد العينة الطيور القصديري، 

  .للبحث
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و في األخير نستخلص من الجدول الجزئي المتضمن ألقدمية العمل أن أغلبية عينة العمال بمنطقة 

و ) سنوات 5-(سنة بينما يقل في فئتي ) 25 – 6(بوعباز تتوزع على مجال زمني يتراوح ما بين 

  .سنة> 25

 – 6(في حين تتركز أكبر نسبة بالنسبة ألفراد عينة منطقة صالح بوالكروة في الفئة التي يشكل مداها 

سنوات أما بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور فيتوزع أفراد عينتها تقريبا بطريقة متقاربة ما بين الفئات ) 10

ما يؤكد ما الحظناه في الجدول السابق  سنة، و هو) 20 – 5(األولى التي يتراوح مداها من  بعةاألر

  .بالنسبة للسمات المميزة لكل منطقة

الذي يتضمن متغير نوع عالقة العمل تشير الجدول ) 2/4(فيما يتعلق بالجزء الرابع من الجدول ) 4

من عينة الدراسة الذين يعملون لمنطقة بوعباز هم مثبتون في  %85,19فردا بنسبة  23الجزئي أن 

هم  %81,48نسبته ماأىمنطقة صالح بوالكروة بشخصا من األفراد الذين يعملون  22و  أعمالهم،

 %31,25أشخاص و هو ما يمثل نسبة  5مثبتون، و يبلغ عدد هذه الفئة بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور 

مالي عامال و يشير الجدول أن العدد اإلج 16من أفراد العينة العاملة الذي يبلغ مجموعه بهذه المنطقة 

  .من المجموع الكلي للعينة العاملة %71,43فردا أي ما نسبته  50للفئة المثبتة في العمل هو 

من الفئة العاملة بمنطقة بوعباز،  %14,81أشخاص بنسبة  4بينما يبلغ عدد األفراد العاملين المتعاقدين 

فردا بنسبة  11ة، و من العينة العاملة بالنسبة لمنطقة صالح بوالكرو %18,52أفراد بنسبة  5و 

من أفراد العينة الذين يعملون بمنطقة بحيرة الطيور و يبلغ العدد الكلي لألفراد العاملين  68,75%

  .من المجموع الكلي ألفراد العينة العاملين بجميع مناطق البحث %28,57فردا بنسبة  20المتعاقدين 

ة العمل أن أغلبية العاملين من أفراد عينة المتعلق بنوع عالق) 2/4(و ما يالحظ على الجدول الجزئي 

منطقة بوعباز هم مثبتون و هو ما يفسر أن أغلبية أفراد العينة بهذه المنطقة يتوفرون على األقدمية 

  .زمة في العملالللا
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و نفس الشيء يمكن قوله حول عينة المبحوثين لمنطقة صالح بوالكروة حيث تضم تقريبا نفس النسبة، 

مر بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور، حيث نجد أن أغلبية أفراد العينة العاملين هم من بينما يختلف األ

المتعاقدين أي أن أغلبهم من الشباب الذي ال يتوفر على األقدمية الالزمة في العمل، و أن أعمالهم هي 

مؤسسات أعمال مؤقتة و غير دائمة و هذا ما يؤكد االتجاه الجديد الذي اتبعته الدولة و مختلف ال

  .بالنسبة لعالقة العمل و أتباعها للطرق التعاقدية في العمل

  

  :المستوى التعليمي و عالقته بالجنس : ثالثًا 

و المحدد لطبيعة العالقة ما بين متغيرين أساسيين و هما ) 3(توضح التحليالت اإلحصائية في الجدول 

عية و الثقافية، سواء بالنسبة للذكور أو المستوى التعليمي و الجنس، وضعية المبحوث و حالته االجتما

بالنسبة لإلناث و مدى استفادة هذه الفئات من الخدمات التي توفرها المؤسسات و المرافق العمومية و 

  .في مقدمتها التعليم
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ة المدروسة لمنطقة بوعباز من العين %29,23فردا بنسبة  19أن ) 3(ضمن هذا السياق يشير الجدول 

من العينة الجزئية المبحوثة لنفس المنطقة من  %15,38أشخاص بنسبة  10هم أميون ذكور، بينما نجد 

فردا منهم بنسبة  25فردا، و  28األميين اإلناث، و تبلغ مجموع الفئة األمية لمنطقة صالح بوالكروة 

ة من اإلناث، أما بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور من العين %5,17أفراد بنسبة  3من الذكور و  43,1%

فردا واحدا من الذكور و  وأفراد، 4فيشير الجدول اإلحصائي أن عدد األميين من العينة المدروسة يبلغ 

  .أفراد الباقية من اإلناث 3

ينة من الع %30,2فردا بنسبة  45و يبلغ العدد اإلجمالي لألميين الذكور حسب ما يشير إليه الجدول 

مفردة بنسبة  16اإلجمالية للبحث بالمناطق الثالث، بينما يبلغ عدد العينة اإلجمالية لألميين اإلناث 

من العينة الجزئية  %20شخصا بنسبة  13من العينة الكلية و يشير الجدول اإلحصائي أن  10,74%

 %15,52اد ذكور بنسبة أفر 9المبحوثة بمنطقة بوعباز هم من الذكور ذوي المستوى االبتدائي، مقابل 

لمنطقة صالح بوالكروة، بينما نجد هذه الفئة ذات المستوى االبتدائي من الذكور  ةمن العينة المبحوث

من العينة الجزئية للمنطقة، و هي كما نالحظ  %53,85فردا بنسبة  14بمنطقة بحيرة الطيور تمثل 

  .تمثل أكثر من نصف العينة المدروسة

ائي أن المجموع الكلي للفئة ذات المستوى االبتدائي بالنسبة لفئة الذكور و يوضح الجدول اإلحص

  .من العينة اإلجمالية للبحث %24,16فردا بنسبة  36بمناطق البحث الثالث يبلغ 

تشير أرقام الجدول إلى وجود مفردة ) االبتدائي(أما بالنسبة لفئة اإلناث ذات نفس المستوى الدراسي 

من عينة هذه المنطقة، و ال تمثل النسبة  %1,72الكروة و هو ما يمثل نسبة واحدة لمنطقة صالح بو

  .من العينة الكلية للبحث %0,67اإلجمالية لفئة اإلناث من هذا المستوى إال 

أفراد من الذكور بمنطقة بوعباز يتوفرون  8أن ) 3(كما توضح األرقام التحليلية التي يتضمنها الجدول 

من العينة الجزئية للمنطقة بينما ال نجد إال مفردة واحدة من  %12,31سبة على المستوى المتوسط بن
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من العينة الجزئية للمنطقة،  %1,54اإلناث بالمنطقة تتوفر على المستوى المتوسط و هو ما يمثل نسبة 

من عينة المنطقة، بينما  %22,41فردا واحدا من الذكور بمنطقة صالح بوالكروة أي نسبة  13مقابل 

أفراد فقط  3نجد أثرا لفئة اإلناث ذات المستوى المتوسط، أما بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور فنجد ال 

من عينة البحث الجزئية للمنطقة و ال تتوفر المنطقة  %11,54يتوفرون على المستوى المتوسط بنسبة 

فردا  24ذا المستوى على العنصر األنثوي في هذا المستوى، و يبلغ العدد اإلجمالي للذكور بالنسبة له

  .من العينة الكلية للبحث %0,67و ال نجد إال بنتًا واحدة بنسبة . من العينة الكلية %16,11بنسبة 

من عينة الدراسة بمنطقة بوعباز  %9,23أشخاص ذكور بنسبة  6و يبين الجدول اإلحصائي أن 

عينة البحث للمنطقة، بينما من  %3,08متحصلون على المستوى الثانوي، مقابل بنتان اثنتان بنسبة 

أفراد من الذكور يتوفرون على المستوى الثانوي بمنطقة حي صالح بوالكروة القصديري أي  5نجد 

من العينة الجزئية  %1,72من عينة الدراسة بالمنطقة، و ال توجد إال بنتًا واحدة بنسبة  %8,62بنسبة 

من العينة  %15,38أفراد بنسبة  4يور لهذه المنطقة، في حين نجد على مستوى منطقة بحيرة الط

  .المدروسة بالمنطقة، بينما تخلو المنطقة تماما من العنصر األنثوي في هذا المستوى الدراسي

فردا بنسبة  15أن العدد اإلجمالي بالنسبة للذكور في المستوى الثانوي هو ) 3(و يؤكد الجدول 

  .من العينة اإلجمالية 2,01اث بنسبة أفراد بالنسبة لإلن 3من العينة الكلية، و  10,07%

أفراد من عينة الدراسة بمنطقة  5أما بالنسبة للمستوى الجامعي فيشير الجدول أن الذكور يبلغ عددهم 

من  %1,54، و ال توجد إال بنتًا واحدة في هذا المستوى الدراسي بنسبة  %7,69بوعباز أي نسبة 

والكروة إال على فرد واحد من الذكور في هذا المستوى عينة الدراسة، بينما ال تتوفر منطقة صالح ب

من عينة الدراسة، و نفس الشيء بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور التي ال تضم إال فردا  1,72بنسبة 

و يوضح الجدول الرقمي . من عينة الدراسة %3,85واحدا من الذكور في هذا المستوى بنسبة جزئية 
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من العينة اإلجمالية للبحث،  %4,7أشخاص بنسبة  7وى الجامعي يمثل أن عدد الذكور اإلجمالي للمست

  .من العينة اإلجمالية %0,67و ال يبلغ العدد اإلجمالي لإلناث إال بنتًا واحدة بنسبة 

هو أن نسبة األمية تنتشر أكثر في الوسط األنثوي فبالرغم من أن ) 3(ملخص القول بالنسبة للجدول 

ضمن عينة البحث ليست متكافئة إال أن الجدول اإلحصائي يشير إلى أن من نسبة اإلناث إلى الذكور 

من العينة الكلية، نجد  %14,76أنثى التي تشكلها العينة اإلجمالية للدراسة و هي ما يمثل نسبة  22بين 

من العينة اإلجمالية هن أميات، أما بالنسبة لتوزيع العنصر  %10,74منهن و هو ما يمثل نسبة  16

وي مابين مختلف المستويات الدراسية فيختلف من منطقة إلى أخرى فبينما يتوزعن على ثالث األنث

مستويات في منطقة بوعباز أي المستوى المتوسط و الثانوي و الجامعي، ال نجد بمنطقة صالح 

ى بوالكروة إال بنتان تدرسان، واحدة بالمستوى االبتدائي و األخرى بالمستوى الثانوي، بينما نجد عل

  .أميات 3مستوى منطقة بحيرة الطيور أن مجموع اإلناث ضمن عينة الدراسة بالمنطقة هن 

  

  المستوى التعليمي و لغة التكوين: رابعا 

يعتبر ربط المستوى التعليمي بلغة التكوين شيء مهم على اعتبار أن لغة التكوين تمثل أهمية قصوى 

مة حيث أصبحت اللغة عامالً أساسيا في تفاهم و بالنسبة للتعليم المعاصر، و خاصة في عصر العول

اندماج الشعوب و نقل المعارف المختلفة و التكنولوجيات الحديثة، و إن كان أن عامل اللغة بالنسبة 

للجزائر يرتبط أكثر بالناحية التاريخية و فترة االستعمار، و خاصة بالنسبة لألجيال السابقة و كبار 

  .السن
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أشخاص من أفراد عينة منطقة بوعباز و هو ما يمثل ربع  9أن ) 4(و في هذا اإلطار يوضح الجدول 

هم مزدوجي اللغة مستوى ابتدائي بينما يبلغ  %25العينة التي تتوفر على مستوى دراسي أي نسبة 

ن أفراد العينة، م %8,33أشخاص بنسبة  3عدد الذين تعلموا باللغة األجنبية و يحملون مستوى ابتدائي 

  .تعلم باللغة العربية و يحمل المستوى االبتدائي %2,78و فرد واحد فقط بنسبة 

من العينة الجزئية للمنطقة تكونوا  %20أفراد بنسبة  6أما على مستوى منطقة صالح بوالكروة فنجد 

تعلم باللغة  من عينة الدراسة %3,33باللغة العربية و في المستوى االبتدائي، و فرد واحد بنسبة 

  .هم مزدوجوا اللغة %10أشخاص بنسبة  3األجنبية ابتدائي، و 

أي أكثر من نصف عينة الدراسة التي  %54,55فردا بنسبة  12بينما يبين الجدول اإلحصائي أن 

تتوفر على مستوى دراسي بمنطقة بحيرة الطيور قد درسوا باللغة العربية مستوى ابتدائي، و شخصان 

  .تكونوا باللغة األجنبية ضمن عينة هذه المنطقة مزدوجي اللغة %9,09اثنان بنسبة 

، من العينة اإلجمالية  %21,59فردا بنسبة  19وقد بلغ إجمالي الدارسين باللغة العربية مستوى ابتدائي 

من العينة اإلجمالية درسوا باللغة األجنبية  %6,82أشخاص بنسبة  6للذين يحملون مستوى دراسي، و 

  .تلقوا تعليما مزدوجا مستوى ابتدائي %13,64فردا من العينة الكلية أي بنسبة  12ابتدائي و مستوى 

من عينة منطقة بوعباز  %2,78في تحليالته اإلحصائية أن فردا واحدا بنسبة ) 4(كما يوضح الجدول 

من عينة  %22,22نسبة ) المتوسط(أشخاص من نفس المستوى  8يحمل مستوى متوسطًا بالعربية، و 

من تكون ) متوسط(المنطقة هم مزدوجي اللغة، بينما ال نجد من األفراد في هذا المستوى الدراسي 

من أفراد عينة الدراسة لمنطقة صالح بوالكروة أنهم  %16,67أفراد بنسبة  8باللغة األجنبية و قد أقر 

من عينة الدراسة في  %6,67تلقوا تعليمهم المتوسط باللغة العربية، بينما صرح شخصان اثنان بنسبة 

أشخاص قالوا أن تعليمهم كان مزدوجا و هو ما  6هذا المستوى أن تكوينهم كان باللغة األجنبية، و 

من عينة الدراسة  %13,64أفراد بنسبة  3من العينة الجزئية للمنطقة و قد صرح  %20يمثل نسبة 
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المتوسط باللغة العربية، في حين تخلو عينة  لمنطقة بحيرة الطيور لإلسكان المتخلف أنهم تلقوا تعليمهم

  .المنطقة بالنسبة لهذا المستوى من األفراد الذين تكونوا باللغة األجنبية أو مزدوجي اللغة

 9و تشير إحصائيات الجدول أن إجمالي الذين تكونوا باللغة العربية من ذوي المستوى المتوسط هم 

من العينة  %2,28ه الفئة بينما يوجد شخصان اثنان بنسبة من العينة الكلية لهذ %10,22أفراد بنسبة 

اإلجمالية للذين تكونوا باللغة األجنبية مستوى متوسط، أما بالنسبة للعدد اإلجمالي لمزدوجي اللغة في 

من العينة الكلية بالنسبة للمستوى الثانوي، يوجد بمنطقة حي  %15,91فردا بنسبة  14المستوى فيبلغ 

 4من أفراد العينة المدروسة تلقوا تعليما مزدوجا، في صرح  %22,22فقط بنسبة  أشخاص 8بوعباز 

من عينة منطقة صالح بوالكروة أنهم تلقوا تعليمهم الثانوي باللغة العربية، بينما  %13,33أفراد بنسبة 

  .من عينة المبحوثين بهذه المنطقة أن تعليمهم الثانوي كان مزدوجا %6,67شخصان اثنان بنسبة 

من العينة المدروسة  %4,55أما على مستوى منطقة حي بحيرة الطيور فقد أقر شخص واحد بنسبة 

من عينة بحيرة الطيور أن  %9,09أنه تلقى تعليمه الثانوي بالعربية، و نفس الشيء اثنان بنسبة 

  .تعليمهما في الطور الثانوي كان تعليما مزدوجا

اإلجمالي األفراد الذين يحملون المستوى الثانوي و كان  أن العدد) 4(و يشير الجدول اإلحصائي 

من النسبة اإلجمالية لهذا المستوى، و فردا واحدا  %5,68أفراد بنسبة  5تعليمهم باللغة العربية هو 

من العينة اإلجمالية تلقى تعليمه في هذا المستوى باللغة األجنبية، في حين يبلغ العدد  %1,13بنسبة 

  .من العينة الكلية %13,64فردا بنسبة  12تلقوا تعليما مزدوجا في هذا المستوى  اإلجمالي للذين

نالحظ بالنسبة لمنطقة حي بوعباز القصديري أن أغلبية أفراد العينة ) 4(و في خالصة تحليلنا للجدول 

  .من أفراد العينة المبحوثة %83,33المبحوثة تلقوا تعليما مزدوجا بنسبة 

قة حي بحيرة الطيور لإلسكان المتخلف فنالحظ أن أغلبية أفراد العينة المدروسة أما بالنسبة لمنط

من العينة، و فئة  %50، فئة الذين درسوا باللغة العربية بنسبة  %90يتركزون في فئتين اثنين بنسبة 
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من العينة في حين بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور لإلسكان  %40ذات التكوين المزدوج بنسبة 

من العينة الجزئية المدروسة،  %72,74ري، نالحظ أن أغلبية أفراد العينة المدروسة و نسبة القصدي

كان تكوينهم باللغة العربية، و هو ما يعكس سمة هذا الحي الذي يتميز أفراده و ساكنيه بأعمار شابة 

لبية أفراده أي أن أغ. ليهانسبيا مقارنة بمنطقتي بوعباز و حي صالح بوالكروة كما سبقت اإلشارة 

  .تكونوا أو تلقوا تعليمهم بعد مرحلة االستقالل

و على هذا األساس فإن تحديدنا لخصائص المجتمع المدروس يقودنا بالضرورة إلى تناول مشكالت 

  .هذا المجتمع المتعلقة باالنحراف و نوعية البناء، و المرافق العامة، و التعليم

 



  : الفصل السابع

  سكيكدة مشكالت اإلسكان الحضاري المتخلف بمدينة

  .أنواع االنحرافات المنتشرة في األحياء المتخلفة : أوال

  .حسب درجة انتشارها تترتيب االنحرافا : ثانيا

  .شروط اإلسكان :ثالثًا 

  .نوعية البناء و ملكية المسكن:  رابعا

مدى اتساع المسكن :ا خامس.  

  .مدى االرتياح داخل المسكن : سادسا

  .المرافق العامة:  سابعا

في هذه األحياء ةاألمراض المنتشر :ا ثامن.  

  .تعليم األطفال :تاسعا 

  .المستوى الدراسي:  عاشرا

  .مكان اإلقامة األصلي و سبب الهجرة : أحد عشر

 .طلب اإلسكان : أثنا عشر
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  مشكالت اإلسكان الحضري المتخلف بمدينة سكيكدة: الفصل السابع 

  :تمهيد 

إذا كانت البيانات األولية أو الشخصية لعينة البحث تكمن أهميتها كما أشرنا سابقا في أنها تبرز السمات 

لعينة البحث فإن البيانات المتعلقة بمتغيرات فروض البحث، ترتبط أهميتها  ةو الخصائص المميز

ون و نتائج البحث، فمن خالل تحليل مضمون و نتائج هذه البيانات نعرف ما إذا كانت هذه بمضم

نفت، أو إذا ما تحققت تالفروض و التساؤالت التي وضعناها في بداية انطالق البحث قد تأكدت أو ا

بصفة جزئية، و لماذا كان ذلك و هل هناك عوامل و مؤثرات أخرى لم نأخذها في اعتبارنا و لم 

  .تضمنها فروضنا قد أثرت في مجرى بحثنا ؟ت

المجموع الكليالمنطقة
العينة
كجكجكجالمتغير
4626,1410,025823,2012,64617,651,3111023,96السرقة
147,953,054718,8010,24514,711,096614,38االعتداءات

137,392,83239,205,0112,940,22378,06تكوين عصبة االشرار
2815,916,105823,6012,64823,531,749420,48شرب الخمر
5330,1111,555321,2011,551235,292,6111825,71تناول المخدرات
105,682,1820,800,4425,880,44143,06الهروب من البيت

204,35---126,822,6183,201,74الدعار
17610038,3424910054,25341007,41459100المجموع

عع

جدول (5) أنواع االنحرافات المنتشرة في الحي

%

بحيرة الطيورصالح بوالكروةبوعباز

عع
%%%
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  : أنواع االنحرافات المنتشرة في الحي : أوالً 

الذي يتناول أنواع االنحرافات المنتشرة في ) 5(تبين التحليالت اإلحصائية التي يتضمنها الجدول 

من مجموع  %26,14مرة بنسبة  46تواترت  األحياء القصديرية التي شملها البحث، أن ظاهرة السرقة

مرة بنسبة  58التصريحات التي أدلي بها أفراد العينة بمنطقة حي بوعباز القصديري، بينما تكررت 

من مجموع التصريحات التي أدلت بها عينة الدراسة الجزئية بمنطقة صالح بوالكروة، و لم  23,2%

من مجموع التصريحات للعينة الجزئية المبحوثة  %17,56مرات بنسبة  6يتكرر انحراف السرقة إال 

  .بالنسبة لمنطقة حي بحيرة الطيور

و قد بلغ مجموع التصريحات التي تعتبر السرقة من بين االنحرافات المنتشرة في األحياء القصديرية 

  .من مجموع التصريحات اإلجمالية لمناطق البحث الثالث %23,96تصريحا بنسبة  110

 47من تصريحات عينة منطقة بوعباز، و  %7,95مرة بنسبة  14عتداءات فقد تعددت أما بالنسبة لال

تصريحات  5في تصريحات عينة الدراسة لمنطقة صالح بولكروة، بينما بلغت  %18,8مرة بنسبة 

  .من تصريحات عينة البحث لمنطقة بحيرة الطيور %14,71بنسبة 

تصريحا بنسبة  66ت في مناطق البحث الثالثة وقد بلغت مجموع التصريحات حول انتشار االعتداءا

  .من مجموع تصريحات اإلجمالية لعينة البحث 14,38%

 %7,39مرة بنسبة  13وقد تواتر تكوين عصبة األشرار في تصريحات عينة الدراسة لمنطقة بوعباز 

م تذكر في تصريحات العينة المدروسة لمنطقة صالح بوالكروة، و ل %9,2مرة بنسبة  23بينما جاءت 

في تصريحات عينة الدراسة بمنطقة بحيرة الطيور و يبين الجدول  %2,94إال مرة واحدة بنسبة 

مرة بنسبة  37اإلحصائي أن المجموع اإلجمالي للتصريحات حول انتشار تكوين عصبة األشرار تبلغ 

  .من إجمالي التصريحات لعينة البحث 8,06%
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الجداول أن ظاهرة شرب الخمر قد تكررت في تصريحات كما توضح األرقام التحليلية التي تصمنها 

من مجموع تصريحات العينة، و بلغ عدد  %15,91مرة بنسبة  28العينة المدروسة لمنطقة بوعباز 

من  %23,6تصريحا بنسبة  58التصريحات لمنطقة صالح بوالكروة حول انتشار ظاهرة شرب الخمر 

من مجموع تصريحات  %23,53بنسبة  8يحات مجموع تصريحات العينة، بينما كان عدد التصر

و يشير الجدول أن أجمالي التصريحات حول انتشار ظاهرة شرب الخمر . العينة لمنطقة بحيرة الطيور

   %20,48مرة بنسبة  94تكررت في تصريحات عينة البحث اإلجمالية 

عينة الدراسة تصريحا ألفراد  53بينما تشير اإلحصائيات أن ظاهرة أنشار المخدرات وردت في 

من تصريحات العينة، و نفس العدد  %30,11بمنطقة اإلسكان المتخلف بوعباز و هدا ما يمثل نسبة 

من مجموع أدالءات عينة الدراسة  %21,2من التصريحات اشتملت عليه منطقة صالح بوالكروة بنسبة 

 %25,71بنسبة  118ثالثة لمنطقة بحيرة الطيور، و يبلغ مجموع االدالءات اإلجمالية بمناطق البحث ال

  .من إجمالي التصريحات

كما تشير األرقام اإلحصائية التي يحتويها الجدول أن انتشار ظاهرة الهروب من البيت قد تكررت في 

، من مجموع تصريحات هذه العينة %5,68مرات بنسبة  10تصريحات عينة الدراسة لمنطقة بوعباز 

والكروة و نفس العدد بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور أي بمنطقة صالح ب %0,8بنسبة  2بينما بلغت 

  .من تصريحات العينة المدروسة للمنطقة %5,88تصريحين اثنين بنسبة 

تصريحا بنسبة  14و قد بلغ العدد اإلجمالي للتصريحات بالنسبة النتشار ظاهرة الهروب من البيت 

  .من إجمالي تصريحات العينة الكلية 3,06%

مرة  12شار ظاهرة الدعارة فقد تكررت في تصريحات العينة المدروسة لمنطقة بوعباز أما بالنسبة النت

إدالءات بالنسبة لعينة الدراسة لمنطقة صالح بوالكروة و هو ما يمثل  8، و كانت تمثل  %6,82بنسبة 
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من تصريحات العينة، بينما لم يأتي في تصريحات عين البحث لمنطقة بحيرة الطيور ذكر  %3,2نسبة 

  .هذه الظاهرة

و يوضح الجدول اإلحصائي أن مجموع التصريحات حول مدى انتشار ظاهرة الدعارة بمناطق 

  .من إجمالي ادالءات عينة البحث الكلية %4,35تصريحا بنسبة  20اإلسكان المختلفة بلغ 

ات، ثم هو أن منطقة بوعباز تنتشر بها أكثر ظاهرة تناول المخدر) 5(و خالصة القول بالنسبة للجدول 

  .حصائيو واضحةإظاهرة السرقة و يليها ظاهرة شرب الخمر و هي الظواهر التي تحمل دالالت 

بينما ينتشر أكثر بالحي القصديري صالح بوالكروة ظاهرة السرقة و شرب الخمر في المرتبة األولى، 

  .ط بها كسلوكثم تأتي ظاهرة تناول المخدرات و االعتداءات، تليها تكوين عصبة األشرار التي ترتب

أما بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور أن الظاهرة التي تحمل داللة إحصائية ضمن الجدول هي ظاهرة 

  .تناول المخدرات، و تأتي بعدها و بدرجة أقل ظاهرة شرب الخمر

و بناء  ةإن انتشار أعمال العنف و السرقة و السلوكات المنحرفة يعود أساسا لمبادئي و قواعد التنشئ

و عدم  ةية بالنسبة للفرد داخل هذه األحياء القصديرية، التي غالبا ما يسودها التهاون و الالمباالالشخص

االعتناء باألطفال، نظرا للجهل و الفقر و األمية التي يتسم بها األولياء داخل هذه األحياء، و خاصة 

تركيز األولياء و خاصة األب األم باعتبارها الراعية و المربية األولى للطفل بالنسبة لهذه المناطق ف

، باإلضافة إلى عامل ةعلى توفير الجانب االقتصادي و الغذاء ألفراد أسرته التي غالبا ما تكون كبير

الجهل و األمية، و ضيق المسكن و عدم توفير أسباب الراحة، جعل األطفال بهذه المناطق غالبا ما 

تلف أنواع السلوك و التصرفات يقضون معظم أوقاتهم خارج منازلهم عرضة المتصاص مخ

  .ةياالنحراف
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التنشئة "  S.Wheeler: سانت ويلر " و "  C.Brim: بريم .س" فقد عرف العالمان األمريكيان 

االجتماعية بأنها عملية يكتسب من خاللها األفراد المعارف و القدرات و الميول التي توفر لهم فرص 

  .ل المجتمع أو الجماعةالمشاركة و التفاعل بصورة أقل أو أكثر داخ

و من ثم فالتنشئة االجتماعية دور هام في تشكيل شخصية الطفل و في تكوين ميوالته و اتجاهاته، و 

االنفعالية، و هي  تهنظرته إلى نفسه و إلى المحيط الذي يعيش فيه و يتعامل معه، و في تكوين شخصي

  .لذي يحيط بهعملية تساعد على اندمج الفرد في اإلطار الثقافي العام ا

و لهذا تعتبر التنشئة االجتماعية في المناطق الحضرية المتخلفة ذات أهمية و تأثير كبيرين في تربية و 

قولبة شخصية الطفل و إعداده للمستقبل، انطالقا من األنماط الثقافية الفرعية الخاصة بهذه المناطق 

  .الحضرية

مرحلة األولى، و لهذا عندما ال تقوم هذه الالطفل في  ةنشئلتو بالطبع تعتبر األسرة هي اإلطار الطبيعي 

من ... التنشئة على طرق و أساليب صحيحة، كاستعمال طرق و أساليب العنف و التوبيخ و الحرمان 

  .طرف الوالدين بسب جهلهم و أميتهم و انخفاض مستواهم الثقافي، فسوف لن تكون هذه النشأة سليمة

ة و االجتماعية أن األطفال الجانحين هم ذلك الصنف الذي عاش حياة فقد أكدت الدراسات السيكولوجي

  .اإلحباط و القسوة و الحرمان خالل مراحل طفولته األولى
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  ترتيب االنحرافات حسب درجة انتشارها: ثانيا 
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النحرافات المنتشرة في الحي حسب درجة حول ترتيب ا) 6(تشير اإلحصائيات التي تضمنها الجدول 

 28، أن ظاهرة تناول المخدرات قد رتبت من طرف )5(انتشارها و التي تعتبر تكملة للجدول 

من مجموع تصنيفات العينة  %16,09مستجوبا في المرتبة األولى حسب درجة انتشارها بنسبة 

لعينة المنطقة  %8,05فردا بنسبة  14 المستجوبة لمنطقة حي بوعباز لإلسكان القصديري، بينما رتبها

من تصريحات عينة الدراسة في  %3,45أشخاص بنسبة  6بوعباز في الدرجة الثانية، و وضعها 

من مجموع تصنيفات عينة الحي المدروسة في  %2,3أفراد بنسبة  4المرتبة الثالثة، في حين رتبها 

العينة المدروسة و ضعها في المرتبة من  %0,57المرتبة الرابعة، و نجد شخصا واحدا بنسبة 

  .الخامسة

من مجموع  %5,35فردا بنسبة  13) تناول المخدرات(أما بالنسبة لمنطقة صالح بوالكروة فقد وضعها 

من مجموع التصنيفات  %7,82شخصا بنسبة  19تصنيفات العينة في المرتبة األولى، بينما صنفها 

فردا  15لمرتبة الثانية، وجاءت في المرتبة الثالثة على لسان التي أدلى بها أفراد عينة المنطقة في ا

 %0,82من مجموع تصنيفات العينة، بينما رتبها شخصان اثنان من أفراد العينة نسبة  %6,17بنسبة 

من مجموع ترتيبات العينة  %21,04أشخاص بنسبة  4في المرتبة الرابعة، في حين وضعها 

من تصنيفات  %15,79أشخاص بنسبة  3في المرتبة األولى، و  المدروسة بمنطقة حي بحيرة الطيور

  .العينة بالمنطقة في المرتبة الثانية

من  %25,01مرة بنسبة  109وقد جاء في التحليالت اإلحصائية للجدول أن المخدرات، صنفت 

 45يا، تصنيفًا إجمال 109مجموع تصنيفات أفراد العينة الكلية لمناطق البحث الثالثة، و نجد من بين 

تصنيفًا بنسبة  36من مجموع التصنيفات وضعتها في المرتبة األولى، و  %41,28تصنيفًا بنسبة 

من  %19,27تصنيفًا بنسبة  21من مجموع التصنيفات وضعتها في المرتبة الثانية، و  33,03%

فها في من مجموع التصنيفات، صن %5,5تصنيفًا بنسبة  69مجموع التصنيفات في المرتبة الثالثة، و 
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في ) تناول المخدرات(من إجمالي التصنيفات وضعتها  %0,92المرتبة الرابعة، و تصنيفًا واحدا بنسبة 

  .المرتبة الخامسة

و على سبيل المقارنة نجد أن تناول المخدرات صنف في منطقة حي بوعباز لإلسكان القصديري في 

يفات العينة المدروسة للمنطقة، بينما من مجموع تصن %16,09تصريحا بنسبة  28المرتبة األولى بـ 

صوتا  19صنف تناول المخدرات لمنطقة حي صالح بوالكروة لإلسكان المتخلف في المرتبة الثانية 

من مجموع أصوات العينة الجزئية المدروسة بالمنطقة، و جاء تصنيف المخدرات  %7,82بنسبة 

أصوات بنسبة  4و المرتبة الثانية بـ  بمنطقة حي بحيرة الطيور متقاربا مابين المرتبة األولى

  .بالنسبة للمرتبة الثانية %15,79أصوات بنسبة  3بالنسبة للمرتبة األولى و  21,05%

من مجموع تصنيفات العينة الجزئية بمنطقة  %13,79مرة بنسبة  24أما بالنسبة السرقة فقد صنفت 

من  %3,45مرات بنسبة  6ة الثانية، و في المرتب %6,9مرة بنسبة  12بوعباز في المرتبة األولى، و 

من تصنيفات العينة الجزئية في  1,72مرات بنسبة  3تصنيفات العينة المدروسة في المرتبة الثالثة، و 

من العينة  %0,57المرتبة الرابعة، و صنفت في المرتبة السادسة من طرف شخص واحد بنسبة 

  .الجزئية لهذه المنطقة

 %7,82مرة بنسبة  19بوالكروة جاء تصنيف السرقة في المرتبة األولى  فيما يتعلق بمنطقة حي صالح

 29في المرتبة الثانية، بينما صنفت  %1,65مرات بنسبة  4من تصنيفات العينة الجزئية للمنطقة، و 

مرات  3من مجموع تصنيفات العينة الجزئية المدروسة في المرتبة الثالثة، و  %11,93مرة بنسبة 

من تصنيفات  %0,41تصنيفات العينة في المرتبة الرابعة، و مرة واحدة بنسبة من  %1,23بنسبة 

من مجموع تصنيفات  %15,79أشخاص بنسبة  3بينما صنف . العينة الجزئية في المرتبة الخامسة

العينة الجزئية بمنطقة حي بحيرة الطيور السرقة في المرتبة األولى، في حين وضعها شخص واحد 

و تأتي ظاهرة السرقة في المرتبة الثانية بعد . عينة المبحوثة في المرتبة الثالثةمن ال %5,26بنسبة 
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مرة من طرف أفراد العينة اإلجمالية للبحث بالمناطق  106ظاهرة تناول المخدرات حيث صنف 

  .من العينة الكلية %24,32الثالث و بنسبة 

 24األولى بمنطقة حي بوعباز بـ لبحث الثالث نجد أن السرقة احتلت المرتبة ا مناطقو بمقارنة 

من مجموع تصريحات العينة الجزئية للمنطقة، بينما احتلت  %13,79تصريحا و هو ما يمثل نسبة 

من  %11,93صوتًا أي بنسبة  29ظاهرة السرقة المرتبة الثانية بمنطقة صالح بوالكروة بمجموع 

مرتبة األولى بمنطقة حي بحيرة الطيور األصوات التي أدلت بها عينة الدراسة بالمنطقة كما احتلت ال

من مجموع تصريحات العينة الجزئية المدروسة لمنطقة بحيرة  %15,79تصريحات بنسبة  3بـ 

  .الطيور

أن شرب الخمر صنف في المرتبة األولى من ) 6(و تبين اإلحصائيات التي جاءت ضمن الجدول 

زئية لمنطقة حي بوعباز القصديري، من مجموع تصنيفات العينة الج %1,72أفراد بنسبة  3طرف 

من  %4,6أفراد أن ظاهرة شرب الخمر تحتل المرتبة الثانية بمنطقة بوعباز بنسبة  8بينما صرح 

أشخاص  10مجموع تصريحات أفراد العينة الجزئية، و جاءت ظاهرة شرب الخمر في تصريحات 

من  1,15قر شخصان اثنان بنسبة بينما أ. من التصريحات العينة في المرتبة الثالثة %5,75بنسبة 

أشخاص بنسبة  3في حين صرح . أفراد العينة أن شرب الخمر يحتل المرتبة الرابعة من حيث االنتشار

  .من تصريحات العينة الجزئية المبحوثة أنها تحتل المرتبة الخامسة 1,72%

 تموع االستجوابامن مج %10,29فردا بنسبة  21أما على مستوى منطقة صالح بوالكروة فقد أوضح 

العينة الجزئية لهذه المنطقة أن ظاهرة شرب الخمر تحتل المرتبة األولى من حيث االنتشار، في حين 

أفراد بنسبة  3من أفراد العينة المبحوثة أنه يحتل المرتبة الثانية، و  %11,11شخصا بنسبة  27صرح 

من  %0,41شخص واحد بنسبة قالوا أنه يحتل المرتبة الثالثة من حيث االنتشار، و  1,23%

تصريحات العينة الجزئية المبحوثة وضع ظاهرة شرب الخمر في المرتبة الرابعة، و أعتبر شخصان 
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من تصنيفات العينة المدروسة أن شرب الخمر يحتل المرتبة الخامسة من حيث  %0,82اثنان بنسبة 

  .االنتشار في منطقة صالح بوالكروة لإلسكان المتخلف

الجدول اإلحصائي أن شرب الخمر صنف في المرتبة األولى من حيث االنتشار بمنطقة بينما يشير 

من تصفيات العينة الجزئية لهذه المنطقة، في  %5,26بحيرة الطيور من طرف شخص واحد بنسبة 

من تصريحات العينة الجزئية المبحوثة أنه يحتل المرتبة الثانية،  %15,79أفراد بنسبة  3حين اعتبره 

  .من مجموع تصنيفات العينة بالمنطقة في المرتبة الثالثة %5,26شخص واحد بنسبة  و صنفه

تصنيفًا لمختلف  89و بلغ عدد التصنيفات اإلجمالية للعينة الكلية للدراسة بالنسبة للمتغير شرب الخمر 

من مجموع التصنيفات اإلجمالية لمنطقة البحث الثالث، حيث صنف شرب  %20,41دراجاته بنسبة 

من مجموع التصنيفات المتعلقة بظاهرة شرب  %32,58مرة في المرتبة األولى بنسبة  29خمر ال

من مجموع  %15,73مرة بنسبة  14في المرتبة الثانية، و  %42,7مرة بنسبة  38الخمر، و 

من تصريحات العينة في المرتبة الرابعة، و  %3,37مرات بنسبة  3التصريحات في المرتبة الثالثة، و 

  .في المرتبة الخامسة %5,62ت بنسبة مرا 5

و بمقارنة مدى انتشار ظاهرة شرب الخمر في مناطق البحث الثالث نجدها تحتل المرتبة الثالثة بـ 

من مجموع تصريحات العينة الجزئية لمنطقة حي بوعباز، بينما تحتل  %5,75تصريحات بنسبة  10

من مجموع  %10,29تصنيفًا بنسبة  25ـ المرتبة األولى بمنطقة حي صالح بوالكروة القصديري ب

تصنيفات العينة المبحوثة للمنطقة، في حين تحتل ظاهرة شرب الخمر المرتبة الثالثة بمنطقة بحيرة 

  .من مجموع تصريحات العينة المدروسة بالمنطقة %15,79تصريحات بنسبة  3الطيور بمجموع 

من أصوات  %0,57أن فردا واحدا بنسبة ) 6(أما بالنسبة لظاهرة االعتداءات يبين الجدول اإلحصائي 

عينة المستجوبين لمنطقة حي بوعباز لألكواخ القصديرية،صنفها في المرتبة األولى من حيث االنتشار 

من اختيارات العينة الجزئية للمنطقة في المرتبة الثانية، و نجد  %1,72أشخاص بنسبة  3بينما صنفها 
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قد صنفوها في المرتبة الثالثة و الرابعة، بينما اعتبرها  %1,72ة أشخاص بنفس النسب 3نفس العدد أي 

بينما . من تصريحات العينة المبحوثة تحتل المرتبة الخامسة و السادسة %1,15شخصان اثنان بنسبة 

من أصوات العينة الجزئية المدروسة لمنطقة صالح بوالكروة  %1,23أشخاص بنسبة  3صنف 

من العينة المدروسة في المرتبة الثالثة، و  %3,29أشخاص بنسبة  8ية، و االعتداءات في المرتبة الثان

من تصنيفات عينة الدراسة الجزئية االعتداءات في المرتبة الرابعة،  %13,99فردا بنسبة  34صنف 

  .في المرتبة الخامسة %0,82بينما صنفها شخصان اثنان بنسبة 

رة الطيور لإلسكان القصديري في الرتبة في حين صنف طاهرة االعتداءات على مستوى حي بحي

  .من تصنيفات العينة الجزئية لهذا الحي %5,26األولى شخص واحد بنسبة 

تصنيفا بنسبة  62و يوضح الجدول اإلحصائي أن إجمالي التصنيفات بالنسبة لمتغير االعتداءات بلغت 

، صنفت ظاهرة  %3,23منها بنسبة  2من التصنيفات الكلية بمناطق البحث الثالثة،  14,23%

فردا  11وضعتها في المرتبة الثانية، و  %9,68تصنيفات بنسبة  6االعتداءات في المرتبة األولى، و 

رتبها في المرتبة الرابعة،  %59,68مستجوبا بنسبة  37صنفها في المرتبة الثالثة، و  %97,74بنسبة 

صنفها في المرتبة الخامسة و  %6,45تصنيفات من مجموع تصنيفات العينة الكلية أي بنسبة  4و 

  .وضعها في المرتبة السادسة %3,23شخصان اثنان بنسبة 

و بمقارنة مدى انتشار ظاهرة االعتداءات بالمناطق الثالث نالحظ من خالل التحليالت التي يتضمنها 

ية و الجدول اإلحصائي، أن ظاهرة االعتداءات بمنطقة حي بوعباز القصديري تقاسمتها المراتب الثان

 34بينما احتلت المرتبة الرابعة بـ .  %1,72تصنيفات لكل منها و نسبة  3الثالثة و الرابعة بـ 

من تصريحات العينة المدروسة بحي صالح بوالكروة، و صنفت في المرتبة  %13,99تصريحا بنسبة 

  .لحيمن تصنيفات العينة الجزئية ل %5,26األولى منطقة بحيرة الطيور بتصنيف واحد بنسبة 
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أن شخصين اثنين صنفا ظاهرة تكوين ) 6(كما تشير التحليالت اإلحصائية التي تضمنها الجدول 

 %1,15عصبة األشرار في المرتبة األولى من حيث االنتشار بمنطقة الحي القصديري بوعباز بنسبة 

ن ظاهرة أ %2,3أفراد بنسبة  4من مجموع تصريحات عينة الدراسة الجزئية لهذه المنطقة، و يعتبر 

في المرتبة  %0,57تكوين عصبة األشرار تحتل المرتبة الثانية، بينما يصنفها شخص واحد بنسبة 

في  %1,15، و يصنفها شخصان اثنان بنسبة )فرد واحد(الثالثة، و نفس الشيء بالنسبة للمرتبة الرابعة 

من  %0,57نسبة المرتبة الخامسة و السادسة بينما يدرجها ضمن المرتبة السابعة شخص واحد ب

  .مجموع أصوات المبحوثين للعينة الجزئية

من  %0,41و يبين الجدول اإلحصائي بالنسبة لمنطقة حي صالح بوالكروة أن شخصا واحدا بنسبة 

أصوات العينة المدروسة يعتبر أن ظاهرة تكوين عصبة األشرار تحتل المرتبة الثانية ضمن 

من مجموع  %0,82اءت في تصنيف شخصان اثنان بنسبة المنتشرة بهذا الحي بينما ج تاالنحرافا

من  %1,65أفراد بنسبة  4تصنيفات عينة الدراسة بهذا الحي في المرتبة الثالثة، في حين يعتبرها 

في المرتبة الخامسة، و يضعها  %6,17شخصا بنسبة  15العينة في الرتبة الرابعة، بينما يصنفها 

  .جزئية المبحوثة في المرتبة السادسةمن العينة ال %0,41شخص واحد بنسبة 

أما بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور فجاءت ظاهرة تكوين عصبة األشرار في المرتبة األولى ضمن 

  .من مجموع تصنيفات العينة الجزئية بالمنطقة %5,26تصنيف واحد أي بنسبة 

تكوين عصبة األشرار  و يشير الجدول اإلحصائي أن إجمالي التصنيفات بالنسبة لمدى انتشار ظاهرة

 3من إجمالي التصنيفات للعينة الكلية بمختلف مناطق البحث، نجد منها  %8,5تصنيفًا بنسبة  37بلغت 

من إجمالي التصنيفات، و  %8,11تصنيفات وضعت الظاهرة في المرتبة األولى و هو ما يمثل نسبة 

صنفها  %8,11أصوات بنسبة  3، و من العينة يصنفها في المرتبة الثانية %13,51تصنيفات بنسبة  5

من مجموع العينة الكلية المبحوثة بالمناطق  %13,51أفراد بنسبة  5في المرتبة الثالثة، في حين هناك 



___________________________________________________________سابع الفصل ال  
 

-186 - 

الثالثة يرون أن ظاهرة تكوين عصبة األشرار تحتل المرتبة الرابعة من حيث االنتشار، بينما يصنفها 

أفراد بنسبة  3من حيث االنتشار، كما يصنفها  في المرتبة الخامسة %40,14شخصا بنسبة  17

  .من مجموع التصنيفات للعينة الكلية المبحوثة في المرتبة السادسة 8,11%

و بالرجوع إلى مقارنة مدى انتشار ظاهرة تكوين عصبة لألشرار بمناطق البحث الثالثة، نالحظ أن 

من تصنيفات عينة  2,3تصنيفات  4ة بـ الظاهرة تحتل بمنطقة اإلسكان المتخلف بوعباز المرتبة الثاني

من بين تصنيفات العينة المدروسة لهذه  %6,17الدراسة بالمنطقة بينما تحتل المرتبة الخامسة بنسبة 

المنطقة في حين نجد ظاهرة تكوين عصبة األشرار تحتل المرتبة األولى في تصنيفات العينة المبحوثة 

  .من العينة المبحوثة %5,26ة لمنطقة بحيرة الطيور بتصنيف واحد و بنسب

من مجموع  %0,57أن فردا واحدا بنسبة ) 6(أما بالنسبة لظاهرة الدعارة فيشير الجدول اإلحصائي 

تصريحات العينة الجزئية المدروسة بالنسبة لحي بوعباز القصديري يصنف الدعارة في المرتبة 

المدروسة في المرتبة الثانية، و نفس من العينة  %1,15األولى، بينما صنفها شخصان اثنان بنسبة 

في  %2,3أفراد بنسبة  4الشيء كذلك حيث صنفها شخصان اثنان في المرتبة الثالثة، في حين اعتبرها 

من تصنيفات العينة المدروسة في المرتبة  %0,57المرتبة الرابعة، بينما وضعها شخص واحد بنسبة 

  .تصنيفات العينة في المرتبة السادسة من %1,15الخامسة، و صنفها فردان اثنان بنسبة 

و لو انتقلنا إلى منطقة صالح بوالكروة نجد أن شخصا واحدا صنف ظاهرة الدعارة في المرتبة الثالثة 

من تصنيفات العينة المدروسة، ونفس الشيء أي شخص واحد صنفها في المرتبة  %0,41أي بنسبة 

من  %0,82المرتبة الخامسة، و شخصان اثنان بنسبة  في %1,23أفراد بنسبة  3الرابعة، بينما صنفها 

العينة المدروسة وضع الظاهرة في المرتبة السادسة، كما صنفت الظاهرة أي الدعارة في المرتبة 

من تصنيفات أفراد العينة المبحوثة بالمنطقة، بينما لم  %0,41السابعة من طرف شخص واحد بنسبة 

  .حيرة الطيورتصنف ظاهرة الدعارة بتاتًا بمنطقة ب
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من العينة الكلية  %4,6فردا بنسبة  20و يبلغ العدد اإلجمالي لألشخاص الذين صنفوا ظاهرة الدعارة 

صنف الظاهرة في المرتبة األولى، و  %5بمناطق البحث الثالث من هذا العدد نجد فردا واحدا بنسبة 

وضعها في المرتبة  %15بنسبة  أشخاص 3صنفها ضمن المرتبة الثانية، و  %10فردان اثنان بنسبة 

من مجموع تصريحات العينة الكلية في المرتبة الرابعة، و نجد  %25أفراد بنسبة  5الثالثة، بينما رتبها 

من أصوات العينة الكلية المدروسة وضعها في المرتبة الخامسة، و نفس العدد  %20أشخاص بنسبة  4

من  %5رتبة السادسة، بينما نجد فردا واحدا بنسبة أشخاص صنفوا ظاهرة انتشار الدعارة في الم 4أي 

  .العينة الكلية صنف الظاهرة في المرتبة السابعة

على مستوى مناطق البحث الثالث نالحظ بالنسبة لمدى انتشار ) 6(و بمالحظة الجدول اإلحصائي 

عباز بأربعة ظاهرة الدعارة بهذه األحياء القصديرية نجدها تحتل المرتبة الرابعة بمنطقة حي بو

من تصريحات العينة المدروسة لهذه المنطقة، بينما نجدها تحتل المرتبة  %2,3تصنيفات و بنسبة 

من مجموع تصريحات العينة المدروسة بالنسبة  %1,23تصنيفات و هو ما يمثل نسبة  3الخامسة بـ 

مبحوثة بالنسبة لمنطقة منطقة حي صالح بوالكروة، بينما ال نجد ظاهرة الدعارة في تصريحات العينة ال

  .بحيرة الطيور

أن الدالالت اإلحصائية حول ) 6(و المالحظ من خالل التحليالت اإلحصائية التي جاءت ضمن الجدول 

ظاهرة الدعارة تعتبر ضعيفة بمنطقتي حي بوعباز و صالح بوالكروة، مقارنة بانتشار الظواهر 

زائرية ذات التقاليد المحافظة، بالرغم من األخرى، و هذا ما نجد تفسيره في طبيعة األسرة الج

بهذه المناطق و األحياء ذات اإلسكان . الظروف السوسيو اقتصادية الصعبة التي تعيشها هذه األسر

  .المتخلف

أن هناك فردا واحدا بنسبة ) 6(و من جهة أخرى توضح األرقام اإلحصائية التي تضمنها الجدول 

ة بمنطقة بوعباز يصنف ظاهرة الهروب من البيت بالنسبة من تصريحات العينة المدروس 0,57%
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أو ذكورا في المرتبة األولى من حيث االنتشار، بينما يصنفها فردان اثنان  إناثالألطفال، سواء كانوا 

من  %2,3أشخاص بنسبة  4من أصوات العينة المدروسة في المرتبة الثانية، و يضعها  %1,15بنسبة 

من  %1,15ة لنفس المنطقة في المرتبة الثالثة، و يرتبها مبحوثان اثنان بنسبة العينة الجزئية المبحوث

من أصوات  %0,57أصوات المستجوبين في المرتبة الرابعة، في حين يعتبرها شخص واحد بنسبة 

المفحوصين أنها تحتل المرتبة السابعة و يبين الجدول اإلحصائي أن شخصين اثنين بمنطقة حي صالح 

من أصوات العينة الجزئية المبحوثة يصنفان ظاهرة الهروب من البيت في  %0,82بة بوالكروة بنس

من األصوات المبحوثة بمنطقة بحيرة الطيور  %0,23المرتبة السادسة، بينما نجد شخصا واحدا بنسبة 

  .يصنف الظاهرة في المرتبة األولى

 13لظاهرة الهروب من البيت  و يشير الجدول اإلحصائي أن إجمالي األصوات التي أعطت تصنيفًا

من إجمالي أصوات العينة الكلية، حيث نجد شخصين اثنين بنسبة  %2,93صوتًا أو تصنيفًا بنسبة 

من مجموع التصريحات للعينة اإلجمالية وضع الظاهرة في المرتبة األولى، و نفس العدد  15,38%

صنفها في المرتبة الثالثة،  %30,77 أفراد بنسبة 4أي شخصان اثنان وضعاها في المرتبة الثانية، و 

من تصريحات العينة الكلية في المرتبة الرابعة، و  %15,38بينما صنفها شخصان اثنان بنسبة 

اعتبرت في المرتبة السادسة من طرف شخصان اثنان كذلك، في حين اعتبرها شخص واحد بنسبة 

  .في المرتبة السابعة 0,57%

نجد أن ظاهرة الهروب من البيت ) 6(الجدول اإلحصائي رقم  و بمقارنة األرقام التي جاءت ضمن

من أصوات العينة الجزئية  %2,3تحتل المرتبة األولى بمنطقة بوعباز بأربعة تصريحات و بنسبة 

من مجموعة تصنيفات العينة  %0,82للمنطقة، بينما تحتل المرتبة السادسة بتصنيفين اثنين بنسبة 

من مجموع  %5,26و تحتل المرتبة األولى بتصريح واحد و بنسبة  الجزئية لمنطقة صالح بوالكروة

  .تصريحات العينة المدروسة لمنطقة بحيرة الطيور
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و بمالحظة األرقام اإلحصائية تصنف مدى انتشار ظاهرة الهروب من البيت، نتوصل تقريبا إلى نفس 

ية حول ظاهرة الهروب من المالحظة التي ذكرناها حول ظاهرة الدعارة، و هو أن الدالالت اإلحصائ

البيت تعتبر مؤشراتها ضعيفة و هو ما يدل على أن هذه الظاهرة مازالت غير منتشرة في مجتمعاتنا 

سواء كان ذلك بالنسبة للمجتمع الحضري أو الهامشي، و هذا ما نجد تفسيره في طبيعة المجتمع 

  .تقاليد العائلة المحافظة الممتدةالجزائري أو األسرة الجزائرية على الخصوص التي مازالت تسودها 

لكن تبقى دائما هذه المناطق الحضرية المتخلفة عرضة النعدام األمن و االستقرار، حيث يعيش سكانها 

في خوف و ارتباك دائمين، نظرا النتشار العصابات و السرقة و االعتداءات المستمرة على األمالك و 

عيدة عن مراقبة األجهزة األمنية و وسائل اإلغاثة، و خاصة اإلعراض، فهذه المناطق غالبا ما تكون ب

  .في أوقات الليل ألنها تنعدم بها اإلنارة

  .و هو ما يشكل خطرا حتى على األحياء العمرانية المجاورة من المجتمع المحلي

  

  شروط اإلسكان: ثالثا

ون بأن هذه الشروط ويتفق المختص لإلسكانيقاس مدى راحة المسكن بمدى توفر الشروط الضرورية 

تتمثل على الخصوص في الماء والكهرباء والصرف الصحي ومدى توفر المسكن على المعايير 

  .لإلسكانوكل ما من شأنه أن يجعل المسكن الئقا ... الصحيحة للبناء

أن يستقيم بدونها وتتمثل  لإلسكانإلى شروط ضرورية أولية ال يمكن  اإلسكانويمكننا تقسيم شروط 

صوص كما أشرنا سابقا في نوعية البناء، الماء، والكهرباء والصرف الصحي وأماكن رمي على الخ

وشروط إضافية أو كمالية وإن كانت درجة الكمال تعتبر أمور نسبية ترتبط أساسا بمدى ... القمامة

على الخصوص في المرافق التي تقدم خدمات للمواطن  اإلضافيةتطور المجتمع، وتتمثل هذه الشروط 
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الصحية والمدرسية، ومراكز  كالمراكز... المجاالت االجتماعية والصحية واألمنية والثقافية وغيرها في

  ...الطرق، وتوفير المواصالت وغيرها وإنشاءاألمن، والمراكز الثقافية ومراكز التسلية، 

  .اإلسكانفي راحة ورفاهية  يدزلمرافق، بقدر ما ياعلى هذه  اإلسكانوبقدر ما يتوفر 

الذي ال يتوفر عل الشروط  اإلسكانالمتخلف نقصد بها  اإلسكانا عندما نتكلم عن مناطق ولهذ

  .لإلسكانالمطلوبة  الضرورية
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أشخاص  4أن ) 7/1( التي تضمنها الجدول الجزئي اإلحصائيةومن هذا المنطلق تشير التحليالت ) 1

ة حي بوعباز لألكواخ القصديرية يتوفرون على الماء بينما قالدراسة لمنطمن أفراد عينة  ٪6,15بنسبة 

من العينة الجزئية  ٪93,85مستجوبا بنسبة  61يشكل األفراد الذين ال يتوفرون على عنصر الماء 

بأن النسبة التي صرحت أنها تتوفر على الماء، هي في  اإلشارةالمدروسة بهذا الحي، وهنا تجدر 

ر على الماء بطريقة قانونية وإنما عبر مد قنوات فوضوية غير شرعية وال تملك الحقيقة ال تتوف

عدادات خاصة بالماء، ألن أغلبية سكان الحي القصديري لبوعباز يتزودون بالماء عبر طريق حنفيات 

  .عمومية مشتركة

فردا  50أن ) 7/1(اإلحصائي المتخلف، فيشير الجدول  لإلسكانأما بالنسبة لمنطقة حي صالح بولكروة 

من العينة الجزئية المدروسة لهذه المنطقة صرحوا بأنهم يتوفرون على الماء، بينما  ٪21,86 بنسبة

وثين أنهم ال يتوفرون على الماء، ونفس المالحظة بحمن عينة الم ٪79,13أشخاص بنسبة  8صرح 

لكروة، أي أن أغلبية بالنسبة لحي صالح بو إبداؤهاالتي الحظناها بالنسبة لمنطقة حي بوعباز يمكن 

من أفراد العينة المدروسة، الذين صرحوا بأنهم يتوفرون على الماء، يقصدون  ٪21,86أفراد العينة 

  .بها الطرق الفوضوية والغير قانونية لمد  قنوات الماء

بالنسبة لمنطقة حي بحيرة الطيور أن كل أفراد العينة المدروسة وهم  اإلحصائيبينما يوضح الجدول 

التي  اإلحصائيةال يتوفرون على الماء أما فيما يتعلق بالكهرباء فتشير األرقام  ٪100خصا بنسبة ش 26

أن مجموع أفراد العينة الجزئية المدروسة لمنطقة بوعباز ) 7/1(تضمنها الجدول الجزئي األول 

حول عائلة صرحوا أنهم يملكون الكهرباء وهنا تصدق نفس المالحظة التي أبديناها  65وعددهم 

الماء، فالمقصود بتوفرهم على الكهرباء هو مد األسالك الكهربائية بطريقة عشوائية وغير  رعنص

قانونية، وليس عن طريق عقود وعدادات قانونية  ونفس الشيء يمكن قوله بالنسبة لمنطقة حي صالح 

أأنهم يملكون من أفراد العينة المبحوثة  بهذه المنطقة  ٪31,79فردا بنسبة  46بولكروة، حيث ص ح 
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يملكون الكهرباء، والحقيقة أن أفراد  من العينة أنهم ال ٪69,20فردا بنسبة  12الكهرباء، بينما أقر 

عينة الدراسة ال يملكون الكهرباء بطريقة شرعية وقانونية أما بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور فقد صرح 

 يملكون الكهرباء بطريقة شرعية أنهم ال ٪100عائلة أي بنسبة  26مجموع عينة الدراسة وعددهم 

  .وقانونية

فيما يتعلق بمدى توفر غاز المدينة، نجد أن مناطق البحث الثالث تخلو من  هذه الخدمة، أما بالنسبة 

من العينة الجزئية المدروسة لمنطقة حي  ٪92,31فردا بنسبة  60لمدى وجود المرحاض فقد أقر 

من العينة ال يملكون مراحيض، لكن نوع  ٪6,15بنسبة  أفراد 4هم مرحاض، مقابل ديبوعباز يوجد ل

، الذي ال يتوفر على الشروط يالتقليدالمرحاض الذي يتوفر عليه أفراد العينة هو المرحاض الفوضوي 

صرحوا أنهم يتوفرون على  ٪6,15 بنسبةأفراد فقط من أفراد العينة  4الصحية والدليل على ذلك هناك 

 ٪85,93شخصا بنسبة  61عرف مباشرة بالمرحاض، بينما أجاب نما الصرف الصحي، الذي يرتبط ك

  ،من أفراد العينة المدروسة للمنطقة أنهم ال يتوفرون على قنوات صرف صحي

من العينة الجزئية المدروسة بمنطقة صالح  ٪38,91فردا بنسبة  53أن  اإلحصائيويوضح الجدول 

أشخاص  5فرهم على المرحاض، بينما أجاب بال بوا بنعم حول السؤال المتعلق بمدى توابولكروة أج

فس الشيء بالنسبة لمدى توفرهم على قنوات الصرف الصحي، حيث نمن أفراد العينة، و ٪8,62بنسبة 

من أفراد عينة الدراسة بال وهنا  ٪8,62أفراد بنسبة  5بنعم بينما أجاب  ٪91,38فردا بنسبة  53أجاب 

  المرحاض باز من أن المرحاض الذي يقصدون امتالكه هونؤكد ما قلناه بالنسبة لمنطقة حي بوع

المبني بطريقة تقليدية والذي ال يتوفر على قنوات صرف صحي منجزة بطريقة صحيحة والدليل على 

ذلك فعند مرورك عبر أزقة هذه األحياء تالحظ المياه القدرة تنبعث فوق سطح األرض مشكلة لبرك 

و ما يثبت أن قنوات الصرف الصحي غير موجودة وإنما يقوم وسواقي تنبعث منها روائح كريهة، وه

السكان بحفر خنادق وحفر وفي أغلب األحيان ال تكون بالعمق الكافي ثم يصلونها بمراحيضهم بواسطة 
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قنوات ذات حجم صغير، وعندما تمتلئ هذه الحفر وتتشبع تنفجر وتطفو فوق سطح األرض، وتصبح 

  .ا لألوبئة واألمراضعمرت

أن مجموع العينة  اإلحصائيلشيء يمكن قوله بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور حيث يشير الجدول ونفس ا

بأنها تملك مرحاضا، وهو ما يدعو للتناقض ولكن في  إجابةعائلة  26المنطقة وعددها  هذهالمدروسة ب

مبحوثة بهذا الحقيقة هو ليس بالتناقض، وخاصة برجوعنا إلى ما قلناه سابقا، حيث أن مجموع العينة ال

ما يؤكد لنا نوع المراحيض  ال تتوفر على قنوات صرف صحي، وهو أنهاأجابت  ٪100الحي وبنسبة 

  .التي يبنيها السكان بهذه األحياء المتخلفة والتي أشرنا إليها سابقا

المتعلق ) 7/2(التي تضمنها الجدول الجزئي الثاني  اإلحصائيةومن جهة أخرى توضح األرقام ) 2

من العينة الجزئية المدروسة لمنطقة حي بوعباز أجابت  ٪98,46فردا بنسبة  64لمسكن أن بأثاث ا

من عينة  ٪1,54بينما أجاب شخص واحد بنسبة . ؟زابنعم حول السؤال الذي مفاده هل تملك تلفا

  .الدراسة أنه ال يملك تلفازا

فردا  58والتي يبلغ عددها لكروة فقد صرح مجموع العينة المدروسة ابو حأما بالنسبة لمنطقة صال

فردا  24وبنسبة مائة بالمائة أنها تلك تلفازا، وكان عدد الذين ال يملكون تلفازا بحي بحيرة الطيور 

من أفراد العينة  ٪69,7بنسبة  اثنانمن العينة المبحوثة للمنطقة مقابل شخصان  ٪92,31بالنسبة 

  .المدروسة ال يملكون تلفازا

من العينة المبحوثة لمنطقة بوعباز القصديرية  ٪66,15شخصا بنسبة  443كما يشير الجدول أن 

من العينة الجزئية  ٪85,33فردا بنسبة  22يملكون مذياعا، بينما عدد الذين ال يملكون مذياعا 

  .المدروسة

من عينة  ٪14,74فردا بنسبة  43لكروة اويبلغ عدد األفراد الذين يملكون مذياعا بحي صالح بو

صرحوا بأنهم ال يملكون مذياعا، بينما  ٪86,25شخصا بنسبة  15ئية بهذا الحي، مقابل الدراسة الجز
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من العينة الجزئية المبحوثة بمنطقة بحيرة  ٪53,85شخصا بنسبة  14أن  اإلحصائييبين الجدول 

  .من العينة المبحوثة ال يملكون مذياعا ٪46,15فردا بنسبة  12الطيور تملك مذياعا، مقابل 

فردا بنسبة  41أن ) 7/2(التي جاءت في الجزء الثاني من الجدول رقم  اإلحصائيةاألرقام وقد بينت 

ال  36,92شخصا بنسبة  24من العينة الجزئية لمنطقة بوعباز تملك هوائي مقعر، مقابل  63,08%

فردا بنسبة  48لكروة ايملكون هوائي وبلغ عدد األفراد الذين يملكون هوائيات بمنطقة صالح بو

  .من العينة ال يملكون هوائي ٪17,24أفراد بنسبة  10من العينة الجزئية للمنطقة، مقابل  82,76٪

من العينة  ٪85,53فردا بنسبة  14وكان عدد األشخاص الذين يملكون هوائي بمنطقة بحيرة الطيور 

  .من نفس العينة ال يملكون هوائيات ٪15،46فردا بنسبة  12الجزئية للدراسة مقابل 

نسبة بفردا  62للجدول الجزئي الثاني المتعلق بأثاث المسكن أن  اإلحصائيةت لياللتحوأوضحت ا

أفراد  3المتخلف تملك ثالجة، مقابل  لإلسكانعباز ومن العينة الجزئية المدروسة لمنطقة ب 38,95٪

  .العينة ال يملكون ثالجة

 ٪83,94شخصا بنسبة  55وة لكرابينما كان عدد األفراد الذين يملكون ثالجة بمنطق البحث صالح بو

  .أشخاص فقط ال يملكون ثالجة 3من عينة الدراسة لهذه المنطقة مقابل 

من  ٪69,23فردا نسبة  18أما بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور فقد بلغ عدد األفراد الذين يملكون ثالجة 

  .جةمن العينة ال يملكون ثال ٪30,77أفراد بنسبة  8مقابل : العينة الجزئية للمنطقة

من العينة الجزئية المبحوثة بمنطقة بوعباز يملك آلة  ٪54،1ويشير الجدول أن هناك فردا واحدا بنسبة 

من العينة ال يملكون آلة غسيل، بينما يبلغ عدد األفراد الذين  ٪98,46فردا بنسبة  64غسل، مقابل 

فردا  54اسة مقابل من عينة الدر ٪6,9أشخاص بنسبة  4لكروة الكون آلة غسل بمنطقة صالح بومي

  .كون آلة غسللمن العينة ال يم ٪93,1بنسبة 
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الدراسة التي يبلغ  ةأما بالنسبة لمنطقة البحث الجزئية لبحيرة الطيور فيبين الجدول أن مجموع عين

  .فردا أي بنسبة مائة بالمائة ال تملك غسالة 26عددها 

ئي الثاني حول أثاث المسكن تدل على التي تضمنها الجدول الجز إلحصائياتوخالصة األمر هو أن ا 

كثرة في أوساط هذه العائالت، فتقريبا جل العائالت واألسر بالمناطق البحث الثالثة بأن التلفاز ينتشر 

على تلفاز، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث االنتشار الثالجة بينما يختلف مدى انتشار المذياع  تتوفر

يث يحتل المرتبة الثالثة بمنطقة حي بوعباز بينما يحتل المرتبة الرابعة ما بين المناطق الثالث للبحث ح

مزايا للكروة، والرتبة الثالثة بمنطقة حي بحيرة الطيور القصديرية، وهذا ربما يعود ابمنطقة صالح بو

التلفزة التي تتوفر على الصورة والصوت عكس المذياع الذي يتوفر عل الصوت فقط، الذي كان في 

  .زيونفول قبل أن ينافسه التلبعيد يحتل المرتبة األوقت غير 

أما بالنسبة للهوائيات فنجدها تحتل المرتبة الرابعة بمنطقة حي بوعباز بينما نجدها في المرتبة الثالثة 

لكروة، ونفس الشيء كذلك بحي بحيرة الطيور، حيث تحتل ابمنطقة حي صالح بو االمتالكمن حيث 

  .ياعالمرتبة الثالثة رفقة المذ

الغسيل غير منتشر في أوساط أسر وعائالت هذه  آلة امتالكإلى أن  اإلحصائيبينما يشير الجدول 

المناطق المتخلفة، وهو ما يفسر بنقص المياه بهذه األحياء، كما يفسر بعادات وتقاليد هذه األسر التي 

  .ديإلى العائق المادي واالقتصا اإلضافةبعملية الغسل اليدوي،  حبدغالبا ما ت

برناها ضرورية تمنه عينة فقط اع اخترناوأخيرا ما يمكن قوله حول أثاث المسكن الذي هو متعدد لكننا 

المتخلف، هو أنه بالرغم من أن هذه  اإلسكانجدها حتى في المناطق ذات نوذات أولوية يمكن أن 

لتصنيفها كمناطق الئم، إال أن هذا ال يكفي مال لإلسكاناألحياء ال تتوفر على الشروط الضرورية 

 اإلسكانالعصرية التي ربما تساعدها في نسيان ظروف  دواتاأل هامشية، فهي تتوفر على الوسائل و

  .التي تعيشها كما تساعدها كذلك في مسايرة االندماج بسهولة في حياة المجتمع المحلي
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ضية التي لها تأثير كبير في التلفزيون والمذياع والهوائيات يعتبر من الوسائل الثقافية واالستعرا فامتالك

المحلية والهامشية بصفة خاصة، وهو ما يؤثر بطريقة  مجتمعاتلا المجتمعات بصفة عامة و

الثقافية، وترقية األذواق  فكاراأل فعالة في تطوير التصورات وتحديث الرؤى و ةوسيكولوجياجتماعية

، ومنه فهي تساهم  بقسط كبير في رفع شاعر عن طريق البرامج المختلفة التي تقدمها هذه الوسائللمااو

في  لالندماجالوعي وتخفف من حياة العزلة والهامشية بالنسبة لهذه األحياء والتجمعات وتجعلها قابلة 

  .مجتمعاتها المحلية

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قل الكهرباء إلى األحياء القصديرية بطريقة فوضويةنيوضح  1رقم الشكل 
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 يظهر أزمة المياه التي يعيشها سكان حي بحيرة الطيور القصديري 2رقم  الشكل

  
 لصحي بطريقة فوضويةالصرف ا تيوضح إيصال قنوا 3رقم الشكل 
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  د البناء وملكية المسكننوعية موا: بعا را

من المقاييس التي يصنف عل أساسها  اإلسكانكما أشرنا سابقا تعتبر نوعية مواد البناء المستعملة في 

سواء كانت . من مخلفات المواد المستعملة هالمتخلف غالبا ما تكون مواد بنائ فاإلسكان، اإلسكاننوع 

كالطين والقش والمواد  ةالهشإلى المواد  باإلضافةإلخ، ... خشبية هذه المواد  حديدية أو قصديرية أو

إلى قبح منظره الفيزيقي وعدم  باإلضافة اإلسكانوهذا ما يجعل هذا النوع من . البالستكية وغيرها

منية على األخضوعه لمعايير البناء العمراني، يشكل خطورة على ساكنيه من النواحي الصحية و

المسكن وملكية األرضية التي يبنى عليها هذا المسكن تعتبر من العوامل  لكيةمالخصوص، كما أن 

  .األساسية في أمن واستقرار الساكنين
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المجموع الكلي
العينة
كجكجكجتحديده

33,160,745723,6514,072130,435,198120,00من االسمنت
3435,798,405522,8213,581927,544,6910826,67من االجر

2728,426,67156,223,7034,350,744511,11من الطيننوعية
44,210,995221,5812,841521,743,707117,53من الخشبمواد
1414,943,4641,660,991014,492,47286,91خليط طيم خشبالبناء

10,25------11,050,25بناء جاهز
1212,632,965824,0714,3211,450,257117,53مواد أخرى
9510023,4724110059,506910017,04405100المجموع

6498,4642,955798,2838,262610017,4514798,66ملكيملكية
21,34---11,540,6711,720,67ِمجرالمسكن

6510043,625810038,932610017,45149100المجموع
-----------ملكيملكية
1711,41------1726,1511,41ملكية خاصةاالرض

4873,8532,215810038,932610017,4513288,59ملكية الدولة
6510043,625810038,932610017,45149100المجموع

المتغير

جدول  (8) نوعية مواد البناء و ملكية المسكن
بحيرة الطيورصالح بوالكروةبوعبازالمنطقة

ع
%

ع
%

ع
%

%ع

  

المتعلق ) 8/1( التي يتضمنها الجزء األول من الجدول  اإلحصائيةوهي هذا الصدد تشير التحليالت ) 1

من تصريحات عينة  ٪3,16تصريحات بنسبة  3في بناء المسكن أن  بنوعية مواد البناء المستعملة

 57مادة االسمنت في بناء مساكنهم، مقابل  باستعمالالبحث الجزئية كحي بوعباز القصديري أقرت 

، المتخلف لإلسكان كروةالمن تصريحات عينة الدراسة الجزئية لحي صالح بو ٪23,65تصريحا بنسبة 

لحي  ةمن مجموع تصريحات العينة الجزئية المدروسة بالنسب ٪30,43ةتصريحا بنسب 21 تبينما بلغ

  .خ  القصديريةبحيرة الطيور لألكوا
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من  ٪20تصريحا بنسبة  81حول استعمال االسمنت في بناء المسكن  اإلجماليةوقد بلغت التصريحات 

  .تصريحات عينة البحث إجمالي

من مجموع  ٪35,79شخصا بنسبة ' "ن فقد أجاب أما فيما يتعلق باستعمال مادة اآلجر في بناء المسك

 ٪22,82شخصا بنسبة  55عينة الدراسة لمنطقة بوعباز أنهم استعملوا هذه المادة، في حين أقر  إجابات

لكروة المتخلف أنهم استعملوا مادة اآلجر في اعينة البحث الجزئية لحي صالح بو إقراراتمن مجموع 

 19ت حول استعمال اآلجر في بناء المسكن بمنطقة بحيرة الطيور بناء مساكنهم بينما  بلغت التصريحا

  .من مجموع العينة المدروسة ٪27,54تصريحا بنسبة 

 إجماليمن  ٪26,67تصريحا بنسبة  108وقد بلغ أجمالي التصريحات في مناطق البحث الثالث 

  .تصريحا 405التصريحات التي وصلت 

تصريحا  27الطين في بناء المسكن بمنطقة بوعباز في حين كانت التصريحات حول استعمال مادة 

تصريحا بنسبة  15ت عينة البحث بهذه المنطقة، وكانت تمثل ادالءإمن مجموع  ٪28,42بنسبة 

من  ٪4,35تصريحات بنسبة  3لكروة، واعينة البحث بمنطقة صالح بو إجاباتمن مجموع  6,22٪

صوات الذين أقروا باستعمال مادة الطين في بناء األ إجماليوبلغ . عينة الدراسة بمنطقة بحيرة الطيور

  .من العينة الكلية للبحث  ٪11,11صوتا بنسبة  45مساكنهم 

من مجموع أصوات المستجوبين  ٪4,21أشخاص بنسبة  4أن هناك ) 8/1( اإلحصائيويشير الجدول 

تصريحا بنسبة  52بل بحي بوعباز المتخلف قد أقروا بأنهم استعملوا مادة الخشب في بناء مساكنهم، مقا

المتخلف بينما بلغ عدد  لإلسكانلكروة امن مجموع تصريحات عينة الدراسة بحي صالح بو 21,58٪

فردا بنسب  15المصرحين الذين استعملوا مادة الخشب في بناء مساكنهم بمنطقة بحيرة الطيور 

  .العينة الجزئية للمنطقة إجاباتمن مجموع  21,74٪
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ألفراد العينة الذين استعملوا مادة الخشب في  اإلجماليالجزئي أن العدد  ائياإلحصكما يبين الجدول 

 14عينة البحث بينما يوضح الجدول أن هناك  إجماليمن  ٪17,53فردا بنسبة  71بناء مساكنهم هو 

اء مساكنهم خليط نمن العينة الجزئية لحي بوعباز صرحوا باستعمال في ب ٪14,94شخصا بنسبة 

لكروة، في حين امن العينة المدروس بحي صالح بو ٪1,66أفراد بنسبة  4لخشب مقابل مادتي الطين وا

  .من العينة المبحوثة بالنسبة لحي بحيرة الطيور ٪14,49أفراد بنسبة  10كان هذا العدد يمثل 

فردا  28األفراد الذين صرحوا باستعمال خليط مادتي الطين والخشب في بناء مساكنهم  إجماليوقد بلغ 

في حين ال نجد إال فردا  واحدا بمنطقة حي ... العينة الكلية تاالستجوابامن مجموع  ٪6,91بة بنس

  .من العينة المدروسة للمنطقة، صرح أن مسكنه من البناء الجاهز ٪1,05ز بنسبة ابوعب

من العينة المدروسة لمنطقة حي بوعباز قد  ٪12,63بة سشخصا بن 12الجدول أن  إحصائياتوتشير 

 ةالقصديريباستعمال مواد أخرى في بناء مساكنهم والمقصود بمواد أخرى هو المواد صرحوا 

بمنطقة صالح  ىبينما بلغ عدد المصرحين باستعمال مواد أخر... والبالستيك والترنيت وغيرها

ا من مجموع تصريحات عينة الدراسة بالمنطقة، في حين صرح فرد ٪24,07 ةفردا بنسب 58لكروة ابو

صديرية أنه استعمل مواد قالعينة الجزئية لحي بحيرة الطيور ال إجاباتمن مجموع  1,45 واحدا بنسبة

مصرحا  71للمصرحين باستعمال مواد أخرى في البناء  اإلجماليوقد بلغ العدد . أخرى في البناء

  .من مجموع تصريحات العينة الكلية للبحث ٪17,53بنسبة 

في منطقة  إحصائيةلبناء المستعملة بكثرة والتي تحمل دالالت وفي نهاية هذا التحليل نالحظ أن المواد ا

بوعباز هي المواد الطينية في المرتبة األولى ثم تأتي مادة أآلجر في المرتبة الثانية، وتليها في المرتبة 

تبة الرابعة، وهذا ما يعني أن أغلبية رالثالثة المواد المختلطة طين خشب، والمواد األخرى في الم

المتخلف هي مشيدة من مواد بناء هشة وغير آمنة، مقارنة بذلك نجد أن  إلسكانلبوعباز  مساكن حي

لكروة القصديري يتكون أغلبية مساكنه من المواد الصلبة حيث نجد استعمال مادة احي صالح بو
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الثالثة  االسمنت يحتل المرتبة األولى ثم يأتي استعمال مادة اآلجر في المرتبة الثانية ثم تأتي في المرتبة

  .خليط مادتي الطين والخشب 

المتخلف حيث نجد أن استعمال  لإلسكانلطيور ايمكن قوله بالنسبة لحي بحيرة  اونفس الشيء تقريب

مادة االسمنت في البناء يأتي في المرتبة األولى يليه في المرتبة الثانية استعمال مادة اآلجر، وفي 

شبية، بينما في استعمال مواد خليط طين خشب في المرتبة المرتبة الثالثة يأتي استعمال المواد الخ

  .ةعالراب

فردا بنسبة  64المتعلق بملكية المسكن أن ) 8/2(في جزئه الثاني  اإلحصائيويشير الجدول ) 2

 57من أفراد العينة المبحوثة بحي بوعباز القصديري صرحوا بأن المسكن ملكهم، مقابل  98,46٪

ة صالح بولكروة في حين بلغ عدد قد العينة الجزئية للبحث بالنسبة لمنطمن أفرا ٪98,28فردا بنسبة 

ة بالنسبة ندا أي بنسبة مائة بالمائة من أفراد العيرف 26المستجوبين الذين صرحوا أن المسكن ملكهم 

  .لحي بحيرة الطيور القصديري

من العينة الكلية  ٪98,66فردا بنسبة  147للذين صرحوا بأن السكنات ملكهم  اإلجماليوقد بلغ العدد 

سكنه مؤجر مبوعباز بأن  ةمن عينة الدراسة بمنطق ٪1,54للبحث في حين صرح فرد واحد بنسبة 

من العينة  ٪1,72لكروة حيث صرح فرد واحد بنسبة اة البحث صالح بوقبة لمنطسونفس الشيء بالن

العينة الكلية للدراسة،  من ٪1,34بنسبةفقط  نالمدروسة أن سكنه مؤجر، وهو ما يمثل أجماليا شخصا

المتخلف أو القصديري نادرا ما يؤجر أو يباع  اإلسكان ىأ اإلسكانوهو ما يدل على أن هذا النوع من 

األفراد أن سكان حي معين من ع ، عندما يسمدةوومحدمؤقتة أو  لفترات إال في حاالت استثنائية و

التي تخصصها الدولة  اإلسكانن برامج من سكنات جديدة ضم االستفادةاألحياء المتخلفة في طريق 

لمثل هذه المناطق فيلجأ بعض األفراد الذين يعيشون أزمة اسكان أو ضمن أسر وعائالت كبيرة إلى 

  .اإلسكانمن برامج  ةلالستفادهذه الطرق من التحايل فيشترون أو يؤجرون أكواخا بصفة مؤقتة 
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ن القصديري والتي تضمنها الجزء الثالث من أما بالنسبة لملكية األرض التي بني فوقها المسك) 3

من العينة الجزئية المدروسة  ٪26,15نسبة بفردا  17أن  اإلحصائيفيشير الجدول ) 8/3(الجدول 

. المتخلف قد أجابو بأن ملكية األرض التي بنيت عليها مساكنهم هي ملكية خاصة لإلسكانبحي بوعباز 

  .الطيور من هذا النوع من الملكيةلكروة وبحيرة ابينما تخلو منطقتي صالح بو

فردا بنسبة  48أما بالنسبة لرجوع ملكية األرض التي بني فوقها المسكن إلى ملكية الدولة فقد صرح 

من العينة المدرسة بالنسبة لمنطقة بوعباز أن ملكية أرض المسكن ترجع للدولة، بينما صرح  73,85٪

لكروة بأن ملكية األرض التي بنيت عليها مساكنهم انطقة بوفردا بنسبة مائة بالمائة لعينة الدراسة بم 58

شخصا بنسبة مائة بالمائة  26تعود إلى الدولة، ونفس الشيء بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور حيث أجاب 

  .لعينة الدراسة بهذا الحي أن األرض التي بنيت فوقها مساكنهم ترجع للدولة

الذي ) 8/3(التي جاء بها الجزء الثالث من الجدول  حصائيةاإلولعل ما يلفت االنتباه بالنسبة لألرقام 

راد فالمتعلقة بملكية األرض التي بنيت عليها مساكن إ اإلحصائيةالمتغيرات  اإلحصائييتناول بالتحليل 

العينة هو أنه ال توجد أية ملكية فردية بالمناطق الثالثة التي شكلت مجال البحث الميداني، وهو ما 

إلى عدم  باإلضافة، السوسيو اقتصادية لسكان هذه األحياءعي بالنظر إلى الوضعية يعتبر أمر طبي

كما أن أغلبية هذه المساكن كما الحظنا ال تتوفر على المعايير  اإلسكانشرعية وقانونية هذا النوع من 

فهي عبارة عن بيوت قصديرية أو طينية أو خليط من كل هذه المواد  انكلإلساألمنية والصحية 

اتجاهات  تأخذوغير معيدة،  ةمالئمإلى أنها بيوت متالصقة ال تتخللها إال ممرات ضيقة غير  إلضافةبا

  .متعرجة قد ال تجد أحيانا مخرجا لها

كما تتميز هذه األحياء بمعرفة العائالت واألسر لبعضها البعض وأن أي زائر جديد إلى هذه األحياء 

األسر والعائالت لها صلة القرابة تعيش إلى جوار بعضها  يتم التعرف عليه بسرعة، كما أن الكثير من

سكن آل فالن أو بني فالن، وهو ما يؤكد سيادة العائالت : البعض، حتى أن بعض األمكنة يطلق عليها
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، كما تتميز بخصائص العالقات األولية والعالقات المباشرة ثنية والقرابة والثقافة العرفيةإلوالروابط ا

االجتماعية وغالبا ما يسود هذه التجمعات السكانية عالقات التفاعل والتضامن  والنقص في الخلوة

رية ض، وخاصة في أوقات الشدة والمحن كما تتميز الجماعات التي تسكن هذه المناطق الحالعضوي

  .التي تنتمي إليها ةالتقليديثقافتها الفرعية وبنيتها لالهامشية بافتخارها وتمجيدها 
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  وعبازيوضح جانبا من السكن القصديري بمنطقة ب 4الشكل رقم 

 يبرز جانبا من السكن القصديري بحي صالح بوالكروة 5الشكل رقم 
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    مدى اتساع المسكن:خامسا

إن اتساع المسكن و شساعته حتى و لو كان من النوع القصديري المتخلف من شانه إن يجلب الراحة 

المنزل  للساكن ويقيه الكثير من المشاكل التي ترجع إلى ضيق المسكن فتوزيع إفراد األسرة على غرف

  تبعا لسنهم أو جنسهم وخاصة منهم األطفال  يعتبر  من األمور التربوية بالغة األهمية 

المجموع الكلي
العينة
كجكجكجتحديده

146,152,6846,902,68830,775,371610,73
22030,7713,422950,0019,461453,859,406342,28

32741,5418,122136,2114,09415,382,685234,89عدد
138,72---41016,386,7135,172,01غرف
53,35---546,152,6811,720,67 >المسكن

6510143,615810038,942610017,45149100المجموع
3624,16------33655,3824,16  م2

4731,54---92030,7713,422746,5518,12  م2مساحة
1246,152,682034,4813,421038,466,713422,81  م2الغرفة
1657,703,36610,344,031661,5410,742718,13  م2االرض

53,36---58,623,36---ال أعرف
6510043,625810038,932610017,45149100المجموع

المتغير

جدول  (9) مدى اتساع المسكن
بحيرة الطيورصالح بوالكروةبوعبازالمنطقة

ع
%

ع
%

ع
%

%ع

  

أشخاص من إفراد  4ان ) 9( اىألول من هذا الجدول اإلحصائي و في هذا اإلطار يوضح الجزء ا) 1

واحدة و نفس الشيء بالنسبة لمنطقة حي  يملكون غرفة %6.15نسبة ببوعباز  طقةمنبالعينة المدروسة 

من العينة المبحوثة لهذه المنطقة يملكون / 6.4أشخاص بنسبة  4صالح بوالكروة حيث يوجد هناك 

أشخاص  8غرفة واحدة بينما نجد إن عدد األشخاص الذين يملكون غرفة واحدة بمنطقة بحيرة الطيور 
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الحي و يبلغ إجمالي عدد اإلفراد الذين يملكون من العينة الجزئية المدروسة بهذا  %30.77بنسبة 

  من العينة الكلية للبحث   %10.76شخصا أو أسرة أي بنسبة  16غرفة واحدة بإحياء البحث الثالثة 

من عينة الدراسة بحي بوعباز لألكواخ   %30.77فردا أو أسرة بنسبة  20بينما يشير الجدول إلى أن 

شخصا  14من عينة الدراسة لمنطقة صالح بوالكروة و   %50 فردا بنسبة 29يملكون غرفتين مقابل 

الي من العينة المدروسة لمنطقة حي بحيرة الطيور وبلغ العدد اإلجم %53.85 أو أسرة بنسبة

  من العينة اإلجمالية للبحث   %42.28بنسبة  63لألشخاص الذين يملكون غرفتين 

من عينة البحث الجزئية لمنطقة   %41.54فردا بنسبة  27كما يوضح الجدول من جهة أخرى إن 

من عينة الدراسة بمنطقة صالح   %36.21فردا أو أسرة بنسبة  21غرف مقابل 3بوعباز يملكون 

من العينة المبحوثة بمنطقة بحيرة الطيور و يمثل العدد اإلجمالي  %15.38افراد بنسبة  4بوالكروة و 

  عينة الكلية للبحث من ال  %34.89فردا بنسبة  52غرف  3لذين يملكون ل

  %15.39بنسبة  10غرف بمنطقة حي بوعباز لإلسكان المتخلف 4بينما نجد عدد اإلفراد الذين يملكون 

  من عينة البحث 

من العينة المبحوثة بحي بوالكروة و تخلو منطقة حي بحيرة   %5.17أشخاص أو اسر بنسبة  3مقابل 

لجدول اإلحصائي نجد إن العدد اإلجمالي لإلفراد الطيور القصديري من هذه الفئة و بالرجوع إلى ا

من العينة اإلجمالية للبحث ويشير الجدول   %8.72افراد أو أسرة بنسبة 4غرف يبلغ  4الذين يملكون 

. المدروسةالعينة من   %6.15اشخاص بمنطقة حي بوعباز القصديري بنسبة 4اإلحصائي كذلك إن 

من العينة المدروسة بمنطقة   %1.72 شخص واحد بنسبة مقابل.غرف و أكثر  5بهده المنطقة يملك 

وقد بلغ مجموع األشخاص أو .بينما تخلو تماما منطقة بحيرة الطيور من هده الفئة.لكروة اصالح بو

  . من عينة البحث الكلية  %3.35إفراد أو أسرة بنسبة  5غرف و أكثر  5األسر التي تملك 
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األول إن أغلبية األسر بالنسبة لمنطقة حي بوعباز تملك نستخلص من الجدول الجزئي  األخيرو في  

  . غرف 5بينما يقل عدد اإلفراد أو األسر التي تملك غرفة واحدة أو .غرف  )4-2(ما بين 

لكروة في الفئات التي تملك ما بين ابينما تتركز اغلب فئات العينة المدروسة بالنسبة لمنطقة صالح بو

  . غرف  5او 4أو .ملك غرفة واحدةو تقل الفئات التي ت.غرف) 3- 2(

أما بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور القصديرية فتتركز أغلبية إفراد أو اسر العينة المدروسة في الفئة التي 

   - 2- تملك غرفتين

حول مساحة الغرفة من  - 9 -وتشير التحليالت اإلحصائية التي تضمنت الجزء الثاني من الجدول -2

من العينة الجزئية المدروسة لمنطقة بوعباز صرحوا إن  %55.38فردا بنسبة  36إن  .األمتار المربعة

لكروة و بحيرة الطيور من هذا افي حين تخلو منطقتي صالح بو 2م3مساحة غرفة المسكن تبلغ نحو 

  النوع من الغرف

من عينة الدراسة لمنطقة بوعباز إن مساحة غرفهم تبلغ  %30.77فردا بنسبة  20في حين صرح  

بالنسبة لمنطقة صالح بولكروة  بينما تخلو منطقة بحيرة /46.55فردا بنسبة  20مقابل .2م9نحو 

الطيور من الغرف ذات هذا المقياس و بهذا يبلغ  إجمالي عدد األسر أو اإلفراد الذين يملكون غرفا 

  .من العينة الكلية  %31.45فردا أو أسرة بنسبة  47.  2م9ذات مساحة 

من العينة الجزئية المدروسة لحي   %6.15أو أسرة بنسبة   أفراد 4ئي إن و يبين الجدول الجز 

من العينة المبحوثة بالنسبة   %34.48بنسبة  أسرة 20مقابل . 2م12بوعباز يملكون غرفا ذات مساحة 

من عينة الدراسة بمنطقة بحيرة الطيور وعليه يبلغ   %38.46سر بنسبة آ 10لمنطقة صالح بوالكروة و

      2م12التي تملك غرفا تبلغ مساحتها حوالي  اآلسر أومالي كما يشير الجدول للعائالت العدد إلج

  من إجمالي عينات البحث  %22.81بنسبة  آسرة 34
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من إفراد العينة الجزئية  %7.7سر بنسبة آأفراد أو  5كما يوضح الجدول الجزئي من جهة أخرى إن 

سر بنسبة آإفراد أو  6مقابل  2م16ذات مساحة المدروسة لحي بوعباز القصديري يملكون غرفا 

من العينة الجزئية المدروسة  %61.54أسرة بنسبة  16بالنسبة لحي صالح بوالكروة و 10.34%

  بالنسبة لحي بحيرة الطيور 

من العينة  %18.13أسرة بنسبة  27 2م15و قد بلغ إجمالي عدد األسر التي تملك غرفا بمساحة 

من العينة المبحوثة بالنسبة  %8.61أفراد أو اسر بنسبة  5ث بينما صرح ثالالاإلجمالية للمناطق 

  لمنطقة صالح بوالكروة أنهم ال يعرفون مساحة غرف منازلهم 

 يوخالصة التحليل هي إن غرف المساكن لمنطقة بوعباز لإلسكان المتخلف تتراوح مساحتها ف

ة غرف البحث في مناطق البحث أي صغيرة الحجم بالمقارنة بمساح 2م9و 2م3معصمها ما بين 

  األخرى 

لكروة القصديري فتتراوح مساحتها في اغلبها ما بين اأما بالنسبة لغرف المساكن بمنطقة صالح بو

كنها من جهة أخرى كما ل.احة غرف اإلسكان بمنطقة بوعباز وهي كما نرى أوسع من مس 2م12- 2م9

التي تتراوح  .ودة بمنطقة بحيرة الطيوريشير الجدول اقل اتساعا من مساحة غرف اإلسكان الموج

  .2م16-2م12مساحة غرف مساكنها ما بين 

و باإلضافة إلى ضيق هذه المساكن وعدم اتساع غرفها فان أغلبية هذه الغرف تتميز بالعشوائية و عدم 

حيث تتداخل مع بعضها البعض باإلضافة إلى . التنظيم و تنعدم فيها الخصوصية الشخصية أو الذاتية

كافتقارها إلى صالبة البناء والى أبواب و توافد وفق .تقارها إلى المعايير الصحية و األمنية المطلوبةاف

  ...و منافذ للتهوية و غيرها.المعايير الفنية و الهندسية القانونية
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  داخل المسكن االرتياحمدى : سادسا

من عمله، أو من نشاطاته المختلفة يعتبر المسكن المكان األول الذي يجد فيه الفرد راحته عندما يعود 

وال يمكن للفرد ... داخل المجتمع الذي يعيش فيه، والتي غالبا ما تتميز بالصراع والتنافس والضغوط

  .وته وراحته إال برجوعه إلى مسكنهقأن يستعيد 

المجموع الكلي
العينة

كجكجكجتحديده
3422,82---2233,8514,771220,698,05مرتاحمدى
4366,1528,864679,3130,872610017,4511577,18غير مرتاحاالرتياح

6510043,635810038,922610017,45149100المجموع
4440,3717,394448,3517,3921408,3010943,08المسكن الضيق

سبب

الیمكن تخیص 
غرفة للذكور و 
غرفة لإلناث

3330,2813,042123,088,3059,431,985923,32

عدم

الیمكن تخیص 
غرفة للكبار و 
غرفة لصغار

98,263,5677,692,7735,661,19197,51

98,263,561213,194,742241,58,74317,00شجار األسرةاالرتياح
1412,845,5377,692,77240,79239,09أخرى
10910043,089110035,975310020,95253100المجموع

المتغير

جدول  (10) مدى االرتياح داخل المسكن
بحيرة الطيورصالح بوالكروةبوعبازالمنطقة

ع
%

ع
%

ع
%

%ع

  

ئية المدروسة بحي بوعباز من العينة الجز % 33,85فردا بنسبة  22ومن هذا المنطلق صرح ) 1

من عينة الدراسة لحي  % 20,69فردا بنسبة  12القصديري بأنهم مرتاحون في مساكنهم، مقابل 

صالح بوالكروة بينما تخلو المنطقة الثالثة للبحث بحيرة الطيور من هذه الفئة المرتاحة في مساكنها، 
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من  % 22,82فردا بنسبة  34داخل مساكنهم وقد بلغ عدد األفراد اإلجمالي الذين عبروا عن ارتياحهم 

  .العينة اإلجمالية للبحث

من عينة البحث الجزئية لحي بوعباز أنهم غير مرتاحين في  % 66,15شخصا بنسبة  43بينما صرح 

شخصا  26من عينة الدراسة لمنطقة صالح بوالكروة، و  % 79,31فردا بنسبة  46مساكنهم، مقابل 

اسة لمنطقة بحيرة الطيور، ويشير الجدول اإلحصائي أن إجمالي األفراد من عينة الدر % 100بنسبة 

من العينة الكلية للدراسة  % 77,18فردا بنسبة  115الذين صرحوا بعدم ارتياحهم في مساكنهم 

  .بمناطق البحث الثالثة

سكن، داخل الم االرتياححول مدى ) 10(ومنه فبمالحظتنا للجدول الجزئي األول الذي تضمنه الجدول 

من العينة الجزئية لمنطقة بوعباز وهو رقم له داللة إحصائية واضحة، قد  % 33,85نجد أن نسبة 

عبروا عن ارتياحهم داخل مساكنهم ، وهو يعبر عن رأي الفئة التي بالرغم من نوع اإلسكان المتخلف 

اإلنسان راحته فيه  الذي تسكنه، إال أنها تجد نفسها مرتاحة داخله، على اعتبار أنه مسكن فردي، يجد

أحسن من المساكن الجماعية داخل العمارات، الذي ترفضه هذه الفئة وتحبذ أن تتحلى بالصبر أمال في 

  .الحصول على ترخيص من طرف الجهات الرسمية لبناء مساكن بطريقة شرعية

ين هم ونفس الشيء يمكن قوله تقريبا بالنسبة لمنطقة صالح بوالكروة حيث نجد نسبة األشخاص الذ

، عكس منطقة بحيرة الطيور التي عبرت فيها العينة بنسبة  % 20,69مرتاحون في مساكنهم تقدر 

  .أنها غير مرتاحة في مساكنها % 100

، )10(في المسكن الذي جاء به الجدول الجزئي الثاني ضمن الجدول  االرتياحأما عن أسباب عدم ) 2

الجزئية للدراسة بمنطقة بوعباز ذات اإلسكان المتخلف  من العينة  % 40,77 فردا بنسبة 44فقد أجاب 

من العينة  % 35ة48شخصا بنسبة  44أن سببه راجع إلى ضيق المسكن بصفة عامة ونفس العدد أي 
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الجزئية للبحث بالنسبة لمنطقة صالح بوالكروة القصديري، بينما نجد هذا العدد بالنسبة لبحيرة الطيور 

  .لعينة الجزئية المدروسةمن ا % 39,62فردا بنسبة  21

 االرتياحوقد بين الجدول اإلحصائي الجزئي الثاني أن العدد اإلجمالي لألفراد الذين أرجعوا سبب عدم 

  .من عينة البحث الكلية % 43,08فردا بنسبة  109إلى ضيق المسكن يمثل 

حي بوعباز من عينة البحث الجزئية ب % 30,28شخصا بنسبة  33كما يشير الجدول اإلحصائي أن 

يكمن في عدم استطاعتهم تخصيص ضمن مساكنهم نظرا لضيقه؛ غرفة  االرتياحبأن سبب عدم 

لألطفال الذكور وغرفة لألطفال اإلناث وهو أمر حساس من الناحية التربوية كما أشرنا سابقا، في حين 

كروة، بينما يمثل من العينة الجزئية لمنطقة صالح بوال % 23,08فردا بنسبة  21نجد هذا العدد يمثل 

  .من عينة البحث بالنسبة لمنطقة حي بحيرة الطيور % 9,43أراد بنسبة  5

ويوضح الجدول العدد الكلي لألشخاص الذين صرحوا بأن من بين أسباب عدم ارتياحهم يعود إلى 

من العينة  % 23,32شخصا بنسبة  59سبب عدم تمكنهم من تخصيص غرفة للذكور وغرفة لإلناث 

  .لدراسةالكلية ل

من عينة الدراسة لمنطقة البحث  % 8,26أفراد بنسبة  9كما يشير الجدول في تحليالته اإلحصائية أن 

األولي بوعباز ذكروا أن سبب عدم ارتياحهم في مساكنهم يعود إلى عدم تمكنهم من تخصيص داخل 

من عينة  % 7,69أفراد بنسبة  7مساكنهم غرفة لألطفال الكبار وغرفة لألطفال الصغار، مقابل 

من العينة المبحوثة لمنطقة بحيرة  % 5,66أفراد بنسبة  3الدراسة بالنسبة لمنطقة صالح بوالكروة، و 

  .الطيور

ويبلغ العدد اإلجمالي لألفراد الذين صرحوا أن من أسباب عدم ارتياحهم أنهم لم يستطيعوا تخصيص 

  .نة اإلجمالية للدراسةمن العي % 7,19فردا بنسبة  19غرفة للكبار وغرفة للصغار 
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ونجد نفس العدد بالنسبة لألفراد الذين أرجعوا أنه من بين أسباب عدم ارتياحهم يعود إلى وقوع شجار 

من أفراد عينة الدراسة بمنطقة بوعباز، بينما نجد هذا  % 8,26أفراد بنسبة  9ما بين أفراد األسرة أي 

شخصا بنسبة  22سة لمنطقة صالح بوالكروة، و من عينة الدرا % 13,19فردا بنسبة  12العدد يمثل 

  .من عينة الدراسة بالنسبة لبحيرة الطيور % 41,51

ويبلغ العدد اإلجمالي لألشخاص الذين صرحوا أنه من بين أسباب عدم ارتياحهم يعود إلى سبب شجار 

  .من العينة الكلية للبحث % 17فردا بنسبة  43األسرة 

فردا من أفراد العينة الجزئية لمنطقة بوعباز وهو ما يمثل نسبة  14 بينما يشير الجدول اإلحصائي أن

إلى أسباب أخرى، ويرجعون األسباب األخرى على الخصوص إلى  االرتياحأرجعوا عدم  % 12,84

عدم صالحية المساكن التي تتعرض في أغلب األحيان وخاصة في فصل الشتاء إلى تسرب األمطار، 

وكثرة األوساخ والتلوث، وكذلك أن بعض األسر تضم عائلة كبيرة وممتدة،  باإلضافة إلى انعدام األمن،

المتزوج وأطفاله، وتعدد الزوجات مما ينجر عنه من متاعب نتيجة  االبن نجد فيها الجد والجدة و

  .بمنزل منفرد االستقالل و االنفصالالنزاعات المستمرة والرغبة في 

إلى أسباب أخرى لمنطقة صالح  االرتياحرجعون أسباب عدم كما يبين الجدول أن عدد األفراد الذين ي

من أفراد عينة الدراسة لهذه المنطقة، بينما نجد يمثل هذا  % 7,69أفراد بنسبة  7بوالكروة يمثلون 

  .من العينة الجزئية للمنطقة % 3,78العدد بمنطقة بحيرة الطيور فردان اثنان بنسبة 

 % 9,09فردا بنسبة  23إلى أسباب أخرى  االرتياحن ارجعوا عدم وقد بلغ المجموع الكلي لألفراد الذي

  .من العينة اإلجمالية للبحث

في المسكن هو أن الجدول  االرتياحوخالصة القول بالنسبة للجدول الجزئي الثاني حول أسباب عدم 

ن من أسباب يشير إلى أن أغلبية أفراد عينة الدراسة بالنسبة لمنطقة حي بوعباز تتركز حول سببين اثني

من العينة الجزئية للمنطقة المدروسة، وعدم  % 40,37وهما ضيق المسكن بنسبة  االرتياحعدم 
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من العينة المدروسة للمنطقة، وهما  % 30,28إمكانية تخصيص غرفة للذكور وغرفة لإلناث بنسبة 

وغرفة للصغار شتمل سبب عدم إمكانية تخصيص غرفة للكبار يكما نالحظ سببان متكامالن، بينما لم 

من عينة الدراسة بالرغم من أهميتهما، األمر الذي يفسر اهتمام  % 8,26وشجار األسرة إال نسبة 

األسرة بهذه المناطق فيما يتعلق بتربية األسرة بجوانب الجنس أكثر من جوانب السن، وهو ما يعكس 

  ...سرة الجزائرية المحافظةطبيعة اآل

حصائي بالنسبة لمنطقة صالح بوالكروة حيث تتركز معظم إجابات ونفس الشيء يشير إليه الجدول اإل

من عينة الدراسة، وحول عدم إمكانية  % 48,38ضيق المسكن بنسبة : العينة المفحوصة حول

من العينة المبحوثة، وإن كان سبب شجار  % 23,08تخصيص غرفة للذكور وغرفة لإلناث بنسبة 

بينما .من عينة الدراسة لهذه المنطقة % 13,19بنسبة  لالنتباه األسرة يحمل كذلك داللة إحصائية ملفتة

ما يمكن استخالصه من الجدول اإلحصائي بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور هو تركز أغلبية إجابات 

من إجابات أفراد العينة  % 39,62العينة المفحوصة بهذا الحي حول سببين اثنين ضيق المسكن بنسبة 

من تصريحات أفراد العينة المدروسة، وهو ما يفسر عدم  % 41,51ة بنسبةالمبحوثة، وشجار األسر

غرف على األكثر  3اتساع المساكن الذي يتميز بها هذا الحي والتي تتراوح ما بين غرفة واحدة و 

  )).09(أنظر الجدول(

 سماتبأما بالنسبة لشجار األسرة فيعتبر نتيجة طبيعية لضيق المسكن، لكن يمكن تفسيره كذلك 

وخصائص سكان هذا الحي الذي يغلب عليهم عنصر الشباب مقارنة بمنطقتي بوعباز وصالح بوالكروة 

، أي أن عمر تكوين األسرة ما زال قصيرا نسبيا، باإلضافة إلى المشاكل التي ))01(أنظر الجدول (

أنظر (ياه تفرزها طبيعة المنطقة الصعبة والغير مهيأة، وغياب المرافق الضرورية وخاصة مشكلة الم

  )).07(الجدول
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الذي عبرت عنه أغلبية الفئات التي تقيم بهذه األحياء،  االرتياحوأخيرا نستطيع القول أن سبب عدم 

والذي يعود سببه إلى عدة عوامل مرتبطة بضيق المسكن من شأنها أن تؤثر ال محالة في النواحي 

تربون داخل هذه األحياء، فالمسكن الذي تنعدم وي ينشئونوالتربوية والنفسية لألفراد الذين  االجتماعية

فيه الخصوصية الفردية سواء كانت هذه الخصوصية قائمة على السن أو الجنس، بسبب عدم إمكانية 

فصل األبناء الذكور عن األبناء اإلناث أو األبناء الكبار عن األبناء الصغار وخاصة إذا وصلوا إلى 

وإلى الفشل الدراسي كما بينت  االنحرافاسية التي تدفع إلى سن المراهقة، تعتبر من العوامل األس

  .ريكية التي أجريت في هذا المجالبالدراسات األم

  

  :وجود المرافق العامة: سابعا

بدون وجود مرافق عامة تقدم خدماتها للمواطن، فالمرافق العامة تعتبر من  اإلسكانال يمكن أن يستقيم 

ا نخطط إلنجاز منطقة اسكان حضري فالبد أن يتضمن هذا الحضري، ولهذا عندم اإلسكانشروط 

  .الخدماتية التي تتبع هذه المنطقة السكنيةالمخطط المرافق 

المتخلف فنقصد كذلك المناطق التي ال تتوفر على هذه المرافق  اإلسكانولهذا عندما نتكلم عن مناطق 

كالماء،  لإلسكانالضرورية  الحضري إلى جانب الشروط اإلسكانالتي تصاحب عادة انجاز مناطق 

  .إلخ...والكهرباء، والصرف الصحي 
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أن من بين مناطق البحث ) 11(التي يتضمنها الجدول  اإلحصائيةتشير التحليالت  اإلطاروفي هذا 

 وجدتا لكروة، بينماالثالثة ال يتوفر على مركز صحي إال منطقة واحدة وهي منطقة حي صالح بو

  .لكروة وتفتقر إليها منطقة حي بحيرة الطيوراصالح بوو المدرسة بكل من حي بوعباز 

بالنسبة  يءأما بالنسبة لمركز البريد فال يوجد أي مركز بريدي بالمناطق البحث الثالثة، ونفس الش

 شارةاإلالقصديري الثالثة من مركز شرطة وتجدر  اإلسكانلمركز الشرطة، حيث تخلو األحياء ذات 

لكروة لم يشيد لفائدة الحي القصديري وإنما اإلى أن المركز الصحي الذي تتوفر عليه منطقة صالح بو

وجود المدرسة، ففي حقيقة ليمكن قوله بالنسبة  يءوة العمراني، ونفس الشرلكاشيد لفائدة حي صالح بو

القصديرية وإنما وجود هذه لكروة لصالح األحياء ااألمر المدرسة لم تشيد بمنطقة بوعباز أو صالح بو

تام مع المناطق الحضرية، كما جاء  باندماجاألحياء القصديرية بالقرب من المناطق العمرانية وأحيانا 

  .دمات هذه المرافقخمن  تستفيدفي بطاقات التعريف لهذه األحياء التي ذكرناها سابقا، هو الذي جعلها 

ماتها لألسرة مثل مراكز تنظيم األسرة، ومحو األمية، خد كما تفتقر هذه المناطق إلى المراكز التي تقدم

  ....ومراكز ودور الحضانة، والمؤسسات المتعلقة برعاية الطفولة وغيرها 

خدمات هذه األحياء فقد صرح لنا بعض و أما فيما يتعلق بمدى وجود جمعيات تدافع عن حقوق 

المواطنين خالل مقابلة معهم بحي بوعباز بأنه كانت توجد جمعية للحي فيما سبق لكن حاليا ال وجود 

وإذا بقي بعض األعضاء منها . لها، فقد انحلت بمجرد أن تحصل أصحابها على مساكن وذهبوا من هنا

  .ن عن مصالحهم فقطوفهم يدافع

  

  انتشارهاالمنتشرة في الحي و أسباب  األمراض: ثامنا

لفة و األحياء القصديرية عادة هي األمراض التي تخاألمراض التي تنتشر في المناطق الحضرية الم

و التي تعود بالخصوص إلى غياب الشروط الضرورية . ترتبط بظروف اإلسكان في هذه المناطق
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غياب أماكن رمي القمامة، و انتشار  لإلسكان، كعدم توفر المياه، و عدم وجود الصرف الصحي، و

إلى التأثيرات التي يفرزها نوع اإلسكان أو البناء في حد ذاته الذي ال يخضع  باإلضافةاألوساخ، هذا 

للمعايير العمرانية و الصحية المطلوبة، و لهذا عادة ما نجد في األبحاث و الدراسات السابقة التي 

لم عن أمراض مثل التيفوئيد، األوبئة و األمراض الجلدية، و خلفة تتكتأجريت حول مناطق اإلسكان الم

و غيرها من األمراض التي تفرزها ظروف اإلسكان لهذه المناطق، ولكن ... الكوليرا، و السل و السيدا

الذي يشير إلى أنواع األمراض المنتشرة في األحياء الثالثة ) 12(برجوعنا إلى الجدول اإلحصائي رقم 

بحثنا، نالحظ أن هناك أمراض أخرى ال ترتبط بالضرورة بظروف اإلسكان التي شكلت مجال 

  ...األعصاب، و الكبد، و القلب، و ضعف البصر و البروستات: خلفة كأمراضتالم
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جدول  (12) األمراض المنتشرة في الحي و أسباب انتشارها
بحيرة الطيورصالح بوالكروةبوعبازالمنطقة
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نجد ) 12(و باستعراضنا أنواع األمراض التي جاءت ضمن إحصائيات الجزء األول من الجدول ) 1

من تصريحات أفراد العينة الجزئية المدروسة لمنطقة بوعباز القصديرية  %11.79فردا نسبة  25ن أ

 %26.73تصريحا بنسبة  58أجابوا أن التيفوئيد يعتبر من األمراض المنتشرة في منطقة بوعباز مقابل 

لإلسكان  لكروة، بينما تخلو منطقة حي بحيرة الطيورامن عينة الدراسة بالنسبة لمنطقة صالح بو

المختلف من هذا المرض حسب تصريحات العينة المدروسة بالمنطقة و قد بلغت التصريحات اإلجمالية 

  .من التصريحات الكلية لعينة البحث %83تصريحا بنسبة  83حول انتشار مرض التيفوئيد 

مرض  من عينة الدراسة لمنطقة بوعباز على انتشار %1.42تصريحات بنسبة  3كما يشير الجدول أن 

  .لكروة و بحيرة الطيور من هذا المرضاالقصور الكلوي، بينما تخلو منطقتي صالح بو

من تصريحات عينة الدراسة  %12.74فردا بنسبة  27بينما يبين الجدول اإلحصائي الجزئي األول أن 

 من العينة %26.27تصريحا بنسبة  57لحي بوعباز المتخلف أقروا بانتشار األمراض الجلدية مقابل 

لكروة، و يخلو منطقة بحيرة الطيور من هذا المرض حسب االجزئية المبحوثة بحي صالح بو

تصريحات العينة المدروسة بالمنطقة، و عليه يشير الجدول أن مجموع األشخاص الذين أجابوا بانتشار 

  .ثةمن المجموع الكلي لعينة البحث بالمناطق الثال %17.99فردا بنسبة  84األمراض الجلدية يبلغ 

من عينة الدراسة لحي بوعباز  %1.42أفراد بنسبة  3و من جهة أخرى يوضح الجدول اإلحصائي أن 

أثر لهذا المرض على مستوى منطقتي صالح  ىعبروا على انتشار الرمد الجيبي، بينما ال نجد أ

 مرض النتشاربولكروة و بحيرة الطيور، حسب ما يشير إلى ذلك الجدول، و نفس الشيء بالنسبة 

من العينة الدراسية الجزئية لمنطقة بوعباز بانتشار هذا  %4.25أفراد بنسبة  9الكوليرا حيث صرح 

لكروة و بحيرة الطيور من االمرض على مستوى حيهم، بينما يشير الجدول إلى خلو منطقتي صالح بو

  .هذا المرض
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ن بين األمراض من العينة المدروسة لمنطقة بوعباز أن م %6.13فردا بنسبة  13بينما صرح 

لكروة و بحيرة االمنتشرة في حيهم الضغط الدموي، بينما ال أثر لهذا المرض بمنطقتي صالح بو

من العينة الجزئية لحي بوعباز بانتشار مرض فقر الدم،  %5.19فردا بنسبة  11الطيور، بينما أجاب 

لكروة ، في حين امن تصريحات عينة الدراسة لمنطقة صالح بو %23.5تصريحا بنسبة  51مقابل 

  .تخلوا منطقة بحيرة الطيور تماما من هذا المرض تبعا إلحصائيات الجدول

من العينة الجزئية المبحوثة  %6.13شخصا بنسبة  13و من جهة أخرى يوضح الجدول اإلحصائي أن 

بمنطقة بوعباز صرحوا بأن من بين األمراض المنتشرة بحيهم مرض ضعف البصر، بينما يخلو 

  حصائي من إحصائيات حول هذا المرض لمنطقتي صالح بوالكروة وبحيرة الطيور الجدول اإل

عينة الدراسة لحي بوعباز اعبروا أن مرض الربو منتشر   % 6.6فردا بنسبة  14 كما يبين الجدول أن

لكروة وبحيرة الطيور من هدا المرض حسب إحصائيات ابمنطقة بوعباز، بينما تخلو منطقتي صالح بو

التحليالت اإلحصائية التي تضمنت الجدول الجزئي األول حول األمراض  د أوضحتالجدول وق

 أنعتبرواأمن عينة منطقة بوعباز  %4.72أفراد بنسبة  10المنتشرة في مناطق البحث الثالثة أن 

بمنطقة صالح  %23.5نسبة بفرد  51السل من بين األمراض المنتشرة بهذا الحي مقابل  مرض

ألحصائ أن العدد  المنطقة بحيرة الطيور ، وقد أشار الجدول  %13.16أشخاص 5لكروة وابو

من العينة  % 14.13فردا بنسبة  66مرض السل منتشرا بهذه األحياء  الألفراد الذين اعتبرواالجمالى 

  الكلية المجموعة 

من عينة الدراسة لحي بوعباز المتخلف  % 4.72أفراد بنسبة  10في حين يشير الجدول أن هناك 

من  %7.89من بين األمراض المنتشرة في هدا الحي مقابل ثالثة أشخاص بنسبة  يةساسحعتبرون الي

لكروة تماما من هدا المرض ابينما تخلو منطقة صالح بو. عينة الدراسة بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور 
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وا بانتشار وقد بلغ العدد اإلجمالي لإلفراد الذين صرح. حسب ما يشير إلى ذلك الجدول اإلحصائي 

 .من العينة الكلية للبحث لمختلف المناطق  2.78فردا بنسبة  13مرض الحساسية 

من عينة  % 8.02فردا بنسبة  17كما تبين األرقام اإلحصائية التي تضمنها الجدول الجزئي األول أن 

من تصريحات  %10.53أشخاص بنسبة  4قرون بانتشار مرض السكر ، مقابل يالبحث لحي بوعباز 

فراد عينة البحث لمنطقة بحيرة الطيور في حين ال يوجد أثر لهذا المرض على مستوى حي صالح أ

 بانتشارلكروة حسب ما يشير إليه الجدول، كما يوضح الجدول أن مجموع األفراد الذين صرحوا ابو

 18من مجموع تصريحات العينة الكلية للبحث، كما أوضح  %4.5فردا بنسبة  21هذا المرض هو 

من عينة البحث لحي بوعباز أن أمراض القلب تعتبر من األمراض المنتشرة بهذا  %8.49ا بنسبة فرد

لكروة و بحيرة الطيور من وجود هذا المرض حسب ما يشير إليه االحي، بينما تخلو منطقتي صالح بو

  .الجدول اإلحصائي

العينة الجزئية  من %4.25أفراد بنسبة  9مرض السرطان  بانتشارفي حين بلغ عدد المصرحين 

لكروة و بحيرة الطيور تماما من هذا المدروسة لمنطقة بوعباز، بينما خلت كل من منطقتي صالح بو

المرض كما برهن على ذلك الجدول اإلحصائي، و من جهة أخرى يوضح الجدول اإلحصائي أن هناك 

الدراسة لحي من عينة  %0.94مرض السيدا و هو ما يمثل نسبة  بانتشارشخصان اثنان يقرون 

لكروة و بحيرة ابوعباز القصديري، في حين ال نجد هذا المرض على مستوى منطقتي صالح بو

من العينة المبحوثة بمنطقة  %4.25أشخاص بنسبة  9الطيور حسب إحصائيات الجدول، كما صرح 

هذا مرض البروستات في أوساط سكان الحي، بينما ال نجد أثر  بانتشاربوعباز لإلسكان المتخلف 

  .لكروة و بحيرة الطيوراالمرض بمنطقتي صالح بو
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من عينة البحث الجزئية لحي بوعباز المتخلف أن مرض  %3.3أشخاص بنسبة  7في حين أجاب 

بينما لم يأتي ذكر هذا المرض ضمن تصريحات عينة . الكبد يعتبر من األمراض المنتشرة بهذا الحي

  .يورلكروة و بحيرة الطاالبحث بحي كل من صالح بو

من العينة الجزئية المدروسة بمنطقة بوعباز لإلسكان المتخلف أن  %2.83أفراد بنسبة  6كما اعتبر 

من  %55.26فردا بنسبة  21من بين األمراض المنتشرة في الحي مرض األعصاب، مقابل تصريح 

ذا المرض لكروة من هاالعينة الجزئية للبحث بمنطقة بحيرة الطيور، بينما يخلو تماما حي صالح بو

  .حسب ما يشير إليه الجدول اإلحصائي

فردا  27مرض األعصاب هو  بانتشارو قد أوضح الجدول أن المجموع الكلي لألفراد الذين صرحوا 

  .من مجموع تصريحات العينة الكلية للبحث %5.78بنسبة 

الطيور من عينة الدراسة لمنطقة بحيرة  %10.53أشخاص بنسبة  4كما يشير الجدول اإلحصائي أن 

يعتبرون مرض األنف و الحنجرة منتشرا بحيهم في حين ال نرى أثرا لهذا بمنطقتي بوعباز و صالح 

لكروة حسب ما تشير إلى ذلك إحصائيات الجدول، و نفس الشيء بالنسبة ألمراض المفاصل حيث ابو

اع األمراض من عينة الدراسة الجزئية لحي بوعباز أنهم يجهلون أنو %2.63أقر فردا واحدا بنسبة 

  .المنتشرة في حيهم

للجدول الجزئي األول حول نوع األمراض المنتشرة في األحياء الثالثة التي شكلت مجال  او بحوصلتن

البحث، نالحظ أن األمراض المنتشرة بكثرة و التي شكلت مجال البحث، نالحظ أن األمراض المنتشرة 

، %12.74بوعباز هي األمراض الجلدية بنسبة بكثرة و التي تحمل أرقامها دالالت إحصائية لمنطقة 

، و بنسبة %8.49، و يلي ذلك مرض القلب و السكر بنسبة %11.79ثم يأتي مرض التيفوئيد بنسبة 

  .عل التوالي 8.02
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لكروة حيث تشير إحصائيات الجدول على او تنطبق نفس المالحظة تقريبا بالنسبة لمنطقة صالح بو

، ثم %26.27، و األمراض الجلدية بنسبة %26.73فوئيد بنسبة أمراض التي انتشارالخصوص إلى 

  .%23.5يأتي مرض فقر الدم و السل بنسبة 

أما بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور فنجد أغلب األرقام اإلحصائية مشتتة و ال تحمل داللة إحصائية 

أي أكثر  %55.26واضحة بنسبة كبيرةاللهم اال بالنسبة الىمرض األعصاب الدى يحمل داللةاحصائية

، و مرض %13.16من نصف تصريحات العينة المبحوثة بهذه المنطقة، ثم يأتي مرض السل بنسبة 

  %10.53السكر و األنف و الحنجرة بنسبة متساوية تمثل 

 فردابنسبة 42 و بالنسبة ألسباب انتشار األمراض التي جاءت ضمن الجدول الجزئي الثاني نجد أن) 2

ة الجزئية المدروسة لمنطقة بوعباز ترجع أسباب انتشار األمراض إلى من تصريحات العين 20%

 16لكروة، و امن عينة الدراسة بالنسبة لمنطقة صالح بو %25.33فردا بنسبة  57نوعية المياه، مقابل 

و قد بلغ العدد اإلجمالي . من عينة البحث بالسبة لمنطقة بحيرة الطيور %25.81شخصا بنسبة 

من إجمالي  %23.14بنسبة  115عون أسباب األمراض إلى نوعية المياه لألشخاص الذين يرج

من تصريحات عينة  %27.14فردا بنسبة  57دول إلى أن جتصريحات عينة البحث، كما يشير ال

البحث الجزئية لمنطقة حي بوعباز القصديري يرجعون سبب انتشار األمراض بحيهم إلى انتشار 

من تصريحات عينة الدراسة بالنسبة لمنطقة صالح  %25.33تصريحا بنسبة  57األوساخ، مقابل 

من تصريحات العينة الجزئية المدروسة بالنسبة لحي بحيرة  %27.42تصريحا بنسبة  17لكروة و ابو

الطيور القصديري، و يوضح الجدول اإلحصائي أن إجمالي التصريحات التي أرجعت سبب انتشار 

العينة الكلية  تمن تصريحا %26.35تصريحا بنسبة  131األمراض إلى انتشار األوساخ بلغت 

  .للبحث
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فردا بنسبة  43أن ) 2(و من جهة أخرى تشير التحليالت اإلحصائية التي يتضمنها الجدول الجزئي 

األمراض  انتشارمن مجموع إجابات العينة العشوائية لحي بوعباز المتخلف أرجعوا سبب  10.48%

من تصريحات العينة المدروسة  %25.33تصريحا بنسبة  57قابل بحيهم إلى الفقر و نقص التغذية، م

من مجموع تصريحات عينة الدراسة  %16.12تصريحات بنسبة  10لكروة، و ابمنطقة صالح بو

  .بمنطقة حي بحيرة الطيور

من العينة  %26.19فردا بنسبة  55كما تبين األرقام التي جاءت ضمن الجدول اإلحصائي أن 

األمراض بحيهم إلى تلوث البيئة،  انتشارعباز لإلسكان المتخلف أرجعوا سبب المفحوصة لمنطقة بو

تصريحا بنسبة  16لكروة، و امن تصريحات عينة الدراسة لمنطقة صالح بو %24.69بنسبة  54مقابل 

من مجموع تصريحات أفراد العينة بالنسبة لحي بحيرة الطيور، و قد بلغ مجموع  25.89%

 125األمراض بأحياء البحث الثالثة إلى تلوث البيئة  انتشارذين أرجعوا سبب التصريحات اإلجمالية ال

  .عينة البحث الكلية بالمناطق الثالثةإدالءات من إجمالي  %25.16تصريحا بنسبة 

من عينة الدراسة لمنطقة بوعباز قد صرحوا بأن  %6.19فردا بنسبة  13بينما يوضح الجدول أن 

من العينة  %4.84أفراد بنسبة  3جع إلى أسباب أخرى مقابل المنتشرة في الحي تر ضاألمرا

  .لكروة من هذه الفئةابينما تخلو منطقة صالح بو. المدروسة بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور

األمراض إلى أسباب أخرى  انتشارو قد بلغ العدد اإلجمالي لألفراد المفحوصين الذين أرجعوا أسباب 

  .وع اإلجمالي لتصريحات العينة الكلية للبحث بالمناطق الثالثةمن المجم %3.22فردا بنسبة  16

تجدر اإلشارة هنا إلى أن المقصود بأسباب أخرى في تصريحات عينات الدراسة تعود على الخصوص 

  .إلى عدم وجود الصرف الصحي، نقص الوعي بالنسبة لسكان الحي، و ظروف اإلسكان الصعبة

األمراض في أحياء البحث القصديرية  انتشارثاني حول أسباب في نهاية تحليلنا للجدول الجزئي ال

 انتشارالثالثة، نالحظ بالنسبة لحي بوعباز أن أول األسباب النتشار األمراض بهذه المنطقة يرجع إلى 
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و . من مجوع تصريحات أفراد العينة المدروسة يأتي بعد ذلك تلوث البيئة  %27.14األوساخ بنسبة 

، ثم يأتي في ةمن تصريحات العينة المدروس %26.19بالسبب األول بنسبة  هي كما نالحظ مرتبطة

من . ، و يأتي نوعية المياه في المرتبة الرابعة %20.48المرتبة الثالثة الفقر و نقص التغذية بنسبة 

  .%20األسباب التي تؤدي إلى انتشار األمراض بنسبة 

ن األمراض التي يتسبب فيها انتشار األوساخ و و بالطبع تعتبر األمراض الجلدية و مرض التيفوئيد م

تلوث المياه و البيئة بصفة عامة، باإلضافة إلى الفقر و نقص التغذية كالسل و فقر الدم و هي 

  .األمراض التي تتسم بها أمراض مناطق اإلسكان المتخلف و األحياء القصديرية

المدروسة جاءت تقريبا متطابقة، حيث لكروة نجد أن تصريحات العينة اأما بالنسبة لمنطقة صالح بو

بنسب متساوية و . األمراض بهذه المنطقة إللى ثالث أسباب انتشارنجد عينة الدراسة ترجع أسباب 

من تصريحات عينة الدراسة، و  %25.33األوساخ و تقص التغذية بنسبة  انتشارو . هي نوعية المياه

نالحظ  نفس العوامل أو األسباب التي تحمل إلى تلوث البيئة، و هي كما  %24.01بنسبة أقل أن 

األمراض  انتشاردالالت إحصائية واضحة بالنسبة لمنطقة بوعباز كذلك لكن يمكن أن نضيف كذلك 

التي تعود أسبابها إلى الفقر و نقص التغذية و هو ما يشير إليه مرض فقر الدم و مرض السل بهذه 

مناطق اإلسكان القصديري و مناطق اإلسكان  المنطقة، و هي كذلك من السمات التي تنتشر في

 السوسيوـ اقتصادية  للفئات الشعبية التي تقطن هذهالمتخلف بصفة عامة، بالنظر إلى الظروف 

  .المناطق

 انتشارأما فيما يتعلق بمنطقة بحيرة الطيور فنالحظ أن السبب األول في رأي أفراد عينة الدراسة في 

األوساخ بينما يأتي في المرتبة الثانية نوعية المياه و تلوث البيئة  انتشاراألمراض بحيهم يعود إلى 

، و هو األمر %16.12من تصريحات العينة، ثم يأتي نقص التغذية بنسبة  %25.81بنفس النسبة أي 

لكروة، ألن مسببات مرض األعصاب التي احتلت االذي يختلف عن منطقتي حي بوعباز و صالح بو



___________________________________________________________سابع الفصل ال  
 

-228 - 

النتشار األمراض بهذه المنطقة، ال يمكن اعتبارها طبيا من األسباب المباشرة  المرتبة األولى بالنسبة

األوساخ، كما هو الحال بالنسبة لمنطقتي البحث السابقتين، و لكن يمكن  انتشارلتلوث المياه و البيئة و 

نطقة إرجاعه إلى ضغط الحاجة و صعوبة الظروف االقتصادية و االجتماعية و الفيزيقية لسكان هذه الم

و نفسية لدى األفراد و أثر ذلك على عالقاتهم بأسرهم و  اجتماعيةو ما يخلفه من ضغوط و توترات 

  .محيطهم

إن وجود األوحال و البرك و المستنقعات بسبب عدم العناية بالطرق و األزقة باإلضافة إلى ضيقها، و 

بهذه األحياء مما يعرض الروائح الكريهة و كثرة الذباب و البعوض و مختلف الحشرات  انتشار

  .الساكنين بهذه األحياء إلى مختلف األمراض و األوبئة

الفقر و سوء التغذية من شأنه أن يعرض أفراد هذه المناطق لإلصابة بأمراض مختلفة،  انتشاركما أن 

اطه و نمو ألن سوء التغذية معناه أن الفرد ال يتلقى من الناحية الكمية و النوعية الغذاء الالزم للقيام بنش

فيترتب على ذلك اعتالل صحته و إصابته بأمراض مختلفة قد تكون نقصا في النمو . جسمه نموا عاديا

، كمتابعة الدراسة االعتياديةأو وهنا عاما للجسم يحرمه من القيام بأعماله و نشاطاته  ةأو شلال أو إعاق

  .مثال بالنسبة لألطفال
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 اإلسكان القصديري تشكل خطرا على صحة الفرد مناطق 6رقم الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سكان األحياء القصديرية عرضة لألمراض و األوبئة 7رقم لشكل ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلسكان القصديري يشكل مصدر من مصادر التلوث 8رقم الشكل               
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  تعليم األطفال: تاسعا

ضروري للفرد ،فهو عبارة عن النافدة التي يطل منها على العالم  مما ال جدال فيه أن  التعليم شيء 

الخارجي ، و األداة التي تسمح له بأن يتفاعل بوعي مع المحيط الذي يعيش فيه ،كما أن التعليم يعطي 

قيمة ومعنى لحياة اإلنسان ووجوده ،فالفرد المتعلم هو الذي يحدد أهدافه ويخطط للوصول إليها ، وهو 

والثقافية و  لك التي تسمح للفرد بتحقيق طموحاته المهنية و االجتماعية و االقتصادية،الوسيلة كذ

  . العلمية

و فاعلين داخل  مسئولينولهذا فتعليم األطفال يعتبر شيء مهم و أساسي لرفع وعيهم وجعلهم أفراد 

  .مجتمعاتهم وفي عالقاتهم مع اآلخرين 
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المجموع الكلي
العينة
كجكجكجتحدیده

5076,9233,563051,7220,132284,6214,7710268,46يدرسونهل
1523,0810,072848,2818,79415,382,684731,54ال يدرسونأطفالك
6510043,635810038,922610017,45149100المجموعيدرسون

213,334,2627,144,26125,002,13510,65الفقر
13,572,13125,002,1324,26---بعد المدرسةسبب

عدم
أنت ال تریدھم ان 

یدرسوا
16,672,1313,572,13---24,26

تعليم
ھم ال یریدون 

الدراسة
320,006,3827,144,26250,004,26714,90

3165,96---960,0019,152278,5846,81أسباب أخرىاألطفال
1510031,922810059,5941008,5147100المجموع

3220,1313,17713,212,88516,132,064418,11نقص االمكانيات
4327,0417,701018,874,12929,033,706225,52نقص المتابعةسبب

2918,2411,931935,857,82929,033,705723,45قدراتهم محدودةالفشل

3320,7513,581528,306,17825,813,295623,04ضيق المسكنفي

114,53------116,924,53عدم وجود االنارة
135,35---116,924,5323,770,82أسباب أخرىالدراسة

15910065,445310021,813110012,75243100المجموع

المتغير

جدول  (13) تعليم األطفال
بحيرة الطيورصالح بوالكروةبوعبازالمنطقة

ع
%

ع
%

ع
%

%ع

  

حول تعليم األطفال في ) 13(لصدد تشير التحليالت اإلحصائية التي تضمنها الجدول وفي هذه ا) 1

من  %76.92فردا بنسبة  50جزئه األول وحول سؤال هل أطفالك يدرسون أم ال يدرسون ؟أجاب 

فردا مستجوبا  30العينة الجزئية المدروسة لحي بوعباز لإلسكان المتخلف أن أطفالهم يدرسون ،مقابل 

 %84.62شخصا بنسبة  22من أفراد العينة الجزئية بالنسبة لمنطقة صالح بوالكروة   %51.72بنسبة 

من العينة المدروسة لمنطقة بحيرة الطيور ويشير الجدول اإلحصائي أن إجمالي األفراد الذين صرحوا  
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 % 23.08 ةفردا بنسب 15بينما يوضح الجدول أن  68.46فردا بنسبة  102بان أطفالهم يدرسون هو 

يدرسون  من العينة المبحوثة بحي بوعباز القصديري قد أجابوا عن السؤال بالسلب أي أن أطفالهم ال

أفراد بنسبة  4و بوالكروة، من عينة الدراسة لحي صالح %48.28شخصا بنسبة   28،مقابل 

 احومن العينة الجزئية المدروسة بمنطقة بحيرة الطيور ،وقد بلغ مجموع األفراد الذين صر 15.38%

  . من العينة الكلية للبحث  باألحياء الثالثة  % 31.54شخصا بنسبة  47يدرسون  بأن أطفالهم ال

و الذي يتضمن إجابات الفئة ) 13( ويوضح الجدول اإلحصائي الثاني ضمن الجدول الشامل رقم) 2

نة الدراسية من عي %13.33عدم تعليمهم حيث أجاب فردان اثنان  بنسبة  ب، وسباالتي لم تعلم أطفاله

التي صرحت بأن أطفالها ال يدرسون بحي بوعباز بأن سبب عدم تدريسهم يعود إلى عامل الفقر مقابل 

من   %25من أفراد عينة صالح بوالكروة وشخصا واحدا بنسبة  %7.14كذلك و بنسبة  اثنانشخصان 

 .عينة منطقة بحيرة الطيور

من العينة  %10.65أفراد بنسبة  5أطفالهم بسبب الفقر  اوقد بلغ العدد اإلجمالي لألفراد الذين لم يعلمو

  .الكلية

أطفالهم بمنطقة صالح  امن عينة المبحوثين الذين لم يعلمو %3.57بينما صرح فردا واحدا بنسبة 

م يعود إلى بعد المدرسة ، ونفس الشيء كذلك بحي هبوالكروة القصديري ، أن سبب عدم تعليم أطفال

من عينة الدراسة بأن سبب ذلك يعود إلى بعد  %25فردا واحدا بنسبة  بحيرة الطيور ،حيث صرح

عدم  االمدرسة ،بينما ال نجد هذه الفئة ضمن منطقة بوعباز ، ومنه بلغ مجموع األفراد الذين أرجعو

من العينة الكلية لألفراد الذين لم   %4.26تعليم أطفالهم إلى سبب بعد المدرسة فردان اثنان بنسبة 

  .فالهميعلموا أط

الجدول إلى شخص واحد  رأما بالنسبة لألطفال الذين ال يدرسون بسبب رغبة أوليائهم في ذلك، يشي

أطفالهم على مستوى منطقة بوعباز، ونفس الشيء أي شخص  امن عينة الذين لم يعلمو %6.67بنسبة 
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لإلسكان  من عينة الذين لم يعلموا أطفالهم على مستوى حي صالح بوالكروة %3.57واحد بنسبة 

المتخلف ، بينما تخلو منطقة بحيرة الطيور تماما من هذه الفئة ، وعليه نجد العدد اإلجمالي لألفراد 

  .من مجموع العينة  %4.26بنسبة  اثنانبعدم رغبتهم في تعليم أطفالهم فردان  االذين صرحو

ئية بحي بوعباز منه عينة الدراسة الجز %20أفراد بنسبة  3في حين يشير الجدول اإلحصائي أن 

بأن أطفالهم ال يدرسون ، إن سبب عدم تعليم أطفالهم يعود إلى عدم  الإلسكان المتخلف الذين صرحو

بمنطقة صالح بوالكروة ، وفردان اثنان كذلك  %7.14رغبتهم في الدراسة مقابل فردان اثنان بنسبة 

بمنطقة بحيرة الطيور ، وقد من عينة المبحوثين الذين صرحوا بأن أطفالهم ال يدرسون  %50بنسبة 

أفراد بنسبة  7بلغ العدد اإلجمالي للذين يرجعون سبب عدم تعليم األطفال إلى عدم رغبتهم في الدراسة 

  .من العينة الكلية للمصرحين بعدم تعليم أطفالهم  14.9%

من عينة الدراسة للمصرحين بعدم تعليم أطفالهم بمنطقة حي  %60أشخاص نسبة  9بينما يرجع 

من العينة  %78.58فردا بنسبة  22وعباز القصديري عدم تعليم أطفالهم الى أسباب أخرى ، مقابل ب

وقد بلغ مجموع . المفحوصة بمنطقة صالح بوالكروة في حين نجد أثر لهذه الفئة بمنطقة بحيرة الطيور 

  .من العينة الكلية  %65.93فردا بنسبة  31األفراد المصرحين بأسباب أخرى 

األطفال كبار تجاوزوا   أنأن  ما يقصده المفحوص باألسباب األخرى يعود الى إلىالحظة هنا تجدر الم

سن الدراسة بالنسبة لآلباء الشباب  ،أو الى أن أطفالهم  إلىبعد  اسن الدراسة ،أو صغار لم يصلو

صعوبة المنطقة كما صرح البعض وخاصة بالنسبة لألطفال المبتدئين  إلىمرضى أو معوقين أو 

  . صغار السن

 نالمعنو) 2(ما يمكن أن نشير إليه في نهاية تحليل اإلحصائيات التي تضمنها الجدول الجزئي رقم 

من العينة الكلية لألفراد الذين صرحوا بأن أطفالهم ال  %65.93بأسباب عدم تعليم األطفال أن نسبة 

عضها أسباب موضوعية م أسباب أخرى التي سبقت اإلشارة إليها وهي في إلىيدرسون يرجعون ذلك 
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يمكن للفرد أن يتحكم فيها كاألمراض المزمنة ، أو اإلعاقات ، أو كبر األطفال ، أو  أو أسباب قاهرة ال

إرادة و وعي األفراد ، وهو ما بعني أن الفئات  إلىصغرهم وهذا ما يفسر ضعف األسباب التي تعود 

يث وعيها وتفكيرها في مستقبلها ومستقبل التي تسكن هذه المناطق المتخلفة ال تختلف كثيرا من ح

  .أطفالها عن المناطق اإلسكان الحضري األخرى

الذي يتضمن أسباب الفشل في الدراسة بالنسبة لفئات األطفال ) 3/3(ويبين الجدول الجزئي رقم ) 3

المتمدرسين ، وهي ظاهرة متفشية كثيرا في المنظومة المدرسية بمختلف أطوارها االبتدائية ، 

  خلفة أو األحياء القصديرية ؟ تمتوسطة ، و الثانوية فما هي أسبابها بمناطق اإلسكان المال

من إجابات عينة الدراسة بمنطقة حي بوعباز  %20.13فردا بنسبة  32يشير الجدول اإلحصائي 

من  %13.21أفراد بنسبة  7نقص اإلمكانيات ، مقابل  إلىالقصديري ترجع أسباب الفشل في الدراسة 

من تصريحات  %16.13أشخاص بنسبة  5بات أفراد العينة بالنسبة لمنطقة حي صالح بوالكروة و إجا

كما يشير الجدول أن مجموع اإلجابات التي أرجعت أسباب . العينة الجزئية بالنسبة لحي بحيرة الطيور 

جابات من مجموع إ %18.11إجابة بنسبة  44نقص اإلمكانيات المادية لألسرة  إلىالفشل الدراسي 

من مجموع تصريحات العينة  %27.04تصريحا بنسبة 43العينة الكلية وتبين إحصائيات الجدول أن 

الجزئية للدراسة بمنطقة بوعباز ، ترجع أسباب الفشل الدراسي الى نقص المتابعة و االهتمام بأطفالهم، 

حي صالح بوالكروة، من إجابات عينة الدراسة الجزئية بالنسبة ل %18.87تصريحات بنسبة  10مقابل 

من إدالءات العينة الجزئية المدروسة بمنطقة حي بحيرة الطيور كما  %29.03إجابات بنسبة  9و 

يوضح الجدول اإلحصائي أن مجموع التصريحات الكلية لألفراد الذين يرجعون أسباب الفشل المدرسي 

 .لعينة الكلية من مجموعة تصريحات ا %25.52تصريحا بنسبة  62نقص المتابعة بلغت  إلى

من مجموع التصريحات  عينة الدراسة بمنطقة  %18.24فردا بنسبة  29أن  إلىبينما يشير الجدول 

تصريحا بنسبة  19قدرات األطفال المحدودة،مقابل  إلىبوعباز أرجعوا أسباب الفشل الدراسي 
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من  %29.03تصريحات بنسبة  9من تصريحات العينة بالنسبة لمنطقة صالح بوالكروة، و 35.85%

تصريحات عينة الدراسة بالنسبة لحي بحيرة الطيور وقد بلغت مجموعة التصريحات حسب ما يوضحه 

  . من مجموع تصريحات العينة الكلية  %23.45تصريحا بنسبة  57الجدول الجزئي 

من مجموع تصريحات العينة الجزئية المبحوثة بمنطقة  %20.75تصريحا بنسبة  33في حين يرجع 

من  % 28.3إدالء نسبة  15ضيق المسكن مقابل  إلىاز سبب الفشل الدراسي لألطفال حي بوعب

من  %25.81إجابات بنسبة  8ادالءات العينة المفحوصة بالنسبة لحي صالح بوالكروة المتخلف، و

  .إجابات العينة الجزئية المدروسة لحي بحيرة الطيور

اإلجابات التي أرجعت سبب الفشل الدراسي أن مجموع ) 3/3(ويشير الجدول اإلحصائي الجزئي رقم 

من مجموع إجابات العينة اإلجمالية للدراسة بينما  %23.04إجابة بنسبة  56الى ضيق المسكن كانت 

من تصريحات عينة الدراسة بمنطقة حي بوعباز  %6.92تصريحا بنسبة  11يبين الجدول ان

ود اإلنارة، بينما تخلو منطقة صالح بأن سبب الفشل الدراسي يعود إلي عدم وج االقصديري أقرو

من  %6.92إجابة بنسبة  11بوالكروة و بحيرة الطيور من هذه الفئة من اإلجابات في حين ترجع 

إجابات العينة الجزئية بمنطقة بوعباز القصديرية سبب الفشل الدراسي الى عوامل أخرى أو أسباب 

عينة الجزئية بالنسبة لمنطقة صالح من تصريحات ال 3.77أخرى مقابل تصريحين اثنين بنسبة 

وقد بلغ . بوالكروة ، بينما ال نجد أثر  لهذه  الفئة من اإلجابات بالنسبة لمنطقة حي بحيرة الطيور 

تصريحا بنسبة  13أسباب أخرى  إلىمجموع تصريحات العينة التي ترجع سبب الفشل الدراسي 

  . من مجموع تصريحات العينة الكلية للدراسة 5.35%

أن األسباب األخرى تكمن على الخصوص في عدم الرغبة وعدم االهتمام،  إلىدر اإلشارة تج

بعد المدرسة و صعوبة المسالك بالمنطقة وخاصة  إلىواألمراض، واإلعاقات الجزئية ، باإلضافة 
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بالنسبة لألطفال صغار السن  وكذلك العنصر األنثوي الذي غالبا ما يتم إيقافه في سن مبكر بسبب 

  .وانب األمنية أو بسبب العادات و التقاليد الخاطئة الج

الذي يتضمن األسباب التي تؤدي الى الفشل الدراسي لألطفال  3في نهاية تحليلنا للجدول الجزئي رقم 

أن األسباب التي أدت إلى الفشل الدراسي بالنسبة لمنطقة بوعباز و التي تحمل دالالت إحصائية 

المتابعة ،ضيق المسكن، نقص اإلمكانيات وضعف القدرات الثقافية  نقص إلىواضحة تعود بالترتيب 

التي تضمنها مختلف الجداول اإلحصائية  ةلألطفال ، وهي أسباب لها دالالتها في التحليالت اإلحصائي

من العينة  %44.62فبالنسبة لنقص المتابعة بالنسبة لحي بوعباز القصديري نجد تفسيره في إن نسبة 

سة بهذه المنطقة أي تقريبا نصف العينة هم من الفئات األمية التي ليست لها القدرة الجزئية المدرو

  ) ). 2(انظر الجدول (الثقافية لمتابعة أطفالها في مسارهم الدراسي 

من عينة الدراسة  %72.31نالحظ أن النسبة ) 9(أما بالنسبة لضيق المسكن فبرجوعنا إلى الجدول 

من هذه المساكن تتراوح مساحة  %86.15غرف وأن ) 3- 2(ابين بمنطقة بوعباز تضم مساكنهم م

يعملون أعمال منتظمة   %41.15وفيما يتعلق بنقص اإلمكانيات نجد أن نسبة  2م) 9-3(غرفها مابين 

من عينة البحث بهذه المنطقة مابين بطال و متقاعد  %24.62فقط مثبتون،ونسبة   %35.38منهم نسبة 

  . - )2(انظر الجدول  -

كل هذه العوامل المذكورة، أي المستوى  إلىلنسبة لضعف القدرات الثقافية لألطفال ،فيفسر بالرجوع وبا

الظروف الفيزيقية كنوع  إلىالذي ينشأ و يتربى فيه الطفل ،باإلضافة  ةالتكوين والثقافي وللمحيط األسر

في نمو الطفل نموا كميا المسكن ، وكذلك القدرات و اإلمكانيات االقتصادية ،التي تلعب دورا كبيرا 

  . ونوعيا

من العينة الدراسية   %6.92هو تصريح ما نسبته ) بوعباز ( لكن الشيء الملفت للنظر بهذه المنطقة 

) 1/7(عدم وجود اإلنارة ، وبرجوعنا الى الجدول  إلىبأن سبب فشل األطفال في دراستهم يعود 
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عباز صرحت و بنسبة مائة بالمائة أنها تتوفر ط اإلسكان نجد أن عينة الدراسة بحي بووالمتضمن لشر

على الكهرباء ، وهذا ما يفسر الطابع الفوضوي و الغير القانوني لنقل الكهرباء كما أشرنا سابقا حيث 

 يتم عن طريق توصيل خيوط ال تتوفر على المعايير التقنية الصحيحة ،كما أن تركيبها غالبا ما غالبا ما

عرض هذه الخطوط في كل مرة سواء تحت تأثير العوامل الطبيعية من رياح يتم بطرق بدائية وهذا ما ي

نقطاعات متكررة للكهرباء فيحرم إرافها أو سقوطها إلى حو أمطار أو بفعل اإلختالالت الناتجة عن ان

  . بذلك هذه الفئات السكنية من اإلنارة  باإلضافة إلى ما تشكله من أخطار أمنية على السكان

و تتركز أسباب الفشل الدراسي بالنسبة لمنطقة صالح بوالكروة لإلسكان المتخلف في بينما تنحصر أ

ثالث عوامل أساسية وهي نقص المتابعة وضعف القدرات الثقافية ،وضيق المسكن فبالنسبة لنقص 

المتابعة وضعف القدرات الثقافية باعتبارهما عاملين متكاملين ، فيمكن أن تنطبق عليها نفس المالحظة 

) 2/1(بالنسبة لمنطقة البحث األولى أي حي بوعباز حيث إذا رجعنا إلى الجدول رقم  اتي أدرجناهال

نالحظ بالنسبة لمنطقة صالح بوالكروة القصديري أن نسبة األميين من أفراد عينة الدراسة لهذه المنطقة 

  . %48.28تقدر  بـ 

سند والدعم بالنسبة لمتابعة الطفل خالل وهو ما مثل تقريبا نصف أفراد العينة ،وهو ما يفسر غياب ال

نالحظ أن ضيق ) 9/1(مختلف مراحله الدراسية أما بالنسبة لضيق المسكن و برجوعنا الى الجدول 

من أفراد  %86.21حيث نجد أن نسبة ) بوعباز(المسكن يبلغ درجة أكثر حدة من المنطقة السابقة 

أن غرف في حين نجد)  3-2( ضم إال مابين العينة المدروسة لحي صالح بوالكروة مساكنهم ال ت

من أفراد أسرة عينة الدراسة بحي  %81.03نسبة  مساحةالغرفة بهده المنطقةأوسع نوعاماحيث نجد

وهو سبب كافي و ذو داللة إحصائية ال  2م) 12- 9(صالح بوالكروة تتراوح مساحة غرفها مابين 

  .الفشل الدراسي إلىسباب التي تؤدي نقاش فيها بأن ضيق المسكن يعتبر حقيقة سببا من األ
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أما بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور فنالحظ أن السبب موزع بصفة متقاربة جدا مابين ثالث متغيرات 

المسكن و بدرجة أقل نقص  قنقص المتابعة و القدرات الثقافية المحدودة، وضي: أساسية وهي

  .اإلمكانيات

لمنطقة  بالنسبةة يمكننا  أن نبدي نفس المالحظات السابقة فبالنسبة لنقص المتابعة والقدرات الثقافي

درجة أقل بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور بو لكن ) لكروة ابوعباز وصالح بو( الذكر  تىالبحث  السالف

  نجد أن نسبة) 2/1(عنا  إلى الجدول حيث  إننا  إذا رج

  لمستوي االبتدائي أما بالنسبة لضيق من عينة الدراسة لهذه المنطقة هم من األميين وذوي ا%  69.23 

  % 84.62نالحظ أن نسبة )   9/1/2( في جزئيه األول والثاني)  9( المسكن فبرجوعنا إلى الجدول 

غرفة، ولكن )  1-2(من أفرد العينة لمنطقة بحيرة الطيور يقيمون بمساكن تتراوح غرفها ما بين 

  .²م)16-12(لكروة، حيث تتراوح ما بين ابوميزاتها أنها أوسع من غرف منطقتي بوعباز وصالح 

وفي الحقيقة عندما نتكلم عن تعليم األطفال و الفشل الدراسي فالبد أن نأخذ في االعتبار وفي آن واحد 

واقع هذه األحياء وكل الظروف المحيطة بهذا النوع من اإلسكان سواء كانت بشرية إنسانية أو 

فكلها عوامل لها تأثيرها المباشر على الناحية ... نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو  ةإيكولوجي

  .التعليمية و التربوية لألفراد القاطنين بهذه المناطق

  

  المستوى الدراسي : عاشرا 

و  المسئولإذا كان التعليم شيء ضروري للفرد كما أوضحنا سابقا على اعتباره يخلق الفرد الواعي 

  .اسي على العكس من ذلك يعتبر آفة يجب العمل على تفاديهاالفشل الدر انفالمفيد داخل مجتمعه، 
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قد أوضح لنا أسباب الفشل الدراسي بالنسبة لألطفال المتمدرسين بهذه المناطق ) 13(و إذا كان الجدول 

األول و الثاني، يحلل لنا احصائيا المستوى الدراسي لألطفال  جزئيهب) 14(القصديرية، فإن الجدول 

  .خلفة و الفشل الدراسي في جميع المستوياتبهذه األحياء المت
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طفالً  69في جزئه األول المتعلق بالمستويات الدراسية أن ) 14(يوضح الجدول  اإلطارو في هذا ) 1

 المرحلةمن العينة الجزئية المدروسة بالنسبة لحي بوعباز القصديري يدرسون في  %36,12بنسبة 

طفالً بنسبة  36من العينة المدروسة لهذه المنطقة ذكور و  %17,28طفالً بنسبة  33االبتدائية منهم 

من العينة الجزئية للدراسة بالنسبة  %27,5طفالً بنسبة  22من العينة المبحوثة إناث، مقابل  18,85%

 8من عينة الدراسة لهذا الحي ذكور و  %17,5طفالً بنسبة  14لحي صالح بوالكروة ينقسمون إلى 

من العينة المدروسة  %62,5طفالً بنسبة  25من عينة الدراسة إناث، في حين نجد  %10فال بنسبة أط

من العينة  %47,5طفالً بنسبة  19بمنطقة حي بحيرة الطيور يدرسون في المرحلة االبتدائية منهم 

المجموع من العينة المدروسة من البنات، و قد بلغ  %15أطفال بنسبة  6الجزئية هم من الذكور، و 

  .من العينة اإلجمالية %37,3طفالً بنسبة  116الكلي لألطفال الذين يدرسون في المرحلة االبتدائية 

من عينة الدراسة  %32,46طفالً بنسبة  62أن ) 14/1(كما يشير الجدول اإلحصائي الجزئي األول 

من العينة  %21,47 طفالً بنسبة 41لمنطقة بوعباز يدرسون في الطور المتوسط من هذه النسبة نجد 

من العينة المبحوثة إناث، في حين نجد في هذا المستوى  %10,98طفالً بنسبة  21المدروسة ذكور، و 

من العينة المدروسة  %28,75طفالً بنسبة  23بالنسبة لمنطقة صالح بوالكروة ) المتوسط(الدراسي 

من العينة  %15طفالً بنسبة  12من العينة ذكور و  %13,75طفالً بنسبة  11بهذه المنطقة منهم 

من العينة الجزئية المدروسة بالنسبة لمنطقة بحيرة  %35طفالً بنسبة  14المفحوصة إناث، بينما نجد 

إناث  %15أطفال بنسبة 6ذكور، و  %20أطفال بنسبة  8الطيور يدرسون في الطور المتوسط، منهم 

المتوسطة حسب ما يشير إليه الجدول  لألطفال الذين يدرسون في المرحلة اإلجماليو يبلغ العدد 

  .من العينة الكلية المدروسة %31,84طفالً بنسبة  99 اإلحصائي

من العينة الجزئية المفحوصة لحي  %13,61طفالً بنسبة  26و من جهة أخرى يوضح الجدول أن 

نسبة طفالً ب 13بوعباز المتخلف، يدرسون في المستوى الثانوي، ومن هذا العدد نجد و بالتساوي 
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من العينة  %16,25طفالً بنسبة  13إناث، مقابل  %6,81طفالً بنسبة  13ذكور و نفس العدد  6,81%

أطفال  8من الذكور، و  %6,25أطفال بنسبة  5المدروسة بالنسبة لحي صالح بوالكروة، منهم نجد 

دا فقط من من اإلناث، في حين يمثل هذا العدد بالنسبة لحي بحيرة الطيور طفالً واح %10بنسبة 

  .من العينة المدروسة لهذا المنطقة %2,5الذكور بنسبة 

طفال  40ويبين الجدول اإلحصائي أن العدد الكلي لألطفال المتمدرسين بالنسبة للطور الثانوي يبلغ 

  .من عينة البحث الكلية  % 12.86بنسبة 

طالبا بنسبة  34أن هناك  14/1أما بالنسبة للمستوى الجامعي فتوضح التحليالت اإلحصائية للجدول 

يمثلون  %6.28طالبا بنسبة  12من العينة الجزئية المبحوثة بالنسبة لمنطقة بوعباز ، منهم  17.80%

  % 27.5طالبا بنسبة  22من العينة يمثلون طلبة إناث مقابل  %11.52طالبا بنسبة  22طلبة ذكور و 

من  %20طالبا بنسبة  16هذا العدد نجد  من عينة الدراسة بالنسبة لحي صالح بولكروة القصديري من

من العينة طلبة إناث في حين ال نجد هذه الفئة  %7.5طلبة بنسبة   6العينة المدروسة طلبة ذكور ،و

ويشير الجدول اإلحصائي أن . بحي بحيرة الطيور القصديري) المستوى الجامعي (من المتمدرسين 

  من العينة اإلجمالية للدراسة  % 18طالبا بنسبة  56العدد الكلي للطلبة دو المستوى الجامعي يبلغ 

وأخيرا بمالحظتنا للجدول الجزئي األول نجد أن العدد اإلجمالي لألطفال المتمدرسين في مختلف  

طفال ينقسمون تقريبا بنسبة  191المستويات بما في ذلك المستوى الجامعي بالنسبة لمنطقة بوعباز هو 

طفال بنسبة  92و . ذكور % 51.84طفال بنسبة  99ناث حيث متساوية  ما بين الذكور و اإل

  .إناث 48.16%

لكروة فيبلغ عدد األطفال المتمدرسين بما في ذلك المستوى الجامعي اأما بالنسبة لمنطقة حي صالح بو

طفال منقسمون إلى نسب أقل تقارب مقارنة مع منطقة حي بوعباز ما بين عنصر الذكور و عنصر  80
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من العينة المدروسة، بينما يمثل العنصر  %57.5متمدرسا بنسبة  46يمثل الذكور اإلناث، حيث 

  .من عينة الدراسة لهذا الحي % 42.5متمدرسة بنسبة  34األنثوي 

متمدرسا،  80فيما يتعلق بمنطقة حي بحيرة الطيور نالحظ أن مجموع األطفال المتمدرسين هو 

من   %30متمدرسا بنسبة  129الدراسة من الذكور، من عينة  %70متمدرسا بنسبة  28ينقسمون إلى 

العينة بالنسبة لإلناث، أي أن هناك فرقا محسوسا ما بين عنصر الذكور و عنصر اإلناث مقارنة 

بمنطقتي بوعباز و صالح بوالكروة، باإلضافة إلى أن تقريبا جل المتمدرسين يتركزون بين الطورين 

  .ن هذه المنطقة متمدرسين في المستوى الجامعياالبتدائي و المتوسط، بينما ال نجد ضم

أما بالنسبة لعدد الفاشلين في الدراسة بالنسبة لمختلف األطراف الدراسية، فتشير التحليالت اإلحصائية 

طفال أو  54المعنون بالفشل في الدراسة أن هناك )  14/2( التي يتضمنها الجدول الجزئي الثاني 

المدروسة لمنطقة حي بوعباز قد فشلوا في الدراسة في المرحلة  من العينة% 28.87تلميذا بنسبة 

يمثلون % 19.25تلميذا بنسبة  36ذكر، و % 9.63تلميذا بنسبة  18االبتدائية، من هذا العدد نجد  

لكروة لإلسكان امن العينة المدروسة بالنسبة لحي صالح بو% 20.54تلميذا بنسبة  15اإلناث، مقابل 

تالميذ بنسبة  7من العينة بالنسبة للذكور، و %  10.98تالميذ بنسبة  8ى المتخلف، ينقسمون إل

بالنسبة لإلناث في حين نجد بالنسبة لهذا الطور الدراسي منطقة بحيرة الطيور عدد الذين % 9.59

من % 35تالميذ بنسبة  7من العينة المدروسة، من بينهم % 50تالميذ بنسبة  10فشلوا في الدراسة 

من العينة المدروسة يمثلون الذكور، كما يشير الجدول % 15تالميذ بنسبة  3ن إناث، و العينة يمثلو

تلميذا  79اإلحصائي أن العدد الكلي للتالميذ الذين فشلوا في الدراسة في الطور الدراسي األول هو 

  .من العينة المدروسة اإلجمالية% 28.22بنسبة 

استهم في المرحلة المتوسطة بمنطقة بوعباز حسب ما في حين يبلغ عدد التالميذ الذين فشلوا في در

تلميذا بنسبة  55من العينة المبحوثة بهذه المنطقة نجد منهم % 41.17تلميذا بنسبة  77يبين الجدول 
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من % 56.16تلميذا بنسبة  41من العينة إناث مقابل % 11.76تلميذا بنسبة  22ذكور، و % 29.41

من العينة % 34.25تلميذا بنسبة  25بولكروة من هذا العدد نجد  العينة المبحوثة بالنسبة لحي صالح

  .يمثلون اإلناث% 21.91تلميذا بنسبة  16يمثلون الذكور، و 

من عينة الدراسة بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور قد فشلوا في الدراسة % 40تالميذ بنسبة  8بينما نجد 

% 30تالميذ بنسبة  6من العينة ذكور، و % 10 في المرحلة المتوسطة، من بينهم تلميذان اثنان بنسبة

و يشير الجدول اإلحصائي إلى أن العدد اإلجمالي للتالميذ الذين فشلوا في . من العينة من اإلناث

  .من العينة اإلجمالية للدراسة% 44.99تلميذا بنسبة  226الدراسة في الطور الدراسي المتوسط يبلغ 

 56د التالميذ الذين فشلوا في دراستهم بالطور الثانوي يبلغ في حين تشير إحصائيات الجدول أن عد

 44من عينة الدراسة الجزئية لحي بوعباز لإلسكان المتخلف ينقسمون إلى % 29.94تلميذا بنسبة 

تلميذا  17من العينة إناث مقابل % 6.42تلميذا بنسبة  12من العينة ذكور، و % 23.53تلميذا بنسبة 

تالميذ  6لكروة، نجد من هذا العدد االجزئية المدروسة بمنطقة صالح بو من العينة% 23.28بنسبة 

  .من العينة يمثلون اإلناث% 15.07تلميذا بنسبة  11من العينة ذكور و % 8.22بنسبة 

من العينة المدروسة بالنسبة لمنطقة حي بحيرة % 10في حين نجد تلميذين اثنين فقط من الذكور بنسبة 

  .ته في الطور الثانوي من دراستهالطيور قد فشل في دراس

و يشير الجدول إلى أن العدد الكلي للتالميذ الذين فشلوا في دراستهم في المستوى الثانوي من الدراسة 

  .من العينة الكلية للدراسة% 26.79تلميذا بنسبة  75هو 

أنه ) 14/2( أنأي ) 14(ما يمكن استخالصه في نهاية تحليلنا للجدول الجزئي الثاني ضمن الجدول 

بالنسبة لمنطقة بوعباز لإلسكان المتخلف نجد مجموع التالميذ الذين فشلوا في دراستهم في مختلف 

من العينة اإلجمالية للدراسة بمناطق البحث الثالثة، % 66.79تلميذا بنسبة  187األطوار الدراسية هو 

ر بالنسبة لمنطقة صالح بولكروة في حين كان العدد اإلجمالي للذين فشلوا في الدراسة في جميع األطوا
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تلميذا بنسبة  20من عينة البحث الكلية، بينما نجد هذا العدد يمثل % 26.07تلميذا بنسبة  73هو 

  .من العينة الكلية للبحث بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور% 7.14

ارة إليه هو و إذا كانت ظاهرة التسرب المدرسي تختلف نسبها من منطقة إلى أخرى، فإن ما تجدر اإلش

  .ارتفاع نسبتها اإلجمالية بالنسبة للطور المتوسط

أما بالنسبة إلجراء المقارنة على مستوى الجنس فنجد أن الفشل الدراسي قد مس عنصر اإلناث أكثر 

  .من عنصر الذكور و أن كان هذا الفارق ليس كبيرا اللهم إال بالنسبة لمنطقة بوعباز

ا إليها سابقا سواء كانت متمثلة في العامل البشري أي جهل و انخفاض و تبقى دائما العوامل التي أشرن

مستوى األولياء أو في العامل االقتصادي المتمثل في الفقر و عدم توفر اإلمكانيات أو في العامل 

اإليكولوجي بعد المدرسة و صعوبة المنطقة، أو الفيزيقي المتمثل في ضيق اإلسكان و عدم توفر 

  .ل، فكلها عوامل تؤثر على التحصيل التعليمي و التكويني للطفلشروط الراحة للعم

  

  مكان اإلقامة األصلي و سبب الهجرة   ׃راحد عش

تشير معظم الدراسات االمبريقيةالتي أجريت على مناطق اإلسكان الحضري الهامشي أو المتخلف إلى 

اجرين الذين انتقلوا إلى هذه المراكز أن أغلبية الفئات السكانية التي تقيم بهذه األحياء هي من فئات المه

ولهذا فقد يجدون العمل و لكن قد يصعب ، الحضرية بحثا عن العمل لتحسين ظروف حياتهم المعيشية

فهل . فيلجئون إلى بناء أكواخ قصديرية على هامش هذه المراكز الحضرية، عليهم إيجاد المسكن

ا على مستوى مناطق البحث الثالثة؟ ذلك ما تنطبق هذه الحقيقة على عينات الدراسة التي اخترناه

  . حول مكان اإلقامة األصلي و سبب الهجرة) 15(سنعرفه بعد تحليلنا إلحصائيات الجدول
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المجموع الكلي

العينة
كجكجكجتحديده

2335,3815,443153,4520,81228514,777651,02مدينةمكان
2919,46---2132,3114,09813,795,37قريةاالقامة
2132,3114,091932,7612,75415,382,684429,52ريفاألصلي

6510043,625810038,932610017,45149100المجموع
3843,6824,052353,4914,56414,292,536541,14بحثا عن عمل

910,345,7036,981,9013,750,63138,23هروبا من االرهبسبب

الهجرة
بحثا عن تعلیم 

األطفال
2124,1413,2936,981,90414,292,532817,72

1921,8412,031432,558,861967,8512,035232,92أسباب آخرى
8710055,074310027,222810017,71158100المجموع

52030,7713,421932,7612,752076,9213,425939,59 - 15 سنة
151015,386,71915,526,04623,084,032516,78 - 25مدة

3422,82---251421,549,402034,4813,42 - 35االقامة

2818,79---352132,3114,09712,074,70 - 45بالحي

55 - 45---35,172,01---32,01
6510043,625810038,932610017,45149100المجموع

ع
%

%ع المتغير

جدول  (15) مكان االقامة األصلي و سبب الهجرة
بحيرة الطيورصالح بوالكروةبوعبازالمنطقة

ع
%

ع
%

  

فردا  23الذي يضم المتغير مكان اإلقامة األصلي ان) 15/1(في جزئه األول) 15(يشير الجدول) 1

الجزئية المدروسة لحي بوعباز القصديري أن مكان إقامتهم األصلي هو  من العينة %35,38 بنسبة

في ، لكروةامن أفراد العينة المدروسة بالنسبة لحي صالح بو %53,45شخصا بنسبة  31المدينة مقابل 

  .فردا من عينة البحث بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور 22حين كان هذا العدد يمثل 

مجموع األفراد الذين صرحوا أن مكان إقامتهم األصلي كان المدينة كما يوضح الجدول اإلحصائي أن 

  .من العينة اإلجمالية للبحث باألحياء الثالثة %51,02 شخصا بنسبة 76قد بلغ 
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من عينة الدراسة لمنطقة بوعباز أنهم  %32,31فردا بنسبة  21و يبين الجدول من جهة أخرى أن 

من عينة البحث الجزئية بالنسبة لمنطقة حي  %13,79ة أشخاص بنسب 8مقابل ، أصال من سكان القرى

وقد بلغ العدد . من السكان بالنسبة لحي بحيرة الطيور ةفي حين ال نجد هذه الفئ. لكروةاصالح بو

من  %19,46 شخصا بنسبة 29اإلجمالي لألفراد الذين صرحوا بان إقامتهم األصلية كانت بالقرية 

  .العينة الكلية للبحث

و هو ، من العينة المدروسة %32,31 فردا بنسبة 21جدول اإلحصائي الجزئي األول أن كما يشير ال

قد صرحوا بان ، نفس العدد بنفس النسبة بالنسبة للسكان من ذوي األصول القروية التي سبق ذكرها

فردا بنسبة  19في حين كان عدد األفراد الذين هم من أصول ريفية ، إقامتهم األصلية كانت بالريف

أشخاص  4لكروة القصديري مقابل امن العينة الجزئية المدروسة بالنسبة لحي صالح بو 32,76%

  . من العينة الجزئية المبحوثة بالنسبة لحي بحيرة الطيور لإلسكان المختلف %15,38بنسبة 

 شخصا بنسبة 44وقد أوضح الجدول اإلحصائي أن مجموع األفراد من دون األصول الريفية هو

  .ة البحث اإلجماليةمن عين 29,52%

نالحظ ) 15/1(التحليالت اإلحصائية التي جاءت ضمن الجدول الجزئي األول إلىو أخيرا برجوعنا 

من عينة الدراسة الجزئية لهذه المنطقة هم من أصول  %64,62بالنسبة لحي بوعباز أن ما نسبته 

بعبارة  أوهم من المهاجرين و هو ما يفسر كما سبق ذكره أن أغلبية ساكني هذا الحي .ريفية و قروية

لكروة أن ما يفوق ااصح من النازحين من المناطق الداخلية في حين نجد بالنسبة لمنطقة حي صالح بو

هم من قاطني المدينة أي أنهم لجئوا إلى هذا الحي و  %53,45نصف أفراد العينة المجموعة و نسبة 

  .أزمة اإلسكان التي تشهدها المدينة ةبناء أكواخهم بعد أن انفصلوا عن األسرة الكبيرة نتيج
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من  %84,62نسبة  أنو نفس المالحظة يمكن ذكرها بالنسبة لمنطقة حي بحيرة الطيور حيث نجد 

لكنهم انتقلوا إلى هذا الحي تحت ضغط أزمة ، عينة الدراسة لهذه المنطقة  هم من مقيمي المدينة أصال

  . وا عن أسرهم بعد الزواجونجد أغلبيتهم من األبناء الذين انفصل، اإلسكان

الذي  )15/2( و من جهة أخرى تشير التحليالت اإلحصائية التي يتضمنها الجدول الجزئي الثاني)2

من مجموع تصريحات العينة الجزئية لحي  %43,68تصريحا بنسبة  38أن  إلىيتناول أسباب الهجرة 

وهي بالطبع تمثل ، قتصاديةبوعباز ارجعوا سبب هجرتهم من اجل البحث عن العمل أي ألسباب ا

من تصريحات العينة  %53,49تصريحا بنسبة  23مقابل ، الفئات ذات األصول الريفية و القروية

تصريحات بنسبة  4في حين لم يتعد هذا العدد، لكروةاالجزئية المدروسة بالنسبة لمنطقة حي صالح بو

لطيور القصديري وهو ما يفسر أن من تصريحات أفراد العينة الجزئية بالنسبة لحي بحيرة ا 14,29

  ).من المدينة( أغلبية أفراد عينة الدراسة بالنسبة لهذه المنطقة هم من أصول حضرية

من مجموع تصريحات العينة  %10,34 أفراد بنسبة 9كما أوضح الجدول الجزئي الثاني أن هناك 

ب هجرتهم إلى هذه المنطقة المدروسة بالنسبة لحي بوعباز قد اقروا أن اإلرهاب يمثل سببا من أسبا

لكروة و امن تصريحات عينة الدراسة بالنسبة لمنطقة حي صالح بو %6,98تصريحات بنسبة  3مقابل 

من مجموع تصريحات العينة الجزئية المدروسة بالنسبة لحي بحيرة  %3,57 تصريحا واحدا بنسبة

صوتا بنسبة  13هجرتهم  وقد بلغ إجمالي التصريحات التي اعتبرت اإلرهاب من أسباب. الطيور

  .من مجموع تصريحات العينة الكلية للدراسة بمناطق البحث الثالثة 8,23%

من تصريحات العينة  %24,14 تصريحا بنسبة 21أن ) 15/2(في حين بين الجدول اإلحصائي

المدروسة بحي بوعباز لإلسكان المتخلف أن هاجس تعليم األطفال و تكوينهم شكل إحدى األسباب في 

من مجموع تصريحات عينة الدراسة بالنسبة لحي صالح  %6,98 تصريحات بنسبة 3مقابل ،رتهمهج
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 4في حين نجد . لكروة القصديري و هي نفس النسبة التي أرجعت سبب الهجرة إلى اإلرهاب ابو

  .من مجموع تصريحات العينة المبحوثة بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور %14,29تصريحات بنسبة 

ول اإلحصائي أن مجموع التصريحات التي أرجعت هاجس تعليم األطفال من أسباب ويشير الجد

  .من إجمالي تصريحات العينة الكلية للبحث  %17,72 تصريحا بنسبة28الهجرة 

من تصريحات العينة الجزئية  %21,84تصريحا بنسبة  19كما يبين الجدول من جهة أخرى أن 

  %32,55 صوتا بنسبة 14مقابل ، لهجرة إلى عوامل أخرىالمبحوثة لحي بوعباز قد ارجعوا أسباب ا

 ادالءا بنسبة 19و، لكروة لإلسكان المتخلفوامن ادالءات عينة البحث الجزئية بالنسبة لحي صالح ب

  .من مجموع ادالءات عينة البحث الجزئية لحي بحيرة الطيور 67.85%

للتصريحات التي أرجعت أسباب الهجرة  وقد بلغ العدد اإلجمالي كما يشير إلى ذلك الجدول اإلحصائي

  .من مجموع تصريحات العينة اإلجمالية للبحث %32,91تصريحا بنسبة  52إلى عوامل أخرى 

تجدر اإلشارة إلى أن المقصود بأسباب أخرى تعود بالخصوص إلى كبر األسرة و ضيق المسكن و 

في الحصول على سكن وقوع شجار ما بين أفراد األسرة و هروبا من االستعمار و األمل 

  .......اجتماعي

نستطيع أن نستنتج انه ) 15/2(و من خالل التحليالت اإلحصائية التي تضمنها الجدول الجزئي الثاني

بالنسبة لحي بوعباز القصديري يمكن أن نجمل تصريحات أفراد العينة ألسباب الهجرة في ثالثة 

ية واضحة و هي السبب االقتصادي أي البحث الالت إحصائدعوامل أساسية و هي العوامل التي تحمل 

 يأتي بعدها سبب تعليم األطفال بنسبة،من مجموع تصريحات العينة  %42,68 عن العمل بنسبة

أما العامل الثالث فيتمثل في األسباب األخرى و التي سبق و أن ، من مجموع التصريحات  24,14%

روب من االستعمار بالنسبة للفئات المهاجرة من ضيق المسكن و اله، اشرنا أنها تتمثل في كبر األسرة

المناطق الريفية و خاصة أن حي بوعباز القصديري يعتبر من األحياء القديمة التي ظهرت في الفترة 
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االستعمارية و قد هاجرت إليه الكثير من العائالت و األسر من المناطق الريفية الداخلية هروبا من 

  .راالستعما

جل تصريحات العينة تدور حول عاملين اثنين هما  أنلكروة الحي صالح بوفي حين نجد بالنسبة 

من مجموع  %53,49البحث عن العمل بالنسبة للفئات المهاجرة أو النازحة و هذا بنسبة 

 %32,55أما العامل الثاني فيتمثل في األسباب األخرى التي سبق و أن اشرنا إليها بنسبة .التصريحات 

  .ينة المدروسة لهذه المنطقةمن مجموع تصريحات الع

من عينة الدراسة  %67,85بينما نالحظ بالنسبة لمنطقة بحيرة الطيور أن أغلبية التصريحات و نسبة 

االنفصال عن األسرة الكبيرة و ، لهذه المنطقة حول األسباب و العوامل األخرى أي ضيق المسكن 

  .دث بعد زواج أبناء األسرة الكبارهذه الظواهر غالبا ما تح، وقوع شجار بين أفراد األسرة 

فيوضح الجدول ان ) 15/3(أما بالنسبة لمدة اإلقامة بالحي الذي يشير إليها الجدول الجزئي الثالث) 3

من العينة الجزئية المدروسة بحي بوعباز لإلسكان المتخلف تتراوح مدة  %30,77فردا بنسبة  20

من عينة البحث  %32,76فردا بنسبة  19بل سنة مقا )15-5(إقامتهم بالحي القصديري ما بين 

من العينة  %76,92فردا بنسبة  20لكروة لإلسكان المتخلف و االجزئية بالنسبة لحي صالح بو

  .المدروسة بالنسبة لحي بحيرة الطيور لإلسكان المتخلف

األحياء و يوضح الجدول اإلحصائي الجزئي أن العدد اإلجمالي لألفراد الذين تتراوح مدة إقامتهم في 

  .من العينة اإلجمالية المدروسة %39,59شخصا بنسبة  59سنة هو  )15- 5(القصديرية ما بين

سنة بالنسبة لمنطقة  )25- 15(في حين يشير الجدول إلى أن الفئة التي تتراوح مدة إقامتهم ما بين 

هذه الفئة بالنسبة بينما يبلغ عدد ، من أفراد عينة الدراسة 15,38اشخاص بنسبة 10 بوعباز يبلغ عددها 

أشخاص بنسبة  6من العينة المبحوثة و %15,52 أشخاص بنسبة 9حي صالح بوالكروة  ةلمنطق



___________________________________________________________سابع الفصل ال  
 

-250 - 

وقد بلغ العدد الكلي لألفراد الذين . من عينة الدراسة بالنسبة لمنطقة حي بحيرة الطيور 23,08%

  .اإلجمالية من عينة البحث %16,78فردا بنسبة  25سنة )25- 15(تتراوح مدة أقامتهم ما بين

سنة بالنسبة لمنطقة حي ) 35- 25(أما بالنسبة للفئة التي تتراوح مدة قامتها بالحي القصديري من

من مجموع فراد العينة للحي  %21,14شخصا بنسبة  14 بوعباز لإلسكان المتخلف فيبلغ عددها

لكروة في حين امن العينة المدروسة بالنسبة لحي صالح بو %34,48قردا بنسبة  20القصديري مقابل 

  .تخلو منطقة حي بحيرة الطيور تماما من هذه الفئة

و تبين األرقام اإلحصائية التي يحتويها الجدول الجزئي أن العدد الكلي ألفراد العينة الذين تتراوح مدة 

شخصا 34سنة هو ) 35-25(إقامتهم باألحياء المتخلفة الثالثة الثالثة التي شكلت مجال الدراسة ما بين 

  .عينة البحث اإلجمالية  نم %22,83ة ببنس

فردا بنسبة  21اإلحصائي بالنسبة لمنطقة حي بوعباز لإلسكان المتخلف أن  لبينما يشير الجدو

سنة في حين تمثل هذه الفئة  )45-35(من عينة الدراسة تتراوح مدة إقامتها بالحي ما بين  32,21%

ة الجزئية المدروسة بينما يخلو حي بحيرة من العين %12,07أشخاص بنسبة  7بحي صالح بولكروة 

وقد بلغ إجمالي عدد األفراد الذين تتراوح مدة إقامتهم باألحياء القصديرية . الطيور تماما من هذه الفئة

من العينة  %5,17أفراد فقط بنسبة  3سنة فيشير الجدول اإلحصائي إلى  )55-45(الثالثة ما بين 

لكروة في حين ال توجد هذه الفئة على مستوى منطقتي بوعباز ابوحي صالح  ةالجزئية المبحوثة لمنطق

  .و بحيرة الطيور

المتضمن للتحليالت اإلحصائية حول مدة اإلقامة بالحي ) 15/3(خالصة التحليل بالنسبة للجدول 

بالنسبة لحي بوعباز نالحظ أن أفراد العينة مشتتون نوعا ما على مختلف فئات  أنالقصديري هو 

سنة بنسبة  )15- 5(على مستوى فئتين اثنتين وهي الفئة األولى أي  أكثر نلكنهم يتمركزواإلقامة و 

من أفراد العينة  %32,31سنة بنسبة  )45-35(من أفراد العينة و الفئة ما قبل األخيرة أي 30,77%
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من مجموع عينة البحث للمنطقة، فبالنسبة  %63,08حيث نجد أن مجموع هاتين الفئتين يمثل نسبة 

من  %32,31سنة و التي تبلغ نسبتها ) 45 – 35(من  أبقاهالفئة ما قبل األخيرة التي تتراوح مدة ل

القصديري هي منطقة أو حي  لإلسكانالعينة و التي تعتبر أعلى نسبة، يفسر بأن منطقة حي بوعباز 

عينة و التي من ال %30,77سنة و التي تمثل نسبتها كما هو موضح ) 15 – 5(قديم، أما بالنسبة لفئة 

أنها أصبحت  اإلسكانتحتل المرتبة الثانية، فيفسر و خاصة في السنوات األخيرة حيث ازدادت أزمة 

أو من  ةكذلك منطقة استقطاب الكثير من الفئات االجتماعية الفقيرة، سواء كان ذلك من داخل المدين

  .خارجها

لكروة حيث نجد أن أغلبية أفراد العينة و يمكن أن نبدي تقريبا نفس المالحظة بالنسبة لحي صالح بوا

 %34,48من مجموع أفراد البحث للمنطقة، حيث نجد أن نسبة  %67,24يتركزون في فئتين بنسبة 

سنة و هو دليل على أن منطقة صالح ) 35 – 25(من العينة و هي أعلى نسبة، تتراوح مدة أقامتها من 

كنه بدرجة أقل كما الحظنا من منطقة بوعباز، في المتخلف هي كذلك منطقة قديمة ل لإلسكانبوالكروة 

بالنسبة لمنطقة بوعباز، فيما يتعلق بارتفاع نسبة الفئة  هنفس التفسير الذي أدرجنا إعطاءحين يمكننا 

من العينة و التي تعتبر ثاني  %32,76سنة و التي تمثل ) 15 – 5(التي تتراوح مدة إقامتها مابين 

بوالكروة، أي أن هذا الحي أصبح يمثل منطقة استقطاب للعائالت و  أكبر نسبة بالنسبة لحي صالح

  .األسر ذات الدخل الضعيف

أما بالنسبة لمنطقة حي بحيرة الطيور فتتركز أغلبية أفراد العينة في الفئة التي تتراوح مدة إقامتها من 

نها تمثل منطقة من العينة الجزئية للمنطقة، و هو ما يفسر بأ %76,92سنة وذلك بنسبة ) 15 – 5(

  .لإلسكان المتخلف جديدة نسبيا مقارنة بمنطقة بوعباز و صالح بوالكروة

و ما يمكن قوله في األخير هو أنه بالرغم من قدم هذه المناطق الحضرية المتخلفة، اإل أنها مازالت لحد 

انتباه و اهتمام  اآلن لم تستفد من الخدمات و التجهيزات المطلوبة لإلسكان، كما أنها مازالت لم تلفت
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السلطات المعنية بالرغم من قربها من المناطق الحضرية الرسمية و اختالطها شبه التام بالمناطق 

  .الحضرية األخرى ذات اإلسكان العصري و على الخصوص البناء الذاتي

 هم من) 15/1أنظر الجدول (كما نجد من جهة أخرى أن أكثر من نصف السكان المقيمين بهذه األحياء 

سكان المدينة، أي يمثلون الفئات التي انشقت عن أسرها الكبيرة نتيجة لضيق المسكن و أغلبيتهم من 

الشباب المتزوج حديثًا، و بالتالي أصبحت هذه المناطق تشكل منطقة جذب لمثل هذه الفئات الفقيرة، 

  .بمساكنهامما زاد من تضخم هذه األحياء و اكتظاظها، و انتشار أعمال السمسرة و التحايل 

  

  :اإلسكانطلب : اثنا عشر

تعتبر قضية جوهرية بالنسبة للمواطن إلى جانب القضايا والخدمات  اإلسكانال يختلف اثنان أن قضية 

  .إلخ... األخرى، كالعمل والتعليم والعالج 

المتخلف واألكواخ القصديرية التي تشكل مجال بحثنا، تعبر عن أزمة  نااإلسكولعل بروز ظاهرة 

  .ى العموم ومدينة سكيكدة على الخصوصلالتي تعيشها الجزائر ع كاناإلس
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المجموع الكلي

العينة
كجكجكجتحديده
4297,6734,715194,4442,152410019,8311796,69اجتماعي

32,48---12,330,8323,701,65تساهمياالسكان
-----------ترقاويالمطلوب

10,83---11,860,83---بااليجار
-----------آخر

4310035,545410044,632410019,83121100المجموع
-----------مسكن أحسن

-----------ال اريد التغييرسبب

عدم
-----------تاقلمت مع الجیرة

تقديم
ال اریدالسكن 

بعمارة
313,6410,71------310,71

1346,43------1359,0946,43االيجار مرتفعطلب
627,2721,43410014,2921007,141242,86آخرىاالسكان

2210078,57410014,2921007,1428100المجموع
036,992,4859,274,13416,373,31129,92 - 5 سنوات

5613,954,961120,379,091041,678,262722,31 - 10انتظار

10613,954,961120,379,09312,252,482016,53 - 15الرد

151330,2310,74814,816,61625,004,962722,31 - 20على

20716,285,79814,816,6114,760,831613,23 - 25االسكان
30 - 25818,606,611120,379,09---1915,70
4310035,545410044,622410019,84121100المجموع

ع
%

%ع المتغير

جدول  (16) طلب االسكان
بحيرة الطيورصالح بوالكروةبوعبازالمنطقة

ع
%

ع
%

  

في جزئه األول ) 16(التي يتضمنها الجدول رقم  اإلحصائيةتشير التحليالت  اإلطاروفي هذا ) 1

جزئية المدروسة من العينة ال ٪97,67فردا بنسب  42المطلوب، أن  اإلسكانالذي يبحث نوع ) 16/1(
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اجتماعي، مقابل  إسكانقدمت طلبات للحصول على . المتخلف لإلسكانبحي بوعباز  اإلسكانلطالبي 

 لإلسكانلكروة ابالنسبة لحي صالح بو اإلسكانمن العينة المدروسة لطالبي  ٪94,44شخصا بنسبة  51

  .ة لمنطقة حي بحيرة الطيوربالنسب اإلسكانفردا بنسبة مائة بالمائة من عينة طالبي  24و. القصديري

 117الجزئي  اإلحصائياالجتماعي حسب ما يشير إلى ذلك الجدول  اإلسكانوقد بلغ مجموع طالبي 

  .بمناطق البحث الثالثة اإلسكانلطالبي  اإلجماليةمن العينة  ٪96,69فردا بنسبة 

قة حي بوعباز أن بمنط اإلسكانمن العينة المدروسة لطالبي  ٪2,33في حين صرح فرد واحد بنسبة 

 اإلسكانالتساهمي، وكان عدد األفراد الذين قدموا طلبات في مجال  اإلسكانطلبه كان في مجال 

من العينة الجزئية المدروسة لطالبي  ٪3,7ن اثنان بنسبة  الكروة فرداالتساهمي بالنسبة لحي صالح بو

حسب ما يبينه الجدول  إلسكانابهذه المنطقة، في حين لم يقدم أي طلب في هذا النوع من  اإلسكان

 اإلسكانأن العدد الكلي لطالبي  اإلحصائيكما يوضح الجدول . بالنسبة لمنطقة حي بحيرة الطيور

  .باألحياء الثالثة اإلسكانلطالبي  اإلجماليةمن العينة  ٪2,48أفراد بنسبة  3التساهمي هو 

من العينة الجزئية  ٪1,86 بنسبة باإليجارفي حين قدم شخص واحد طلبه للحصول على السكان 

  .لكروةابمنطقة صالح بو اإلسكانالمدروسة لطالبي 

 اإلسكانالمتعلق بنوع ) 1/16(التي جاءت ضمن الجدول الجزئي  اإلحصائيةوبرجوعنا إلي األرقام 

المطلوب، نالحظ أن جل الطلبات التي قدمت من أجل الحصول على اسكان بمختلف مناطق البحث 

لهذه الفئات  السوسيو اقتصاديةاالجتماعي، وهو ما يفسر الوضعية  اإلسكانجال الثالث كانت في م

  .القصديرية اإلحياءالشعبية التي تقيم بهذه 

الذي يشير إلى األسباب التي جعلت بقية ) 16/2(الجزئي الثاني  اإلحصائيأما فيما يتعلق بالجدول ) 2

أشخاص فقط  3أن  اإلحصائيضح الجدول ، يونأفراد العينة لم يقدموا طلبات للحصول على مساك

بالنسبة لمنطقة حي  لإلسكانالذين لم يقدموا طلبات  دلإلفرامن عينة الدراسة الجزئية  ٪13,64بنسبة 
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بالعمارات  اإلقامةإلى عدم رغبتهم في  لإلسكانبوعباز القصديري أرجعوا سبب عدم تقديمهم طلبات 

من عينة الدراسة لألفراد الذين لم  ٪59,09بنسبة فردا  13الجماعي، في حين أرجع  اإلسكانأي 

بنفس الحي كذلك أي حي بوعباز، أن سبب عدم تقديم الطلب يعود إلى ارتفاع  لإلسكانيقدموا طلبات 

  .الجديد باإلسكان اإليجار

من العينة المدروسة لألفراد الذين لم يقدوا  ٪27,27أشخاص بنسبة  6أن  اإلحصائيكما يشير الجدول 

أفراد بنسبة  4بمنطقة حي بوعباز، قد أرجعوا سبب االمتناع إلى أسباب أخرى، مقابل  لإلسكان طلبات

بالنسبة لمنطقة حي . لإلسكانالذين امتنعوا عن تقديم طلبات  لألفرادئة من العينة المبحوثة امائة بالم

اد الذين لم يقدموا لمائة كذلك من عينة الدراسة لألفرباصالح بوالكروة، و شخصان اثنان بنسبة مائة 

  .بالنسبة لمنطقة حي بحيرة الطيور لإلسكانطلبا 

إلى أن المقصود باألسباب األخرى ترجع بالخصوص إلى الرغبة في الحصول على بناء  اإلشارة تجدر

بالنسبة للبعض اآلخر، و الرغبة في الرجوع إلى  اإلحباطذاتي بالنسبة للبعض، و إلى عامل اليأس و 

  .ب األمور األمنية بالنسبة ألفراد آخرينتحالما تست الموطن األصلي

يقدموا طلبات للحصول على مساكن ألسباب أخرى  لم و قد بلغ مجموع األفراد الذين صرحوا بأنهم

التي  اإلحصائيةمن العينة  %42,86بة سفردا بن 12الجزئي،  اإلحصائيحسب ما يوضحه الجدول 

  .شخصا 28قدرت بـ 

نالحظ أن أغلبية األفراد الممتنعين عن تقديم طلبات ) 16/2( اإلحصائيللجدول  و في خالصة تحليلنا

، و هي المنطقة التي صرح لنا أفراد العينة  %78,57يوجدون ضمن منطقة بوعباز بنسبة  لإلسكان

بها أنهم يأملون في أن تتنازل الدولة عن القطع األرضية التي يسكنون فوقها من أجل بناء مساكنهم، 

حل لمشكل الحي القصديري لمنطقة بوعباز، عوض ترحيلهم إلى مناطق أخرى و لو  إيجاد ارإطفي 

  .كان ذلك إلى مساكن جديدة
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التي عنون بها الجدول الجزئي الثالث  اإلسكانأما فيما يتعلق بمدة االنتظار للرد على طلب ) 3

أن  لإلسكانذين قدموا طلبات من العينة المدروسة لألفراد ال %6,99أفراد بنسبة  3فقد صرح ) 16/3(

بالنسبة ألفراد حي صالح بوالكروة،  %9,27أشخاص بنسبة  5سنوات، مقابل  5مدة انتظارهم وصلت 

  .بالنسبة ألفراد عينة منطقة بحيرة الطيور %16,37أفراد بنسبة  4و 

فردا بنسبة  12 لإلسكانسنوات و لم يرد على طلباتهم  5األفراد الذين انتظروا نحو  إجماليوقد بلغ 

  .من العينة الكلية بالنسبة لهذه الفئة 9,92%

أشخاص بنسبة  6سنوات ، ) 10 – 5(الرد لمدة تتراوح من  افي حين بلغ عدد األفراد الذين انتظرو

 %20,37فردا بنسبة  11، بالنسبة لحي بوعباز القصديري، مقابل اإلسكانمن عينة طالبي  13,95%

من أفراد العينة بالنسبة  %41,67أشخاص بنسبة  10حي صالح بوالكروة، و بالنسبة لمنطقة  من العينة

) 10 – 5(الذين انتظروا الرد لمدة من  لألشخاص اإلجماليلمنطقة بحيرة الطيور، و وصل العدد 

 %13,95أفراد بنسبة  6من العينة الكلية لهذه المنطقة، بينما صرح  %22,31فردا بنسبة  27سنوات 

 10(السابقة بالنسبة لمنطقة حي بوعباز أنهم انتظروا الرد على طلباتهم مدة تتراوح من أن نفس النسبة 

و هي نفس النسبة كذلك بالنسبة لمنطقة صالح  %20,37شخصا بالنسبة  11سنة، مقابل ) 15 –

بالنسبة لمنطقة حي بحيرة الطيور و  %12,25أفراد بنسبة  3بوالكروة، في حين كان عدد هذه الفئة 

سنة ) 15 – 10(مدة  االذي تضمنه الجدول بلغ مجموع األفراد الذين انتظرو اإلحصائيالرقم حسب 

  .من العينة الكلية لمنتظري الرد بالنسبة لهذه الفئة %16,53شخصا بنسبة  20طلباتهم 

من العينة  %30,23فردا بنسبة  13أن ) 16/3(و من جهة أخرى يشير الجدول الجزئي الثالث 

سنة ) 20 – 15(أن مدة انتظارهم تراوحت من  لإلسكانتظري الرد الذين قدموا طلبات الجزئية لمن

عينة حي  ألفرادبالنسبة  %14,81أشخاص بنسبة  8بالنسبة ألفراد عينة منطقة حي بوعباز، مقابل 

  .بالنسبة لحي بحيرة الطيور %25أشخاص بنسبة  6صالح بوالكروة، في حين بلغ هذا العدد 
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مدة تتراوح  لإلسكانالذين انتظروا الرد على طلباتهم  اإلفرادأن مجموع  اإلحصائيول كما يبين الجد

  .بالنسبة لهذه الفئة اإلجماليةمن العينة  %22,31فردا بنسبة  27سنة بلغ ) 20 – 15(من 

من عينة  %16,28أشخاص بنسبة  7سنة من مدة االنتظار فيشير إلى ) 25 – 20(أما بالنسبة للفئة 

و هي نفس النسبة  %14,81أشخاص بنسبة  8لسكن بالنسبة لمنطقة بوعباز القصديري و طالبي ا

بالنسبة  %4,76السابقة بالنسبة لمنطقة صالح بوالكروة، بينما يشير الجدول إلى شخص واحد بنسبة 

 16سنة للرد على طلباتهم ) 25 – 20(لحي بحيرة الطيور، و يبلغ مجموع األفراد الذين انتظروا مدة 

  .من العينة الكلية لطلبي السكن %13,23ردا بنسبة ف

من العينة الجزئية  %18,6أشخاص بنسبة  8من جهة أخرى نجد أن  اإلحصائيكما يوضح الجدول 

) 30 – 25(، قد صرحوا أنهم انتظروا مدة تتراوح من لإلسكانالمدروسة لألفراد الذين قدموا طلبات 

االن أي رد من طرف السلطات المعنية بالنسبة لمنطقة حي  سنة للرد على طلباتهم، و لم يأتهم لحد

فردا بنسبة  11المتخلف  لإلسكانبوعباز، في حين بلغ عدد هذه الفئة بالنسبة لمنطقة صالح بوالكروة 

، بينما ال نجد أثرا لهذه الفئة بالنسبة لمنطقة حي بحيرة اإلسكانمن العينة المدروسة لطالبي  20,37%

  .القصديري لإلسكانالطيور 

سنة ) 30 – 25(ألفراد العينة التي انتظرت مدة  اإلجماليإلى أن العدد  اإلحصائيو يشير الجدول 

بمناطق البحث  اإلسكانلطالبي  اإلجماليةمن العينة  %15,7فردا بنسبة  19للرد على طلباتها بلغت 

  .الثالثة

بالنسبة لمنطقة حي بوعباز أن أغلبية ) 16/3(الجزئي الثالث  اإلحصائيو في نهاية تحليلنا للجدول 

) 20 – 15(و المنتظرين للرد على طلباتهم، تتركز في الفئة  اإلسكانأفراد العينة المدروسة لطالبي 

من  %16,28سنة، بنسبة ) 25 – 20(من العينة، و بدرجة أقل بالنسبة للفة  %30,23سنة بنسبة 

العينة في حين نجد بالنسبة لمنطقة حي صالح من  %18,6سنة بنسبة ) 30 – 25(العينة، و الفئة 
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و بصفة  تو المنتظرين للرد على طلباتهم متشت اإلسكانبوالكروة أن أفراد العينة المدروسة لطالبي 

  .سنة) 30 – 25(إلى ) 10 – 5(متقاربة مابين مختلف فئات مدد االنتظار أي من فئة 

ري الرد على طلباتهم بالنسبة لحي بحيرة الطيور بينما تتركز أغلبية أفراد عينة طالبي السكن و منتظ

من العينة، أي أن مدة انتظار الرد على  %41,67سنوات بنسبة ) 10 – 5(المتخلف في فئة  لإلسكان

بحي بحيرة الطيور هي أقل بالمقارنة مع منطقتي بوعباز و صالح بوالكروة و هو ما  اإلسكانطلبات 

  .ة باألحياء األخرىيفسر صغر عمر هذا الحي نسبيا مقارن

التي قدمها  اإلسكانهو طول مدد االنتظار على طلبات ) 16/3(إن ما يمكن استخالصه من الجدول 

سنة، دون أن يتلقى هؤالء األفراد أي رد ) 30 – 10(ساكني هذه األحياء الذي تتراوح مددها مابين 

مدينة سكيكدة، في مجال انجاز و  الحادة التي تعيشها اإلسكانعلى هذه الطلبات، و هو ما يفسر أزمة 

  .مقارنة بالطلبات الكثيرة التي تراكمت على مر السنوات اإلسكانعرض 

االجتماعي و  اإلسكانبالنسبة لهذه المناطق هم من طالبي  اإلسكانو إذا كانت األغلبية من طالبي 

صادية لهذه الفئات اقت-كما نالحظ، و هو ما نراه أمر طبيعي بحكم الوضعية السوسيو %96,69بنسبة 

إليه هو ما صرح لنا به بعض المواطنين خالل تجولنا بهذه  اإلشارةاالجتماعية، إال أن ما يمكن 

المناطق، من أن هناك الكثير من المواطنين الذين تحصلوا على قطع أرضية في إطار عملية البناء 

خضوع هذه المناطق للكثير من  ، لكنهم قاموا ببيعها و هربوا إلى أماكن أخرى و هو ما يفسرالذاتي

أو على  يأعمال السمسرة أو البزنسة من طرف بعض األفراد الذين يستحوذون على هذه األراض

لمهاجرين الجدد لالمعوزة أو  لألشخاصاألكواخ الموجودة بها ثم يقومون ببيعها أو بتأجيرها ك

اجتماعي و خاصة بالمناطق التي ، أو لألفراد الذين يتحايلون للحصول على سكن )القادمين الجدد( 

  .يشاع فيها بأن السلطات بصدد منحها سكنات اجتماعية
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ميدان كبمناطق البحث الثالثة التي أخترناها  ريقيألمبابعد استعراضنا بالتحليل و التفسير للواقع 

ا والي إلى مناقشة النتائج التي توصلت إليهمنتقل في الفصل النتطبيقي الختبار فروض دراستنا، 

  .دراستنا الراهنة

  

      

      

            

  

  

   

                               

          

  

 



 

: الفصل الثامن  
مناقشة نتائج الدراسة               

 
 

 أوال: مناقشة نتائج الدراسة في ضوء فروضها
 

 ثانيا: مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات المشابهة
 

 ثالثا:موقع الدراسة الراهنة من النظرية الحضرية 
 

 رابعا: القضايا التي تثيرها الدراسة
 

تمةخا  
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 مناقشة نتائج الدراسة
 
 

الحضري، و التي  اإلسكانالمتعلقة بمشكالت  ةالميدانيتحليل المعطيات  إلىتعرضنا في الفصل السابق 

إلى التوصل  إلىالمتخلف لمدينة سكيكدة، و لقد قادنا التحليل الكمي  اإلسكانكنموذج لذلك مناطق  أخذنا

:جزئية أخرىعامة و  نتائج  

في ضوء فروضهانتائج الدراسة : أوال  

  نجزئيتي فرضيتينو  أساسيةطرحنا فرضية 

:األولىالفرضية الجزئية -1  

.في المناطق الحضرية المتخلفة على طريقة تنشئة الفرد و تكوين شخصيته اإلسكانيؤثر -  

النسب المئوية التي تضمنها الجدول  أهم أنمن خالل البيانات الكمية الواردة في الفصل الثامن تبين 

من العينة الجزئية المدروسة لمنطقة  % 66.15نسبة  أنالمعنون بمدى االرتياح داخل المسكن ) 10(

بوعباز عبرت عن عدم ارتياحها داخل مساكنها، و كانت هذه النسبة بمنطقة صالح بولكروة تمثل 

من العينة الجزئية المدروسة لهذه المنطقة، في حين كانت هذه السنة على مستوى حي  % 79.31

.% 100المتخلف تمثل  لإلسكانرة الطيور بحي  

النسبة  أنالمعبر عن سبب عدم االرتياح في المسكن نجد ) 10/2(و بمالحظتنا للجدول الجزئي الثاني 

من العينة  % 43.08ضيق المسكن تمثل  إلىالذين ارجعوا تسبب عدم ارتياحهم  لألفراد اإلجمالية

عدم  إلىالمستجوبين الذين ارجعوا سبب عدم االرتياح  دلألفرا الكليةالكلية، في حين كانت النسبة 

، بينما كانت اإلجماليةمن العينة  % 23.32يمثل  لإلناثتمكنهم من تخصيص غرفة للذكور و غرفة 

 أفرادحدوث شجار بين  إلىالعينة المبحوثة الذين ارجعوا سبب عدم ارتياحهم  ألفراد اإلجماليةالنسبة 

. جماليةاإلمن العينة  % 17 األسرة  
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 أنحيث نجد ) 10(و الذي يعتبر مكمل للجدول ) 9(للدول رقم  بمالحظتناو نفس الشيء يمكن قوله 

 أنغرف، و ) 3-1(للدراسة مساكنهم يتراوح عدد غرفتها ما بين  اإلجماليةمن العينة  % 87.90نسبة 

و ما يؤكد الفرضية ، و ه 2م)9- 3(من العينة الكلية تتراوح مساحة غرفهم ما بين  % 55.70نسبة 

.الجزئية   

ربطها بهذه المناطق المتخلفة دون  اإلسكان أزمةال يمكن البرهنة على  أنناالقارىء لكن ربما يساءل 

التي  اإلحصائيةالبيانات  إلىو منه فبرجوعنا  صحيح،الذين يشغلون هذه المساكن و هذا  رادفأ بعدد

 األسرعينة  إجماليمن  % 73.15نسبة  أننجد  المتعلق بالبيانات الشخصية) 1(يتضمنها الجدول 

 أغلبية أن إلى باإلضافة، هذا أطفال) > 9-3(يتراوح ما بين  األطفالالمدروسة يتوفرون على عدد من 

الكبيرة  األسرهي من العائالت و  بولكروة،و خاصة بمنطقتي بوعباز و صالح  األسرو  تالعائالهذه 

.الجزئيةضية و هو ما يعزز نص الفر الممتدة، أو  

أنواع االنحرافات  لاللذين يتضمنان التحليالت اإلحصائية حو )6(، )5(و برجوعنا إلى الجدولين 

المنتشرة بأحياء اإلسكان المتخلف نجد أن ظاهرة تناول المخدرات جاءت في تصريحات العينة 

اهرة شرب الخمر ، ثم ظ% 23.96، تليها ظاهرة السرقة بنسبة % 25.71اإلجمالية المدروسة بنسبة 

.اإلجماليةمن العينة  % 14.38فمثلت بنسبة  األفرادظاهرة االعتداءات على  ماأ% 20.48بنسبة   

المتخلف على تنشئة  اإلسكان تأثيرواضحة على مدى  إحصائيةو هي كما نالحظ مؤشرات لها دالالت 

.الفرد و تكوين شخصيته كما جاء في الفرضية الجزئية  

ماع العنف الذي يتجلى في هذه المناطق و مختلف مظاهر االنحراف و قد وصف علم االجت  

  :ثالثة مظاهر إلى الألخالقية السلوكاتو 

. و تعكس االنفجار الداخلي للفرد و يظهر في التصرفات العنيفة و استعمال القوة :مظاهر سيكولوجية-  
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ة بالحياء و استباحة أعراض و تتجلى في الممارسات الألخالقية و األعمال المخل: مظاهر أخالقية-

.الناس  

بالحكم  اإلطاحةالشعب و الفوضى و التآمر من اجل  إعمالو تظهر في  :سياسية أهدافمظاهر ذات -

.غير مشروعة أهدافو السلطات و تحقيق   

السائدة في  األعرافانهيار منظومة القيم و  إلىالعنف و االنحراف  ظاهرة "دوركايم  إميل"و يرجع 

الجماعة و بين القيم  أو المجتمع أهداففقدان التوازن بين  إلى" روبرت ميرتون"كما يرجعها المجتمع، 

.األهدافتحقيق هذه  إمكانيةو المعايير التي تتحكم في   

المتخلف و المناطق الهامشية  اإلسكان مناطقو قد ربط الباحثون ظهور الثقافات الفرعية و منها 

يؤدي التركز الحضري  بالمناطق الغير متجانسة سكانيا  ينأبانتشار ظاهرة التحضر و اتساعه   

إلى ضعف و انحالل العالقات األولية بين الجماعات الحضرية، مما يؤدي إلى ظهور معايير و ثقافات 

فرعية جديدة، و منها ظهور جماعات المراهقين و المنحرفين، التي تبنى لنفسها نسقا قيميا فرعيا داخل 

  الثقافة الكلية انطالقا من الواقع االقتصادي و االجتماعي الذي تعيشه، و في هذا   البناء االجتماعي و

نه قد يظهر هناك صراع بين الجماعات التي تعشقأ" Milton Yanger :ميلتون يانجر"الصدد يرى    

 الثقافة الفرعية مع النسق الثقافي االجتماعي الرئيسي، و في هذا اإلطار تتخذ جماعة المراهقين 

المنحرفين المتكونة من الفئات األمية و البطالين، أنماطا سلوكية خاصة بها تميزها عن بقية أفراد و 

.المجتمع و غالبا ما تكون باللجوء إلى العنف و السلوكات االنحرافية  

يرى أن هذه الفئات الحضرية الفرعية غالبا ما تعيش على االقتراض" اوسكار لويس "و إذا كان   

واجهة صعوبة الحياة، و شعورها باالستسالم و القدرية للواقع المعاش، فان الشعور و التسليف لم 

أكثر من الخدمات  باإلحباط و عدم القدرة على مواجهة أعباء الحياة، فضال عن عدم استفادتها

.االجتماعية و المرافق الحضرية غالبا ما يؤجج أعمال العنف و طرق االنحراف  
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فإننا ما  إليها،يحمل هذه الفئات مسؤولية مصيرها و الظروف التي آلت " اوسكار لويس"و إذا كان 

الحظناه من خالل اتصاالتنا بفئات هذه المناطق سواء كان ذلك بمنطقة بوعباز، أو حي صالح 

أن هناك وعي بالظلم و الالعدالة و بالتالي فهم يخملون السلطات المعنية  الطيور،أو بحيرة  بولكروة،

 الشائعة منهم االجتماعية و االقتصادية السيئة التي يعيشونها، و يرفضون المقولة أوضاعهم و ظروف

هذا الرفض باللجوء إلى أعمال العنف  يعبرون عنإن ابن الفالح يبقى فالحا و ابن الفقير يعيش فقير و 

وغيرها من .العجالتو التصرفات الغير قانونية كقطع الممرات و الطرق بوضع المتاريس و حرق 

.لسلوكات االحتجاجيةا  

 2-الفرضية الجزئية الثانية:

  التعليمية،الصحية و االجتماعية و  :النواحيفي المناطق الحضرية المتخلفة على  اإلسكانيؤثر -

.و النفسية، و الجسمية، والبيئية  

) 12(التي جاءت في الفصل الثامن من الدراسة و التي تضمنها الجدول اإلحصائيةتشير التحليالت 

  األمراض إنالمتخلفة الثالثة التي شكلت مجال بحثنا،  األحياءالمنتشرة في  األمراض إلىلذي يشير ا

 تتصريحامن  % 17.77هي مرضى التيفويد بنسبة  إحصائيةو التي تحمل دالالت  أكثرالمنتشرة 

 أتيي، ثم % 14.19ن و مرض السل بنسبة % 17.99الجلدية بنسبة  األمراضو  اإلجمالية،العينة 

المرتبطة كما جاء في الجزء الثاني من الجدول  األمراض، و هي % 13.28مرض فقر الدم بنسبة 

من العينة  % 26.35بنسبة  األحياءبهذه  األوساخانتشار :إلىبعوامل تعود بالخصوص ) 12/2(  

 

 

_______________________________________________________________ 
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، ثم نقص التغذية% 23.14و كذلك نوعية المياه بنسبة و ،25.16و تلوث البيئة بنسبة  اإلجمالية  

الحضرية المتخلفة على الناحية الصحية  األحياء تأثير، و هو ما يؤكد % 22.13و الفقر بنسبة  

.كما جاء في الفرضية الجزئية الثانية لألفراد  

ال  اإلجماليةمن العينة  % 63.75ما نسبته  إن) 7(فيؤكد الجدولبالنسبة للناحية االجتماعية  أما - )2

تستفيد من  إنماالمساكن ال تتوفر على الكهرباء بطريقة قانونية و  أغلبية إنيتوفرون على الماء، و 

 أغلبية أنث حي للمراحيض،الكهرباء بطريقة عشوائية و فوضوية، و نفس الشيء يمكن قوله بالنسبة 

هذه المساكن ال تتوفر على مراحيض تفي الشروط الصحية المطلوبة كالصرف الصحي مثال، كما ال 

ضية رو تنعدم بها خدمات الغاز، و هذا ما يؤكد ثبوت الف الفضالت،لرمي القمامة و  أماكن توجد بها

المتخلف على  اإلسكان يرتأثما يؤكد  أنالجزئية في مؤشرها الثاني و هو الناحية االجتماعية، كما 

من العينة الكلية المفحوصة تعاني من مشاكل تعود إلى وقوع شجار  % 17نسبة النواحي االجتماعية 

: بين أفراد األسرة، كما تعاني هذه األحياء من عدم وجود المرافق التي تقدم الخدمات االجتماعية

.ن و غيرهاكالمراكز الصحية و المدارس، و مراكز البريد و مراكز األم  

من العينة  % 40.93ما نسبته  أنيؤكد ثبوت الفرضية الجزئية في مؤشرها االجتماعي  أنكما 

.األميينالمدروسة هم  اإلجمالية  

 الدراسيمن الفشل  % 90.12أن ما نسبته ) 13(كما بينت التحليالت اإلحصائية التي تضمنها الجدول

الفقر و نقص المتابعة و  أو اإلمكانياتب نقص سب إلي أساسيةالمتمدرسين يعود بصفة  لألطفال

ضيق المسكن، و هو ما يعزز كما نالحظ مضمون الفرضية  إلىاالهتمام و ضعف القدرات الثقافية و 

.الجزئية الثانية في مؤشرها االجتماعي  

من  % 28.22نسبة  أن) 14( اإلحصائيفنالحظ من خالل الجدول  التعليميبالنسبة للمؤشر  أما- )3

يتخلون عن الدراسة  % 44.99طفال المتمدرسين يفشلون في الطور التعليمي المناطق، و أن نسبة األ
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و هي سبب  المرحلة الثانويةيتوقفون عن الدراسة في  % 26.79في مرحلة التعليم المتوسطة و نسبة 

  اطق،المننسبة التسرب المدرسي بهذه  عارتفاواضحة و تدل على  إحصائيةكما نالحظ لها دالالت 

.و هو ما يؤكد ثبوت الفرضية الجزئية الثانية في شقيها التعليمي  

 اإلحصائيةالمتخلف على الناحية النفسية فنالحظ من خالل التحليالت  اإلسكان بتأثيرفيما يتعلق  أما- )4

حيث صرح ما  المسكن،داخل حول مدى االرتياح ) 10(الجدول  الجدول ضمنالتي جاءت ضمن 

الفرد  علىغير مرتاح في مسكنه، و هو ما يؤثر نفسيا  بأنهالمدروسة  اإلجماليةلعينة من ا 77.8نسبته 

و يمكن  األسرةنشوب نزاعات و شجارات داخل  إلىو يجعله يتصرف بطريقة غير اعتيادية فيؤدي 

الجزئية الثانية الجيرة و هو ما يؤكد ثبوت الفرضية  إلىو  األسرةمحيط  إلىيتعدى هذا التصرف  أن

.مؤشرها النفسي في  

في حين يمكننا تأكيد و البرهنة على ثبوت المؤشر الخامس الذي تتضمنه الفرضية الجزئية الثانية - )5

المتعلق بأنواع ) 12(و هو الناحية الجسيمة من خالل التحليالت اإلحصائية التي ضمنها الجدول

من  22.13صرح ما نسبته  اإلمراض المنتشرة في هذه األحياء المتخلفة و أسباب انتشارها، حيث

العينة الكلية أن سبب انتشار األمراض بهذه األحياء المتخلفة يعود إلى الفقر و نقض التغذية، و أن 

.من العينة الكلية يعانون من مرض فقر الدم % 13.28نسبة   

كما يمكن البرهنة على تأثير اإلسكان المتخلف على الناحية الجسمية للفرد من خالل البيانات 

نسبة  أنحول مدى اتساع المسكن، حيث يشير الجدول إلى ) 9(اإلحصائية التي تضمنها الجدول

، و هو  2م) 9-3(من العينة الكلية للبحث ال تضم مساكنهم أكثر من غرفتين، و أن ما بين  % 42.28

جريت في ما يؤثر على الناحية الجسمية لنمو الطفل حسب ما تشير إليه الدراسات االنترومترية التي أ

.هذا المجال  
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) 12(أما بالنسبة للمؤشر البيئي للفرضية الجزئية الثانية فنستشفه من خالل الجدول اإلحصائي - )6

من العينة الكلية المبحوثة أن سبب انتشار األمراض يعود إلى تلوث  % 25.16حيث صرح ما نسبته 

ن انتشار األمراض يعود سببه إلى من أفراد العينة اإلجمالية أ % 26.35البيئة كما صرح ما نسبته 

كثرة األوساخ على مستوى هذه األحياء، و لو جمعنا األفراد المصرحين بان سبب اإلمراض يعود إلى 

 تلوث البيئة و انتشار األوساخ و هما كما نالحظ عامالت مكمالن لبعضهما نجدها تمثل نسبة

.ية الجزئية الثانية في شقها البيئيمن العينة اإلجمالية و هذا ما يؤكد ثبوت الفرض % 51.51   

و منه نستطيع القول أن الفرضية األساسية التي تنص على ارتباط ظهور مشكالت اإلسكان الحضري 

باختالل التوازن ما بين العرض و الطلب في مجال اإلسكان الحضري قد تأكد ثبوتها و هو ما يؤكده 

من  % 90.08تحليالته اإلحصائية أن نسبة حول طلب اإلسكان، حيث نالحظ من خالل ) 16(الجدول

. سنة و لم يرد على طلباتهم) 30-10(العينة الكلية من طالبي اإلسكان قد انتظروا مدة تتراوح ما بين   

 ثانيا: مناقشة نتائج الدراسة الراهنة في ضوء نتائج الدراسات السابقة

بسياق الدراسات المتشابهةلتي ترتبط جملة منن النتائج العامة و الفرعية ا إلىتوصلت هذه الدراسة   

 اإلسكانحول مناطق  "لونس اوسكار" التي قام بها نربطها بالدراسة أنيمكن  اإلطارو في هذا  

مدينة  إلىو كذلك على السكان البورتوريكيين المهاجرين  مكسيكو،الهامشية بمدينة  األحياءالمتخلف و 

خاص بها في الحياة نابعة من  أسلوبفسها طريقة و هذه الفئات تخلق لن أن إلىو توصل  نيويورك،

.ظروفها الصعبة و فقرها  

الحضري اإلسكانحول مناطق "   Leads :ليدز":بهاكما يمكن ربط دراستنا الراهنة بالدراسة التي قام    

بالبرازيل و درس من خاللها ظروف الحياة االجتماعية داخل هذه " بريو دي جانيرو "المتخلف 

.و العالقات الداخلية عوامل المؤثر فيها كملكية األرض و أنواع اإليجار و ظروف العملالمناطق و ال  

حول"   H.Gans :هربرت جانس"و تدخل دراستنا هذه  كذلك ضمن سياق الدراسات التي قام بها    
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الحضر و الذين يستفزون في مساكن حضرية عشوائية على  إلى األريافالسكان المهاجرين من 

  ".الحضر نالقرويو"عنوان أعطاهامش المدن و التي هوا و رافطأ

و التي  مهيدي،كما ترتبط دراستنا هذه باعتبارها توجد ضمن منطقة صناعية و هي منطقة العربي بن 

شكلت لمدة عقود من الزمن منطقة جذب و استقطاب للسكان المهاجرين بصفة عامة و النازحين من 

المتخلفة األحياءتوسع هذه  إلىو بنسبة كبيرة  أدتو التي المناطق الداخلية للوالية بصفة خاصة،   

عمليات التصنيع  أفرزتهاو تضخمها، في سياق الدراسات التي تناولت بالبحث و الدراسة اآلثار التي  

 أحياءالمتخلف و  اإلسكانمن تضخم حضري نتج عنه ظهور مناطق  إليه أدتبالبلدان النامية و ما 

.هامشية بهذه المدن  

و كذلك الدراسة التي قام بها " الغوس "مدينة ب"  P.Marris :بيتر ماريس"التي قام بها  ةكالدراس   

أفرزتهاو كذلك نيجيريا حول الخصائص الحضرية الجديدة التي  أوغندافي "   P.Hannas :بيتر هاناز"  
 

 " S.V.Hetzler :لي هيتزلرستان"آثار عمليات التصنيع و نفس الشيء بالنسبة للدراسة التي قام بها   
 

. حول النمو الحضري و المشكالت الناجمة عنه  
من الدراسات التي تدخل ضمن مجال دراستنا الراهنة و التي جاءت بنتائج مشابهة لدراستنا تلك التي  

التي جاء فيها بان المكان الذي يسكنه الفرد يؤثر في تكوين شخصيته "  M.Bryce :برايس"قام بها    

للدراسة  اإلجرائيتينو هو ما اثبثته الفرضيتين  االجتماعية،سية و الجسدية و كما يؤثر في صحته النف
.و الثانية األولى  

 أخرىعلى الخصوص كمال بين من جهة )14-11-10-9- 7- 6-5(انظر التحليالت للدراسة للجدول

باط ما هناك عالقة ارت أنفي دراستنا  األمريكية كولومبياالصحة العامة بجامعة  أستاذ" هافن امرسن"

كذلك بان هناك عالقة ما بين " هافن"بين حجم الحجرة السكنية و طول و وزن الطل، و يضيف 

التنفس  أمراضالمتخلف و بين انتشار  اإلسكانالمكدس و المزدحم التي تتصف به مناطق  اإلسكان  
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خصوصية و عدم وجود  اإلسكان ضيقبسب ..الالخالقيةو المشكالت  التناسلية، األمراضو الربو، و 

التي جاءت ضمن الجداول اإلحصائيةو هو ما اثبثته التحليالت  األسرة أفرادما بين   

.على الخصوص) 9-10-12(   

االسكتلندية هي مدينة "غالسكو"من أي مدينة " توماس آدمز"و في نفس اإلطار يمكن أن ندرج ما جاءته 

و األمنية، و هو راجع إلى ظروف االاخالق و اإلباحة بالرغم من توفرها على األجهزة الحكومية 

.اإلسكان السيئة  

صالح الدين :"للدراسات المشابهة على المستوى العربي فنجد الدراسة التي قام بها بالنسبة أما- )2

"  العشوائيةالحضرية " االجتماعية و االقتصادية لسكان المناطق الخصائصحول " محمود عبد الفتاح  

الحضري المتخلف من الجوانب االجتماعية  لإلسكانة و درس من خاللها الخصائص المميز  

.على المجتمع المحلي األحياءهذه  تأثيرات إلى باإلضافة العمرانية،وكذلك  االقتصاديةو   

حول دور التنشئة االجتماعية في تكوين شخصية " إبراهيممحمد عباس :"كما تعتبر الدراسة التي قام بها

مع متطلبات  األحياءهذه  أفرادمشي، و اثر ذلك على مدى تكيف الحضري الها اإلسكانالفرد بمناطق 

ثقافة المجتمع المحلي، من الدراسات المشابهة لدراستنا، و خاصة في جزئها المتعلق بالفرضية 

داخل هذه المناطق المتخلفة يؤثر حقيقة  اإلسكان أن إلىالتي توصلنا من خاللها  واألولى،  اإلجرائية

.خصية الفردعلى تنشئة و تكوين ش  

ديناميت :"تحت عنوان" البديع القصبي عبدعلي الدين "الدراسة المشابهة التي قام بها  إلىكما تشير 

الحضري  اإلسكانو بحث فيها نمو و تطور مناطق " السكن العشوائي في منطقة حضرية مصرية

هناك  أن، كما وجد الهامشي اإلسكانهناك عالقة بين عامل الفقر و ظهور مناطق  أنو وجد  الهامشي،

.الهامشي و العمل الهامشي اإلسكانعالقة ما بين   
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ما  أننجد ) 13(و الجدول ) 2(و بمقارنتها بما جاء في نتائج دراستنا و خاصة منا تضمنه الجدول

 أخرىمهن  أوحرة  أعمالالمدروسة هم من الفئات التي تمارس  اإلجماليةمن العينة  % 40.27نسبته

سبب فشل  أنمن العينة الكلية  % 18.11دون في حالة بطالة، كما صرح ما نسبته يوج أوغير محددة 

.المطلوبة للدراسة اإلمكانياتالحاجة و نقص  إلىفي الدراسة يعود  أبنائهم  

تحت " احمد عبد الفتاح خليل االطرض" :بهاندرج كذلك الدراسة التي قام  أنو في نفس السياق يمكن 

الحضرية العشوائية  باألحياءة و االقتصادية التي تساعد على االستيطان العوامل االجتماعي"عنوان 

بالمجتمع المحلي ة ظروف  األحياءحيث ابرز نوع العالقات التي تربط ساكني هذه " بمدينة القاهرة

.االجتماعيةالفقر التي تميز حياتهم   

:لجزائر نجد على الخصوصالدراسات المشابهة على مستوى ا إليهابالنسبة للنتائج التي توصلت - )3  

" بوعباز"المناطق التي شكلت مجال بحثنا و هي منطقة  بإحدى" التهامي إبراهيم:"الدراسة التي قام بها

".المتخلفة بين التهميش و االندماج في البناء السوسيو اقتصادي الحضري األحياء:"تحت عنوان  

نكبق عليهم  أنالمتخلف ال يمكن  سكانلإلسكان منطقة بوعباز  أنفي نتائج بحثه  إليهو مما توصل 

يعتبرون مندمجون في حياة المجتمع المحلي و يتميزون  ألنهم، المتخلفةخصائص الجماعات الهامشية 

مسؤولية  إلىاجتماعية و اقتصادية صعبة و هو ما يرجعه  أوضاعيعانون من  إنمابوعي مرتفع و 

في دراستنا الحالية و إن كانت زاوية البحث تختلف  و بمقارنة هذه النتيجة بما جاء. السلطات المعنية

نوعا ما، إال أننا نجد هناك تأكيد لهذا االتجاه و خاصة برجوعنا إلى مختلف التحليالت اإلحصائية التي 

:حيث جاء في تحليالتنا) 7(الدراسة و على الخصوص الجدول اتضمنته  

ية لإلسكان المالئم، إال أن هذا يكفي بالرغم من أن هذه األحياء ال تتوفر على الشروط الضرور

لتصنيفها كمناطق هامشية، فهي تتوفر على الوسائل و األدوات العصرية التي تساعدها كذلك على 

 مسايرة االندماج بسهولة في حياة المجتمع المحلي و بمقارنة هذه النتيجة بما جاء في دراستنا الحالية 
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ال أننا نجد هناك تأكيد لهذا االتجاه و خاصة برجوعنا إلى و أن كانت زاوية البحث تختلف نوعا ما، إ

، حيث جاء في - 57مختلف التحليالت اإلحصائية التي تضمنتها الدراسة و على الخصوص الجدول

:تحليالتنا  

الضرورية لإلسكان المالئم، إال أن هذا ال يكفي  طبالرغم من أن هذه األحياء ال تتوفر على الشرو

مشية، فهي تتوفر على الوسائل و األدوات العصرية التي تساعدها كذلك على لتصنيفها كمناطق ها

.مسايرة االندماج بسهولة في حياة المجتمع المحلي  

األحياء الغير مخططة و :"تحت عنوان" على بوعناقة:"و من الدراسات المشابهة كذلك، دراسة

".على الشباب ةانعكاساتها النفسية، االجتماعي  

موعة نمن النتائج افرزها هذا النوع من اإلسكان كالتوتر النفسي، و عدم صل إلى مج%).و ق

األفعال المخلة بالحياء، و هي ظواهر  واالستقرار، و انتشار ظاهرة السرقة و شرب الخمر، و القمار، 

لكن ما ) 10، 6، 5(أكدتها دراستنا و باألخص ضمن التحليالت اإلحصائية التي تضمنتها الجداول 

هو أن النتائج المتعلقة باألفعال المخلة بالحياء ة " على بوعناقة "جاء في نتائج دراسة  يختلف عما

التفكك جاءت داللتها اإلحصائية ضعيفة نوعا ما بالنسبة لبحثنا، و التي شملت على الخصوص الدعارة 

).% 3.06(و الهروب من البيت نسبة ) % 4.35( نسبة  

أزمة "حول موضوع" دليمي عبد الحميد" اسة التي قام بها و نفس الشيء يمكن قوله بالنسبة للدر

اإلسكان في الجزائر و التي كان مجال تطبيقها حي الطوخي لإلسكان المتخلف بمدينة قسنطينة، و التي 

ادة توصل فيها إلى أن أزمة اإلسكان بهذه المدينة يعود إلى ارتفاع النمو الديموغرافي، و إلى سي

.المعتقدات الدينية، و إلى الجهل، و ارتفاع معدل الهجرة  

.منه ضو بالتالي عدم التوازن المطلوب من اإلسكان المعرو  
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و بالرغم من أن مؤشرات الدراسة التي اعتمدها صاحب الدراسة تختلف عن المؤشرات التي اعتمدناها 

المتخلف  بهة، أي أن سبب ظهور اإلسكانفي بحثنا، إال أن االتجاه العام أو الفرضية األساسية متشا  

.اإلسكانمن العرض في  الطلباختالل التوازن ما بين  إلى أساساالحضرية المتخلفة يعود  األحياء أو  

كانت هذه الدراسة تدخل ضمن التهيئة العمرانية  إنالتي لها عالقة ببحثنا و  أومن الدراسات المشابهة 

غير المندمجة في الجزائر الوضعية  األحياء:" تحت عنوان" بشير بن حمزة"غير المندمجة في الجزائر 

.عبد القادر بقسنطينة األميرو التي درس من خاللها حي " و المعالجة  

و من النتائج التي توصل إليها و التي لها عالقة مباشرة بما جاء في بحثنا، هي أن هناك قطاعات 

ألحياء القصديرية التي ال تتوفر على الشروط الالزمة عمرانية غير قابلة لالندماج و التي تتكون من ا

لإلسكان و يقترح لذلك إزالتها، و هو ما تؤكده التحليالت اإلحصائية لبحثنا و التي جاءت ضمن 

.على الخصوص) 7،8،10(الجداول   

ثنا، مشابهة لنتائج بح أونتائج لها عالقة  إلىو يمكن اعتبار كذلك من الدراسات المشابهة التي توصلت 

المشكالت االجتماعية للنمو الحضري في :" تحت عنوان" عبد العزيز بوودن:"أنجزهاالدراسية التي 

.الجزائر و اتخذ مدينة قسنطينة كمجال تطبيقي لذلك  

المتخلفة كان نتيجة  األحياءظهور  أندراستنا هو  أكدتهاالباحث و  إليهاو من بين النتائج التي توصل 

.للتضخم الحضري  

انحرافية سلوكات و تصرفات  أفرزت األحياءالسيئة بهذه  اإلسكانظروف  أن إلىوصل الباحث كما ت

الجداول  تضمنتهاالتحليالت و النتائج التي  أكدتهو ساكني هذه المناطق، و هو ما  أبناءلدى  و

. على الخصوص) 16،10،8،6،5(لبحثنا و التي تضمنتها الجداول  اإلحصائية  

التصنيع و النمو الحضري في :"تحت عنونا" عجالي خذيجة:"لدراسة التي قامت بهاكما يمكننا اعتبار ا

.من الدراسات المشابهة ألنها كانت مجال دراسة تطبيقية لثالثة إحياء قصديرية بمدينة عنابة" الجزائر  
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:و توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائج من بينها  

و محيط المدن هي من صنع االستعمار أوال، و من إن األحياء القصديرية المتواجدة على أطراف 

 مفرزات التصنيع ثانيا، و هو ما يجد شبيه له بالنسبة للمناطق و األحياء المتخلفة التي قمنا بدراستها 

 و خاصة منطقة بوعباز و حي بولكروة، فهي أحياء قديمة ظهرت في عهد االستعمار لكن توسعت

، و ظهور أزمة اإلسكان يعملية التصنيع و زيادة النزوح الريفو تضخمت أكثر بعد االستقالل بفعل  

.بالمدينة  

و إذا كانت مدينة سكيكدة تعتبر قطبا صناعيا جهويا و وطنيا هاما، بحكم وجود المنطقة الصناعية 

البتيروكيميائية التي تضمها المنطقة الشرقية للمدينة، و التي شكلت و لمدة طويلة منطقة جذب سكانية 

من سنوات السبعين من القرن الماضي، و هو عامل منم العوامل األساسية التي أدت إلى  ءابتداهامة، 

إلى المدينة و أفرزت ظهور أزمة اإلسكان بالمدينة، فان عامل  يارتفاع وتيرة الهجرة و النزوح الريف

كذلك من  النمو اليدموغرافي باإلضافة إلى صعوبة تضاريس المنطقة التي تحتلها المدينة، يعتبر

العوامل األساسية التي أدت إلى تفاقم مشكلة اإلسكان و انتشار مناطق اإلسكان الفوضوي و تضخم 

.الموجود منها  

للفئات الريفية  ةحيث أصبحت هذه المناطق المتخلفة تمثل مناطق جذب و استقطاب، سواء بالنسب

نسبة للفئات الحضرية الفقيرة التي النازحة إلى المدينة، التي نبحث عن عمل و مصدر عيش لها، أو بال

. انفصلت عن أسرها بعد الزواج بحكم كبر عدد أفراد األسرة و ضيق المسكن العائلي  
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موقع الدراسة الراهنة من النظرية الحضرية:  ثالثا  

هناك  أنالحضري و تبين  اإلسكانالمداخل النظرية التي عالجت مسالة  أهمناقشنا في الفصل الثاني 

.المداخل هذهفي  تنوعا  

هي تعبير عن واقع اجتماعي  اإلسكانمشكلة  أنو الدراسة الراهنة انطلقت من تصور نظري مفاده 

المتخلفة بمدينة  اإلسكانتشخيص الواقع الفعلي لمناطق  إلىمعين و من ثمة فان هذا التصور قادنا 

.سكيكدة  

الحضري غير  اإلسكانتي تناولت قطاع نموقع دراستنا هذه ضمن المداخل و النظريات ال أنو يمكننا 

الرسمي، و القطاع الهامشي، و القطاعات الحضرية الغير مخططة، و التي دخلت مجال النظرية 

.الحضرية ابتداء من السبعينات من القرن الماضي بصفة خاصة  

جيا و من بين هذه المداخل و النظريات التي اهتمت بمناطق اإلسكان الحضري المتخلف االنتروبولو

الحضرية، التي استخدمت في دراسة هذه المناطق المناهج االنتروبولوجية الحضرية، كالمالحظة 

لويس "و " هلمان"بالمشاركة كالبحوث و الدراسات التي قام بها بالمناطق الحضرية المتخلفة كل من 

ت المدخل و أدبيا تو غيرهم من الدارسين كما تدخل دراستنا هذه ضمن دراسا" تورنير"و "مانجين

 االيكولوجي التي تناولت قضايا التحضر و دينامية المدن و تطورها و ما تفرزه من عوامل التشتت، 

ديناميات التطور الحضري،  إليهاو غيرها من العمليات التي تؤدي ...غزو وو عزل، و تركيز،   

التشتت و العزل بصفة خاصة ضمن عملية الحضري المتخلف يدخل  اإلسكانو بالتالي فالدراسة قضية 

، على يدج كل من ثالتي جاءت في أدبيات أصحاب النظرية االيكولوجية بشقيها الكالسيكي و المحد

.و غيرهم" هاولي"و" جيمس كوني"ثم "بيرجس"و " بارك"  

" واط"و "كيبر"و إذا كانت الدراسات التي أجراها رواد المدرسة االيكولوجية السوسيو ثقافية من أمثال 

يتكلمون على العزل العنصري، فبالنسبة لدراسة مناطق اإلسكان " ديربن"على مدينة " ديفيس"و 
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الحضري المتخلف يمكن أن نتكلم كذلك على العزل االقتصادي و االجتماعي أو العزل السوسيو 

لنظرية وارث فمسالة الالتجانس يمكن أن تكون ذات طبيعة  ةاقتصادي و نفس الشيء يمكن قوله بالنسب

.أو اجتماعية أو ثقافية اقتصادية  

اإلسكان الحضري المتخلف هي محصلة  قأما بالنسبة للنظرية الماركسية فيمكن اعتبار دراسة مناط

للصراع الطبقي الدائر بين الطبقات الرأسمالية المالكة و الطبقات االجتماعية المستغلة و المهضومة 

بينما تطرد الفئات  رعصري المتطوالحقوق بحيث يستحوذ أصحاب رؤوس األموال على اإلسكان ال

الحضرية المحرومة أو الطبقات العمالية النازحة من األرياف إلى مناطق اإلسكان الهامشي على 

.أطراف المدن  

بينما يرى أصحاب البنائية الوظيفية أن انتشار أحياء اإلسكان الحضري المتخلف من شانه أن يهدد 

ا يفرزه من أمراض و اثر بيئية و أوساخ و عوامل استقرار و امن المجتمع الحضري، نظرا لم

.انحراف، و هو ما اثبثته الدراسات االمبريقية و منها دراستنا الراهنة  

في حين يرى أصحاب النظرية الفيبرية المحدثة أن مشكالت اإلسكان الحضري و من مفرزاتها بالطبع 

افس و الصراع حول العقار النادر ظهور مناطق اإلسكان الحضري المتخلف هي ناتجة عن عملية التن

و ارتفاع أثمانه، مما يؤدي بالفئات التي ال تستطيع شراء هذا العقار أو إيجار مساكن لها بالمناطق 

كما يمكن إدراج دراستنا حول .الحضرية الرسمية، إلى الهجرة إلى المناطق ذات اإلسكان الهامشي

فقر و الهامشية، التي تنظر إلى مشكالت مشكالت اإلسكان الحضري ضمن إطار نظرية ثقافة ال

اإلسكان الحضري كحلقة من حلقات عدم التوازن التي تفرزها الديناميات النمو الحضري التي تعيشها 

الحضرية  قبصفة خاصة البلدان النامية، فتؤدي إلى ظهور فئات اجتماعية فقيرة، تتخذ من المناط

اف في عيشها، و غالبا ما تكون محرومة من خدمات الهامشية مناطق إسكان لها، و تكتفي بحد الكف

..الصحة، و اإلسكان و الترفيه  والتعليم،   
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أما عالقة حثنا بمدخل القطاع الحضري غير الرسمي مبرر بصفة خاصة من أن اإلسكان الحضري 

المتخلف يعتبر وجه من أوجه اإلسكان الغير الرسمي و هو االتجاه الذي انتشر كثيرا بعد سنوات 

.لسبعين و خاصة بالبلدان الناميةا  

فيما يتعلق بنظرية المكان المركزي و أقطاب النمو التي ترى أن عملية التنمية و التطور تنطلق من 

موقع و مكان مركزي أو رئيسي ثم تبدأ تتوسع نحو المناطق األخرى، فمن خالل دراستنا حول مناطق 

ناطق اإلسكان الحضري المتخلف نستطيع القول اإلسكان الحضري األخرى، فمن خالل دراستنا حول م

انه نادرا ما تقضي عملية التطور الحضرية على مثل هذه المناطق، فبالعكس عملية التطور و النمو 

.الحضري غالبا ما تؤدي إلى خلق المزيد من هذه األحياء الحضرية المتخلفة  

إال أنها يمكن اعتبارها تشكل  و خالصة القول انه بالرغم من اختالف هذه المداخل و النظريات

الرضية و منطلقا لبحثنا ألنها تتناول قضايا التحضر و النمو الحضري بمختلف أوجهه و مختلف 

. المشاكل و القضايا التي يفرزها و من بينها قضايا و مشاكل اإلسكان الحضري  

:التي تثيرها الدراسة القضايا :رابعا  

ما تزال تشغل اهتمام  اإلسكانقضية  أنيبدو جليا  ةالسابقية من مجمل الطروحات النظرية و الميدان

هذه الظاهرة متغيرة بتغير المجتمع و نموه، و بالتالي فهي تعبر  أنالباحثين و السياسيين على اعتبار 

هناك  أن إالالمجتمع، و رغم كثرة الدراسات حول هذه الظاهرة  ألفرادعن االحتياجات المتنامية 

تطرح الدراسة  األساسمزيد من التقصي و البحث و على هذا  إلىالت بحاجة جوانب كثيرة ما ز

:و من بين هذه التساؤالت هي الحقة، ألبحاثتشكل منطلقا  أنهاالراهنة جملة من التساؤالت نعتقد   

بنائيا و ثقافية و  هامشية،الحضري المتخلف هي مناطق  اإلسكانمناطق  أنهل حقيقة -

و الجماعات الهامشية ذات الثقافات الفرعية، كفئات واضعي  لألقلياتبالنسبة زكما نالحظه .ايكولوجيا

المشكل ال  م، أالجماعات الفجرية، و جماعات البدو الرحل و غيرها من الجماعات الهامشية أواليد، 
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و المناطق يمكن أن تندمج في المجتمع  األحياءهذه  أنمشكال اقتصاديا و تنمويا، و  إاليكون  أنيعدو 

 الحضري المحلي؟

إال يمكن اعتبار مناطق اإلسكان الحضري المتخلف هي نتيجة لفشل السياسات التنموية و خاصة *

 النسبة للبلدان النامية؟

أال يمكن اعتبار ظهور مناطق اإلسكان الحضري المتخلف و المناطق الهامشية بصفة تعبير عن -

؟...توزيع الثروة والعمل و اإلسكان، و التعليم، و العدالة و المساواة في  ةغياب مبادىء الديمقراطي  

هل هناك إمكانية للتخلص و القضاء على مثل هذه األحياء و خاصة أن الدراسات االمبريقية و منها -

دراستنا الراهنة قد اثبثت أن هذه األحياء تشكل مرتعا لألمراض و األوبئة و االنحرافات، وبالتالي فهي 

.تشكل خطرا  

أوال، و تهديدا للمجتمع المحلي ثانيا، و إن وجدت هذه اإلمكانية فما هي، و كيف، و ما على ساكنيها 

 هي أدواتها و وسائلها؟ 
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 الخاتمة

و بالرغم من  اإلسكانالتي تمت في مختلف المدارس المتخصصة في  األبحاثبالرغم من الدراسات و 

المتحدة و مراكزها المتخصصة المكلفة بالمستقطبات  األممالمؤتمرات و الملتقيات العديدة التي نظمتها 

لم تتوصل األمم المتحدة إلى وضع استراتيجية واضحة لتنمية اإلسكان في المناطق الحضرية البشرية 

المتخلفة التي تتوسع و تنتشر أكثر على محيط المدن و بالقرب من المراكز الحضرية الكبرى و خاصة 

.بالبلدان النامية  

البحوث و الدراسات و مختلف المجهودات حول آليات اإلسكان بالمناطق الحضرية  و بقيت هذه

.عالمتخلفة بالبلدان النامية، نظرية و تنقصها اإلمكانيات الالزمة لتجسيدها على مستوى الواق  

إن العمل على وضع استراتيجية خاصة لمساعدة الفئات الحضرية المحرومة إليجاد مسكن لها يعتبر 

و مسؤولية حكومات البلدان النامية بل مت مسؤوليات و واجبات المجتمع الدولي كله، و  من واجبات

ذلك بتكثيف الجهود لوضع طرق و آليات مختلفة و متنوعة تبعا لخصوصية كل منطقة و كل بلد، 

.بهدف مساعدة هذه الشرائح المحرومة في الحصول على مسكن الئق لها  

ألطراف المعنية بقضية اإلسكان و المتمثلة على الخصوص في إن إيجاد تعاون و تنسيق ما بين ا

حكومات و سلطات من جهة، و المختصون في إنجاز اإلسكان من شركات و  نأصحاب القرار م

مقاوالت سواء تمثلت في القطاعات الرسمية أو غير الرسمية من جهة ثانية، و المستفيدين من هذه 

لحل إشكالية  ةمح بإيجاد السبل الكفيلة و االستراتيجية المالئمالسكنات من جهة ثالثة،  من شانه أن يس

.اإلسكان في المناطق الحضرية المتخلفة  

إن فقراء الحضر و الفئات المحرومة ذات الدخل المحدود في بلدان العالم الثالث و من بينها الجزائر ال 

الفقر سوء التغذية، يعانون ن من فقط من مشكل اإليواء، بل هم يعانون من التخلف، ألنهم يعانو نيعانو
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من البطالة، من نقص المرافق الصحية، من عدم كفاية أنظمة التعليم و التكوين أو عدم وجودها 

.و باختصار هم يعانون من عدم وجود تنمية...أصال  

و لهذا ما يجب على هذه البلدان هو وضع خطط تنموية شاملة و ليس فقط خططا لإلسكان، الن توفير 

ن ال يمكن أن يكون مريحا للفرد إذ لم يكن متوفرا على مياه الشرب و على الكهرباء و الغاز،المسك  

كما ال يمكن لإلسكان أن يكون مالئما إذا لم يتوفر على الطريق، و على ... و الصرف الصحي 

هو المدرسة و المركز الصحي و غيرها من المرافق الضرورية التي ال يستقيم بدونها اإلسكان، كما 

.الشأن بالنسبة للمناطق الحضرية المتخلفة التي شكلت مجال دراستنا الراهنة  

و لعل اكبر تحد تواجهه البلدان النامية و من بينها الجزائر في العصر الحالي هو انتشار ظاهرة الفقر 

سبة و األحياء الحضرية المتخلفة نظرا الرتفاع وتيرة التحضر و زيادة النمو الدموغرافي و زيادة ن

من سكان  % 60النزوح الريفي و الحراك السكاني نحو هذه المناطق، حيث تشير اإلحصائيات إلى أن 

من سكان المدن و ستبلغ نسبة التحضر بالنسبة للجزائر خالل هذه المدة  2025العالم سيصبحون سنة 

تفاع الطلب ار إلىبالنسبة لمدينة سكيكدة الشيء الذي يؤدي  % 80، ينما ستفوق نسبة % 80نحو 

. المتخلف لإلسكانانتشار المناطق الحضرية  إلىبمختلف هذه المدن، كما يؤدي  اإلسكانعلى  أكثر  

 أزمةسبب فشل السياسة الجزائرية في القضاء على  أنو يتضح من خالل ما تضمنته دراستنا الحالية 

توى مدينة سكيكدة، يعود المتخلف التي قمنا بدراستها على مس اإلسكانو من مظاهرها منطق  اإلسكان

:أساسييننلخصها في محورين  أنمجموعة من العوامل يمكن  إلى  

 أوال: عوامل موضوعية خارجية:

:و تتمثل على الخصوص فيما يلي  

نقص اإلمكانيات المادية و التكنولوجية لإلنجاز و المتمثلة على الخصوص في المؤسسات الوطنية -1

ادرة على إنجاز المشاريع المبرمجة لها، نظرا لنقص التجربة للبناء، التي كانت ضعيفة و غير ق  
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و الخبرة في هذا الميدان و هذا ما دفع بالدولة إلى االستنجاد بالخبرة األجنبية، و ما تطلب ذلك من دفع 

.أموال باهضة  

المختصة من  اإلطاراتحيث لم تكن الجزائر تتوفر على  المتخصصة،البشرية  اإلمكانياتقلة -2

.البناء و العمارة مجالسين و معماريين و يد عاملة مؤهلة في مهند  

إلى  أدىالذي  البناء األمرفي مجال الهندسة المعمارية و  المتخصصةنقص مكاتب الدراسات -3

.اللجوء باستمرار إلى مكاتب الدراسات األجنبية  

  ثانيا:  عوامل ذاتية داخلية 

كانت هناك عوامل ذاتية داخلية أدت إلى عدم الوصول إضافة إلى العوامل الموضوعية أو الخارجية 

إلى إنجاز البرامج السكنية المسطرة، مما زاد في استفحال أزمة اإلسكان أكثر، هذه العوامل يمكن 

:تلخيصها فيما يلي  

اتجاه الجزائر إلى بناء قاعدة صناعية قوية، تحقق من خاللها الجزائر استقاللها االقتصادي، في -1

.المجاالت األخرى و من بينها السكن و اإلسكان مجاالت ثانويةحين بقيت   

كانت األهداف المسطرة من برامج اإلسكان اقل بكثير من االحتياجات الوطنية، أي أن الطلب -2

االجتماعي في مجال اإلسكان كان يفوق بكثير البرامج المسطرة في مجال اإلسكان، و هذا بسبب غياب 

التحكم في وتيرة النمو الديموغرافية و تنظيم األسرة، مما جعل عملية إنجاز سياسة اجتماعية في مجال 

.البرامج السكنية ال تساير وتيرة النمو الدموغرافي السريع  

إهمال التنمية في األرياف الجزائرية و تركيز المشاريع الصناعية في المناطق الحضري مما زاد -3

 األخيرةفي السنوات  األمنية أالزمةدن، و خاصة بظهور في ارتفاع الهجرة و النزوح الريفي نحو الم

.العشوائي اإلسكانانتشار ظاهرة  إلى أدىو  اإلسكان أزمةالماضية، مما ضاعف من   
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و خاصة بالنسبة للفئات االجتماعية  اإلسكان أنجازالمواطن و القطاع الخاص في عملية  إشراكعدم -4

البرامج السكنية  إنجاز األحيانحتكرت الدولة في اغلب و القادرة على ذلك، حيث ا الحالالميسورة 

.األزمةو بعد تفاقم  األخيرةفي السنوات  إال األمرلوحدها، و لم تستدرك   

المخصصة للبناء، حيث ال يزال مشكل  األراضيغياب سياسة و تشريع واضح لمشكل العقار و -5

.بصفة خاصة و عملية البناء بصفة عامة و العمارة اإلسكان إشكالية أمامالعقار يشكل عائقا كبيرا   

 ثالثا: الحلول و االقتراحات

السكن و انتشار  حدة ازمةدراستنا الحالية و من اجل التخفيف من  إليهانطالقا مما سبق و مما توصلت 

الفوضوي المتخلف على مستوى المدن الجزائرية بصفة عامة و مدينة سكيكدة بصفة  اإلسكانمناطق 

:يلي خاصة نقترح ما  

.األسرةالعمل على وضع سياسة واضحة في مجال التحكم في النمو الديموغرافي و تنظيم   

االهتمام بتنمية المناطق الريفية من اجل توفير عوامل االستقرار و الحد من الهجرة و نزوح -2

. المناطق الحضرية إلىالسكان   

طاع الخاص، و وضع عدة صيغ بإشراك الق ةتنويع طرق إنجاز برامج اإلسكان من طرف الدول-3

.لإلسكان تبعا للفئات االجتماعية المختلفة  

المتخلف بمدينة سكيكدة، و خاصة منها المناطق  اإلسكان مناطقوضع برنامج للقضاء على -4

الثالثة المعروفة و هي منطقة بوعباز بامتداداتها الشرقية حتى حي حسين لوزاط، و منطقة صالح 

حسب ما جاء في دراستنا مناطق مندمجة بالنسيج  أصبحتطيور، ألنها و حي بحيرة ال بولكروة،

هذه األحياء القصديرية تظهر  فأصبحتالعمراني الحضري، بحكم االمتداد و التوسع العمراني، 

 إعادة، و العمل على العصريعلى شكل مناطق سرطانية مشينة داخل النسيج العمراني الحضري 

وفق صيغ مختلفة و مالئمة تماشيا مع رغبة هؤالء السكان  حياءاألالفئات التي تقطن هذه  إسكان  
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.و الوضعية السوسيو اقتصادية لكل فئة  

المناطق الحضرية الجديدة وفق طرق علمية، بحيث تتوفر على جميع العمل على تخطيط -5

 تثقافية، صحية، تسلية، مساحا(المرافق الضرورية للحياة السكنية و االجتماعية و الحضرية 

)خضراء  

نظرا لتضاريس مدينة سكيكدة الصعبة التي ال تسمح بالتوسع و االمتداد العمراني، و من اجل -6

الحفاظ على األراضي الصالحة للزراعة يستحسن إيقاف عملية البناء و العمران بالمدينة و خاصة 

للجؤ إلى صيغ فيما يتعلق بالبرامج الكبرى، كبرامج اإلسكان و البرامج ذات المنفعة العامة، و ا

المدن الجديدة و المدن التوابع بالمناطق التي تقع على ضواحي المدينة و التي تشتمل على أراضي 

.غير صالحة للزراعة  

، سواء من حيث الهندسة لإلسكانالبناءات التي ال تتوفر على المعايير العلمية  إيقافالعمل على -7

الموجود في المنطقة الحضرية أو من حيث  المعمارية التي ال تنسجم معه النسيج العمراني(

.صالحية البناء و مدى توفره على المرافق الضرورية  

القديم الموجود بمدينة سكيكدة، و خاصة بوسط المدينة،  اإلسكانو ترميم  إصالحالعمل على -8  

.تشكل خطرا على المواطن أصبحتو تهديم البناءات المعرضة منها لالنهيار و التي  إزالةو   

.العمل على وضع تشريع خاص بالعقار، يتضمن تصنيف العقار وشروط استعماله-9  

وضع قانون و تشريع خاص بالمدينة و المناطق الحضرية يحدد تنظيم الحياة الحضرية داخل -10

.و األشغال و النشاطات التي تتم داخل المدن األعمال فمختلالمدن من   

القضايا العويصة التي ما زالت تؤرق الباحثين و تبقى مشكلة اإلسكان الحضري المتخلف من   
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على حد سواء، سواء كان ذلك على المستويات المحلية أو الدولية، على اعتبارها  نو السياسيي

تشكل قضية من قضايا التخلف التي يجب معالجتها و القضاء عليها، نظرا لما تفرزه من آثار 

.و البيئية، و األمنية، و الثقافية و التربويةالصحية، : سلبية على المحيط الحضري من النواحي  

لكن إيجاد حل لها و القضاء عليها يتطلب إمكانيات مالية و اقتصادية بشرية ال تتوفر عليها في 

.أغلب األحيان هذه البلدان التي يتشكل معظمها من بلدان العالم المتخلف  

ه للتخفيف من حدة أزمة اإلسكان، األمر الذي جعلها تشكل أمرا واقعا بهذه البلدان ال مفر من  

و التالي أصبحت هذه المناطق بالنسبة للسلطات تشكل حال من حلول القضاء على إشكالية اإلسكان 

. في ضوء عجز هذه السلطات على إيجاد الحلول الناجعة  
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.1981بيروت   

منير احمد فتح اهللا و كمال عباد جاد -مصطفى زيدان/ ترجمة : دراسات في علم النفس التربوي-63  

.1965بية مصر دار النهضة العر/أحمد عبد العزيز سالمة:مراجعة  

دار /صالح الدين محمد سعد اهللا: ترجمة /لثقافة و التنمية العالمية:ترجمة/العالميةالعو: بيترورسلي-64

1984العراق /بغداد /الشؤون الثقافية العامة  

الثقافة و التنمية العالمية: 2ج/العلوم الثالثة : بيترورسلي—65  

التنمية العالميةالثقافة و  :3الثالثةجالعوالم : بيترورسلي—66  

.2001 - الجزائر/ج.م.د/قضايا منهجية في العلوم االجتماعية: فضيل دليو-67  

بجامعة منتوري /علم االجتماع أساتذةمجموعة من  تأليف:المنهجية في العلوم االجتماعية أسس-68

. 1999قسنطينة   

–دار القصبة للنشر /عبد القادر لقجع: و تقديم تنسيق/علم االجتماع و المجتمع في الجزائر -69

.2004الجزائر   

بوزيد /ترجمة) تدريبات عملية( اإلنسانيةمنهجية البحث العلمي في العلوم  :انجرسموريس -70

.2004الجزائر /دار القصبة للنشر/آخرون أساتذةصحراوي و   

و  اإلنسانمخبر / الفئات الدنياالتصورات االجتماعية و معاناة : آخرون أساتذةقيرة و  إسماعيل-71

دمشق/ جامعة منتوري، قسنطينة /المدينة   



 291

جامعة /معهد علم االجتماع أساتذةمجموعة من  تأليف/البحث في العلوم االجتماعية إشكالية-72

. 2001-2000/منتوري ،قسنطينة السنة الجامعية   

س.د/قسنطينة /عة منتوريمنشورات جام/الواقع و الظاهر االجتماعية: عبد الحميد دليمي-73  

س .د/قسنطينة /منشورات جامعة منتوري /مدونة السياسات الحضرية: عبد الحميد دليمي -74

2004 .  

جامعة منتوري  ) االجراءاتالمنهجية و (مدونة في التدريب الميداني: إسماعيلابن السعدي -75

. 2004-2003قسنطينة   

.2004-2003قسنطينة /منشورات جامعة منتوري/ةالمدين أزمةفعاليات الملتقى الوطني حول -76  

1973بيروت /منشورات عويدات/بهيج شعبات : ترجمة/فن تخطيط المدن: روبير اوزيل-77  

. 1973بيروت /منشورات عويدات /بهيج شعبان :ترجمة/االجتماعيةالطبقات : بيار الروك-78  

الوطنية للنشر  الشركة/ويعهاو تطالتنمية الصناعية و تحويل التكنولوجيا : عدنان كركور-79  

.1981و التوزيع   

مصر /جامعة عين شمس /قسم االقتصاد بكلية التجارة  إعداد/ التنمية و التخطيط االقتصادي-80

س.د/  

س.د/دار الحقيقة، بيروت، لبنان/الحسن أبوالسعيد  :ترجمة/التنميةما هي : ايف بينوت-81  

الجزائر - لمعهد العربي للثقافة العمالية و بحوث العملا/دروس في التخطيط االقتصادي و التنمية-82

1979.  

جامعة /الحديث للتنمية االقتصادية التحليلمساهمة الفكر الكالسيكي في : عبد الرحمن يسري أحمد-83

.1974، بيروت  
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دار الحداثة  ر، داغقكميل، ترجمة /المغرب العربي الحديث:سمير أمين-84

  .1981.رالجزائ/2ط/ج.م.د/

          :لرسائل و االطروحات الجامعيةا -ب

.دراسة ميدانية بوالية قسنطينة . دور الجماعات المحلية في مكافحة الفقر:وهيبة آيت عمر مزيان-1  

. 2005-2004جامعة قسنطينة، التنمية،رسالة مقدمة لنيل درجة ماجيستير في علم اجتماع   

و االندماج في البناء السوسيو اقتصادي الحضري المتخلفة بين التهميش األحياء: التهامي إبراهيم-2  

)س.د(ن جامعة قسنطينة  رسالة مقدمة  لنيل شهادة دكتوراة دولة في علم اجتماع التنمية     

الثقافة و العمران: إسماعيلابن السعدي -3  

  2001- 2000 قسنطينةخصائص مناطق المحيط المدينة باتنة، جامعة  فيدراسة 

هادة دكتوراة دولة في علم اجتماع التنمية رسالة مقدمة لنيل ش  

حالة مدينة قسنطينة /في الجزائر  اإلسكانأزمة : عبد الحميد دليمي-4  

قسنطينة /دراسة ميدانية بحي طلوجي   

جامعة قسنطينة 2001- 2000رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراة دولة في علم اجتماع التنمية   

حضري في الجزائرالتصنيع و النمو ال: عجابي خذيجة-5  

عنابة) بوزعرورة- لمحافر-بوحمزة(دراسة ميدانية لثالثة أحياء قصديرية   

 رسالة مقدمة لنيل درجة ماجيستير في علم االجتماع الريفي الحضري

  1989-1988قسنطينة / منتوريجامعة 

) الوضعية و المعالجة(األحياء غير المندمجة في الجزائر : بن حمزة بشيرا-6  

قسنطينة/عبد القادر  يراألم ةحال  
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و الجغرافيا جامعة منتوري  األرضكلية علوم /رسالة لنيل درجة ماجيستير في التهيئة العمرانية

. 2003قستطينة /  

المشكالت االجتماعية للنمو الحضري في الجزائر: عبد العزيز بوودن-7  

 حالة مدينة قسنطينة

نميةرسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراة في علم اجتماع الت  

  2001قستطينة /جامعة منتوري 

:الصحف و المجالت و الدوريات -ج   

  2001سنة /دورية المجلس الشعبي الوالئي لوالية سكيكدة-1

  2000بتاريخ فيفري /مفتشية البيئة/تقرير حول وضعية البيئة بوالية سكيكدة – 2

  1999سنة /دورية حول دراسة المخطط الوالئي للتهيئة لوالية سكيكدة -3

/ مديرية السياحة و الصناعات التقليدية /دورية حول قطاع السياحة و الصناعة لوالية سكيكدة-4

2001  
. 2000تقرير الوالي السنوي حول نشاطات والية سكيكدة لسنة -5  

مدونى للمجلس الشعبي الوالئي سكيكدة حول حصيلة نشاط المجلس الشعب الوالئي ما بين سنوات -6

1997 -2002  

س.د/والية سكيكدةمنشورات /لة قصر مريم عزةمج-7  

س.منشورات والية سكيكدة د/ ماضي عريق و مستقبل زاهر: مجلة والية سكيكدة-8  

.1995افريل  خ، بتاري1العدد/مجلة تصدرها والية سكيكدة: مجلة الصفصاف-9  

:جريدة الخبر بتاريخ-10  

  2005مارس  16 –   2006مارس  16-
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  2005أوت  29-      2005أوت  3-

  2005سبتمبر  18-   2005أفريل  12-

  2006أفريل  29-     2005فيفري  7-

  1985لإلحصائيات، ، الديوان الوطني 9العدد  :اإلحصائياتمجلة -11

  1984ديوان المطبوعات الجامعية : األسرةقانون -12

س.حوحو د رضا/مطابع الحرب ) 1962-1954(لجبهة التحرير الوطني  األساسيةالنصوص -13  

س.د/مطبعة النصر قسنطينة /1964ميثاق الجزائر -14  

س.د/المعهد الوطني التربوي/1976الوطني  قالميثا-15  

س.د/ المعهد الوطني التربوي  1976الدستور الجزائري -16  

س.د/  1986الميثاق الوطني الجزائري -17  

س.د/  1986الميثاق الوطني -17  

س.د/1986الدستور الجزائري -18  

.1993، لسنة 7العدد : حوليات جامعة الجزائر -19  

.1994، لسنة 8العدد  :الجزائرحوليات جامعة -20  

  :المعاجم-د 

.1991الجزائر /7للكتاب ط الوطنيةالمؤسسة /للطالب  الجديدالقاموس : على هادية و آخرون  

  1985 :لبنانبيروت، /دار السابق للنشر/مجمع اللغات: جروان السابق-

عربي/قاموس فرنسي/المنهل: سهيل ادريسي–بد النور جبور ع-  

1986لبنان  بيروت،/دار المشرق /المنجد العربي الفرنسي للطالب: جوزيف نعوم حجار-4  

1986لبنان - بيروت/دار الجبيل/ إنجليزيعربي : الفرائد الذرية للطالب-5  
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. 2000ئر،الجزا/عنابة  2ط/دار العلوم –عربي /عربي/قاموس مدرسي: متري الياس-6  

 2ط/دار العلوم –عربي /عربي/قاموس مدرسي /الممتاز  :مومنيعيسى -7

. 2000الجزائر،/ةعناي  

س.د/بيروت، لبنان/دار المشرق / إنجليزيعربي /قاموس  :المورد-8  

:األجنبية للغةبا: ثانيا  

A-Ouvrages : 

1. Nels Anderson : Le hobo : sociologie des sans-abri/ Nathan .1993. 

2. Yves Grafonayer : Sociologie urbaine /Nathan /S.D 

3. L’administration des grandes villes (E.F.S.A) Cujas /S.D 

4. René Kacés : vivre dans les grands ensembles – Ed : ouvrières/SD 

5. Demain l’Algérie volume 1-2-3.MEAT /S.D 

6. Rachid Hamidou ; Le logement : un Défi /ENAT –OPU –ENAL 1989  

7. N.A Ben Matti : l’habitat du tiers monde/cas de l’Algérie 

8. Mostefa Boutefnouchet :Système social et changement social en 

Algérie/OPU /Alger/S.D 

9. Marc Romainville, Concetta Gentile : des méthodes pour apprendre/Ed, 

Chihab, Batna ,1995 

10.  Bruno Camus : Rapports de stage et mémoires, Ed, chihab et 

d’organisation, 1994,1995 

11.  Guy Rocher : Introduction à la sociologie générale : le changement 

social, Ed H.M.H 1968. 

12.  Nicos Poulantzas : Sociologie et géographie/puf,1972 

13.  Raymond boudon :Les méthodes en sociologie puf, 1980 

14.  Hélène .Yet autres ; les sondages d’opinion, casbah éditions, 1998 

15.  Marlaine cacouault, et autres : sociologie de l’éducation casbah 

éditions, 1989 
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16.  Jaques Perrin : les transferts de technologie Ed.la découverte, 1984 

17.  Mohamed Dwidar : les schémas de reproduction et la méthodologie de 

la planification socialiste 2ème édition, SMED, Alger, 1978 

18.  Louis le Roy ; Exode ou mise en valeur des compagnes, ed 

Flammarion, 1958 

19.  René Dumont et Renard Rosier : Nous allons à la famine, Ed, Du 

Seuil,1996 

20.  Paul Balta-Claudine rulleau : Le grand Maghreb des indépendances à 

l’an 2000, Edition : la phomic,1990. 

21.  pierre georges : sociologie et geographie/ puf / 1972  

22.  Internet 

B-Revues et documents : 

 

1. Repères :N° 1-4-6, Ed : Marinoor.1997 

2. PDAU : Commune de Skikda, Ed 1999 

3. pos : commune de dkikda Ed 1999 

4. Le quotidien d’Oran : 10 fevrier 2006 

5. lequotidien d,oran :29 avril 2006 

 

C-Dictionnaires : 

1. Le petit Larousse illustré, ed : Larousse, 1998 

2. Larousse : petit dictionnaire de français poche, Ed : ENAL, Alger, 

1990 
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 تمثل التقسيم اإلداري لوالية سكيكدة 1خريطة رقم 
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  شغل األرض لمنطقة بوعباز 2خريطة رقم 

Source : duch/Skikda : Modifiée et adaptée par le chercheur  
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 شغل األرض لمنطقة صالح بوالكروة 3خريطة رقم 

Source : duch/Skikda : Modifiée et adaptée par le chercheur  
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  شغل األرض لمنطة جنوب المدينة 4خريطة رقم 

Source : duch/Skikda : Modifiée et adaptée par le chercheur  
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 فهرس المالحق :
 رقم الصفحة
أوال: استمارة البحث: ........................................................................301   

                                                                
 ثانيا : القوانين و المراسيم׃ 

307...................المتعلق بالتهيئة و التعمير 01/12/1990المؤرخ في  90/29القانون رقم -1  
المحدد للقواعد العامة للتعمير  28/05/1991المؤرخ فى  175/ 91المرسوم التنفيدى رقم  - 2 

  316.........................................................................................والبناء
المحدد لكيفية تحضر 28/05/1991المؤرخ في  99/176رقم المرسوم التنفيذي- 3   
325.................................................................................شهادة التعمير   
  إلجراءاتالمحدد  28/05/1991المؤرخ في  91/177المرسوم التنفيذي رقم - 4 

337.......................................................................المخطط التوجيهي إعداد  
إلجراءاتالمحدد  28/05/1991المؤرخ في  91/178المرسوم التنفيذي رقم -5  

341.................................................................األراضيتحضر مخطط شغل   
6-Loi N° 04-05 du 14 Aout 2004 modifiant et complétant la loi  

N° 90-29 du 1erDécembre 1990 relative à l’aménagement  

........347 ….……………………………………………………..et l’urbanisme 

المتعلق بشروط انشاء المدن الجديدة  08/05/2004مؤرخ في  02/08القانون رقم -7  
350.....................................................................................و تهيئتها   

8-Décret exécutif N° 03-313 du 16 Septembre 2003 fixant les  

Modalités de reprise des terres agricoles intégrées dans un secteur  

..........353 ………………………………………………………….urbanisable 

9-Correspondance du ministère de l’habitat concernant les textes  

.........358  ………………………………………….d’applications PDAU-POS 

10-Projet de décret complétant le décret exécutif N° 91-177 du  

........359  …………..28/05/1991 fixant les procédures d’élaboration du PDAU 

11-Projet de décret exécutif complétant le décret exécutif N°91-178  
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...363  …………du 28/05/1991 fixant les procédures d’élaboration du pos 

و تنمية  اإلقليميتعلق بتهيئة  12/12/2001مؤرخ في  01/20قانون رقم -12  
366...............................................................................المستدامة   

  
Loi N° 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à  

la valorisation du littoral …………………………………………........380  
  الخرائط   :ثالثا

  
  384.....................................لوالية سكيكدة اإلداريالتقسيم : 1خريطة رقم -1
 385).......................................بوعباز(شغل ارض لمنطقة: 2خريطة رقم -2

 386).............................صالح بولكروة(لمنطقة  األرضشغل : 3خريطة رقم -3

 387)....................بحيرة الطيور(للمنطقة الجنوبية  األرضشغل : 4خريطة رقم -4
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 أوال:   البيانات األولية:

 
 1-الجنس: ذكر (  )   أنثى   (   )

 
 2-السن: أقل من 30 سنة     (      )

(       )سنة      40- 30              
(       )  سنة    51- 41              

(       )سنة     62- 52               
(       )  سنة و أكثر  63              

 
 3-الحالة المدنية:  متزوج  (    ) ،  أعزب (    )،  مطلق (    ) ، أرمل  (        )

 
 4-عدد األوالد:    -أقل من 3     (    )

                    -3-5         (    )  
                    -6-8         (    )  
(    )     أكثرو  9-                      

 
 5-المستوى الثقافي: أمي (     )، ابتدائي (    )، متوسط (    )، ثانوي (    )، جامعي  (     )

 
 6-لغة التكوين: عربية (    )، أجنبية (    ) ،  مزدوج (    )

 
 7-الموطن األصلي: مدينة (    )، قرية (    )، ريف (    )

 
 8-الوضعية المهنية: 

(   )، ال (   )نعم : هل تشتغل ؟ -1  
، أخرى (   ) ، أعمال حرة (   )، مؤسسة اقتصادية (   )إلدارة :تشتغل ن، أينعم
............................................................................................تذكر  
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 9-األقدمية في العمل:

(   )سنوات  05أقل من                           
(   )نة         س 6-10                          
                        11 -15            (   )  
                        16 -20            (   )  
                        21 -24            (   )  
(   )و أكثر          25                          

 
 10-عالقة العمل: هل أنت مثبت في عملك أم متعاقد؟

(   ).، متعاقد (   )مثبت                         
كيف تعيش؟ :بطال ت، أنال  

(   )، مباني (   )أراضي :، أمالك عقارية(   )هل لك أموال مدخرة؟                 
: .....................................................................................أخرى تذكر  
(   )ا و إنما تعمل في أعمال حرة ال تملك شيئ  

: .................................................................................عمل آخر يذكر  
 

 ثانيا: اإلسكان و التنشئة في المناطق الحضرية المتخلفة:
 11-االنحراف: 

ماهي أنواع االنحرافات المنتشرة في حيكم ؟-  
(   ).، شرب الخمر (   )، تكوين عصبة لألشرار (   )عتداءات ،اال(   )السرقة -  

(   ).، الدعارة (   )، الهروب من البيت (   )تناول المخدرات   
: .......................................................................انحرافات أخرى تذكر  

تشارها في حيكم؟هل تستطيع أن ترتب هذه االنحرافات حسب درجة ان-  
1-...........................................................................................  
2-...........................................................................................  
3-...........................................................................................  
4-...........................................................................................  
5-...........................................................................................  
6-...........................................................................................  
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7-...........................................................................................  
 12-ظروف المسكن: كم عدد غرف مسكنك؟

(   )غرفة واحدة -                        
(   )غرفتين     -                        
(   )ثالث غرف -                        
(   )أربع غرف -                        
(   )أكثر من أربع غرف -                      

 
  2م: (   ) حدة ؟كم تبلغ مساحة الغرفة الوا

(   )، على الغاز،غاز المدينة (   )، على الكهرباء (   )هل المسكن يتوفر على الماء -  
(   ).، على قنوات صرف المياه (   ) على مرحاض   

(   ).، ال (   )نعم :هل تملك تلفاز ؟ -  
(   ). ، ال(   )نعم : هل تملك مذياع؟-  
(   ).ال ، (   )نعم : هل تملك هوائي مقعر ؟-  
(   ).، ال (   )نعم : هل تملك ثالجة ؟-  
(   ).، ال (   )نعم : هل تملك غسالة ؟-  
 

 13-نوع البناء:
خليط من الطين (   ) ، من الخشب (   )، من الطين (   )، من األجر (   )مسكنك مبني من االسمنت 

................................: ...................، مواد أخرى(   )، بناء جاهز (   )و الخشب   
 

 14-ملكية المسكن: هل المسكن ملكك أو مؤجر ؟
(   )، مؤجر (   )ملكي                       

 
أم ملكية خاصة؟ الدولة،المسكن ملكك، أم ملك  فوقهاهل األرضية المبني -  

(   ).، ملك الدولة (   )، ملكية خاصة (   )ملكي   
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 ثالثا: اإلسكان و النواحي الصحية و االجتماعية و التعليمية و النفسية: 

 
 15-الناحية النفسية للمسكن :
(   )، ال (   )نعم : هل أنت مرتاح في مسكنك؟  

 أستطيع، ال (   )، تشوب شجار دائم بين أفراد األسرة (   )المسكن ضيق : غير مرتاح لماذا؟ 
(   ).ة للكبار و غرفة للصغار ، غرف(   ) لإلناثتخصيص غرفة للذكور و غرفة   

................................................................................. :تذكرأخرى   
 

 16-وجود المرافق العامة:
(   )، ال (   )نعم : هل يوجد بحيكم مركز صحي ؟-  
(   )، ال (   )نعم : هل يوجد بحيكم مدرسة ؟-  
(   )، ال (   )نعم : كز بري؟هل يوجد بحيكم مر-  
(   )، ال (   )نعم : هل يوجد بحيكم مركز شرطة ؟-  
 

 17-اثر نوعية اإلسكان على الناحية الصحية؟
ما هي األمراض التي تنتشر بكثرة في حيكم؟-  
-...........................................................................................  
-...........................................................................................  
-...........................................................................................  
-...........................................................................................  
-...........................................................................................  
: هل راجع ذلك إلى ؟ األمراض،ما سبب هذه -  
(   )الفقر و نقص الغذاء  إلى، (   ) األوساخانتشار  إلى، (   )نوعية المياه -  
: .......................................عوامل أخرى اذكرها إلى، (   )تلوث البيئة  إلى  

 
 18-اثر نوعية اإلسكان على الناحية التعليمية :

:األطفالتعليم  -)أ  
(   )، ال يدرسون (   )يدرسون : يدرسون ؟ أطفالكهل -  
(   )، منهم البنات (   )عدد األطفال الذين ال يدرسون -  
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؟ ما سبب عدم دخولهم المدرسة-  
، هم ال يغبون في (    )يدرسوا  أنال تريدهم  أنت، (    )، بسبب بعد المدرسة (    )بسبب الفقر 

: ..........................................................اذكرها أخرى أسباب، (   )الدراسة   
 

:الدراسية المستوياتاألطفال في جميع -)ب  
(   ) إناث، (   )ذكور : مستوى ابتدائي -  
(   ) إناث، (    )ذكور  :متوسطمستوى -  
(   ) إناث، (   )ذكور  :ثانويمستوى -  

(   ) إناث، (   )ذكور : مستوى جامعي   
 
:الدراسةالذين فشلوا في  أطفال-)ج  

(   ) إناث، (   )ذكور  :ابتدائيمستوى   
(   ) إناث، (    )ذكور : مستوى متوسط -  
(   )  إناث، )  ( ذكور : مستوى ثانوي -  
فشلهم؟ إلى أدتالتي  األسبابما هي -  
، ظروف العمل داخل (   )، قدراتهم الثقافية محدودة (   )، نقص المتابعة (   ) اإلمكانياتنقص -

(   ). اإلنارة، عدم وجود (   )ضيق المسكن : المسكن غير مالئمة   
............................................: .................................اذكرها أخرى أسباب  

 
 19-الموطن األصلي و الهجرة:

سنة: ...................تسكن هنا؟ أنتمنذ كم سنة و -  
: هنا؟ إلىما سبب مجيئك -  
(   )، تهديم مسكنك (   )، تغيير مسكنك (   )هجرة -  
:؟أتيت أينكانت هجرة من  إذا-  
(   )، من الريف (   )ية ،  من القر(   )من المدينة -  
:ما سبب هجرتك ؟-  
(   )بحثا عن عمل  :اقتصادية أسباب-  
  اإلرهابهروبا من :  أمنية أسباب-
(   ) األطفالبحثا عن تعليم -  
: .............................................................................اذكرها أخرى أسباب-  
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 20—طلب اإلسكان:

(   ) أقدم، لم (   )قدمت : قدمت طلبا للحصول على مسكن؟ هل  
،(   )تساهمي  إسكان، (   )اجتماعي  إسكان:؟اإلسكانقدمت طلبا ،ألي نوع من -  

: ................................اإلسكان، نوع آخر من (   ) باإليجار إسكان، (   )ترقوي  إسكان  
(   )مع الجيرة  تأقلمت، (   )، ال تريد التغيير (   ) أحسنالي مسكنك الح: لم أقدم طلبا، لماذا ؟ -  

(   )مرتفع  اإليجار، ألن (   )ال تريد السكن بعمارة   
...................................................................... :اذكرها أخرى أسباب  

(   ). تنتظر  نتأ، منذ كم مدة و (   )قدمت طلبا و لم تتحصل على مسكن -  
 

 



مشكالت اإلسكان الحضري كقضية أساسية من القضايا التي أفرزتها عوامل التحضر  تتناول المذكرة
  .السريع التي تشهدها مختلف البلدان ومنها على الخصوص البلدان النامية 

وتبحث على الخصوص مشكلة المناطق الحضرية المتخلفة التي أصبحت تمثل ظاهرة تعبر عن 
  .هذه البلدان ومن بينها الجزائر وضعية اجتماعية  تعيشها 

ولتجسيد هذه الدراسة اخترنا كنموذج لذلك ثالثة أحياء قصديرية تقع بمحيط النسيج العمراني الحضري 
  .لمدينة سكيكدة ، وهي منطقة بوعباز ، وحي صالح بولكروة ، وبحيرة الطيور 

  : هذه الدراسة في ثمانية فصول وهي وقد أنجزنا 
  :الفصل األول

ولنا فيه اإلطار التصوري للدراسة ويتضمن األسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع ، وتنا
التي تضمنتها الدراسة واألهداف التي يرمي إليها ، واإلشكالية التي تطرحها الدراسة ، والمفاهيم 

  .وكذلك التساؤالت التي تطرحها هذه الدراسة 
  :الثانيالفصل 

ل النظرية في دراسة مشكالت اإلسكان الحضري ، بمختلف اتجاهاتها ، وهو وتناولنا فيه مختلف المداخ
  .ما يمثل مجموع مداخل النظرية الحضرية 

وقد ركزنا في استعراض هذه المداخل على جوانب اإلسكان الحضري ومشكالته ومنها بطبيعة الحال 
  . مناطق اإلسكان الحضري المتخلف

  :الفصل الثالث 
، وحاولنا تقسيم هذه فيه مختلف الدراسات األمبريقية التي تناولت مشكالت اإلسكان الحضري وبحثنا 

  : الدراسات على أساس البعد المكاني أوالجغرافي 
  .ـ المستوى الدولي 
  .ـ المستوى العربي 

  .ـ على مستوى الجزائر 
  :الفصل الرابع 

لد يمغرافي ، ومختلف الجوا نب واألبعاد وتناولنا فيه مشكالت اإلسكان الحضري وعالقته بالنمو ا
اإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية واإليكولوجية ، وأبرزنا من خالله أثر النمو الديمغرافي على ظهور 

  :من خالل ثالثة أبعاد أساسية وهي مشكالت اإلسكان الحضري 
  .ـ توزيع السكان واإلسكان 

  .ـ ارتفاع نسبة التحضري والكثافة السكنية 
   .مفرزات أزمة اإلسكان  ـ



  :الفصل الخامس 
وبحثنا فيه مجاالت الدراسة واإلجراءات المنهجية و مختلف الثقنيات والوسائل التي اعتمدناها للحصول 

  .على البيانات العلمية الضرورية للبحث 
  :الفصل السادس 

  .لمهنية لعينة الدراسة وتناولنا فيه مختلف الجوانب اإلجتماعية و او يعتبر الجزء التطبيقي األول 
  :الفصل السابع 

وتناولنا فيه مشكالت اإلسكان الحضري على مستوى مناطق البحث الثالث ، وهو الفصل الذي 
  .أخضعنا فيه فروض ومؤشرات الدراسة للبحث والتقصي 

  


