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 ةـمنتوري قسنطینامعة  ــج
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ـــــــــــــــــــــ محتویات الدراسةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  ـــــــةـــــــــــــــات الدراســــــــــــــمحتوی
  ــــــــــــــــــــــــــــــــالصفحةــــــــــــــــــــــــــ العنوان  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  05ـــــــــــــــــــــــ        مقدمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  08ــــــــــــــــــــــ        الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

  09ـــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموضوع الدراسة 

   09ـــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأھمیة الدراسة : أوال 

  10      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    أھداف الدراسة : ثانیا 

  11ـــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلشكالیة : ثالثا 

  13ـــــــــــــــــــــ         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلطار المفاھیمي للدراسة : رابعا 

   14ــــــــــــــــــــ          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحضري مفھوم التخطیط ا - 1

  17          ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمفھوم الجوانب السلوكیة  - 2

  21         ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفروض : خامسا 

    22ــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألسلوب الفني للدراسة : سادسا 

   

   23     ــــــــــــــــــــــ     ـــالفصل الثاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

   24    ـــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألصول النظریة للبحث 

         24        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.النظریة اإلیكولوجیة المادیة  : أوال  

 I - 26    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    .التغیر االجتماعي و العملیات اإلیكولوجیة     

 II - 27   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   . نظریة الدوائر المتراكزة             

 III - 28       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.یة القطاع نظر  

IV - 29      ـــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.نظریة النوبات المتعددة   

V –  30ـــــــــــــــــــــــ        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.نقد النظریة المادیة  

  30      ــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.السوسیوثقافیة النظریة :  ثانیا 



ـــــــــــــــــــــ محتویات الدراسةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  31    ـــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــ.الحضریة كطریقة في الحیاة  –لویس ورث  :ثـــالثا 

    32    ــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.نظریة المدن الجدیدة :  رابعا

     33ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.كاسال و المسألة الحضریة : خامسا 

  34       ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ.نمودج العزل و الحرمان  : سادسا 

  35    ــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.خالصة   

  

       36   ـــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.الفصل الثالث 

  37 ــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. البعد األمبریقي للدراسة   

    38     ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــالتخطیط الحضري و الجیرة السكنیة  : أوال 

  42     ــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــالتخطیط الحضري و التزاحم السكني  :ثانیا 

   47 ـــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــالتخطیط الحضري و األمراض االجتماعیة : ثالثا 

  52ــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تخطیط الحدائق و المنتزھات : رابعا 

  56ــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالصة  -

  

  58ــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. الفصل الرابع 

   60       ـــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. اإلطار المنھجي للدراسة 

        60       ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجال الدراسة : أوال 

  70 ـــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فروض الدراسة و مؤشراتھا: ثانیا 

  70 ـــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنھج : ثالثا 
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-  جـ  - 

  مقـــــــــــــــــــــدمة
  

د من التخصصات العلمیة یشكل موضوع التخطیط الحضري نقطة تقاطع بین عد       

و یعود ذلك باألساس إلى تعدد المشكالت و من بینھما علم االجتماع الحضري  المختلفة 

و المرتبطة بالمدینة و تشعبھا ، و ھو ما أدى إلى تعدد و اختالف المداخل التصوریة 

كما تباینت تبعا لذلك طرق تطبیق ھذه . المقاربات المنھجیة التي تناولت الموضوع 

  .المداخل على مختلف المجتمعات نظرا لتباین أبنیتھا و مستویاتھا الحضریة 

  

و في ضوء ھذه األھمیة التي توجھ لموضوع التخطیط الحضري فإن الدراسة       

لى الواقع في تشخیص العالقة بین التخطیط الراھنة تنطلق من رؤیة تصوریة تعتمد ع

الحضري و الجوانب االجتماعیة و السلوكیة و ذلك بأحد المجتمعات السكنیة الجدیدة و 

  .بمدینة سكیكدة " اإلخوة عیاشي  حي" المتمثل في 

 

و االجتماعیة النفسیة  و یرتبط ھذا التشخیص بالحاجة الملحة إلى االھتمام بالجوانب      

أساسیة للتخطیط و السیاسات الحضریة ، و على ھذا األساس ، فإن االھتمام  كمكونات

بقیم و عادات و قواعد الناس ، جعلت المخططین ینظرون إلى البیئات الحضریة كنظام 

  .كلي یتكون من أنظمة فرعیة یعتمد بعضھا على البعض اآلخر 

  

ة المخططة في ضوء الحقائق ضمن ھذا السیاق ، یتزاید االھتمام باألنظمة الحضری       

المحلیة التي تأخذ بعض االعتبار خصائص و سمات الجماعات االجتماعیة و تباینھا 

لھذا فإن اعتبار الجوانب السلوكیة ، كإحدى مكونات . ثقافیا و اجتماعیا و دینیا و عرقیا 

  و النظام التخطیطي تساعد على معرفة الكیفیة التي تترابط فیھا الجوانب المادیة 

  .االجتماعیة في سیاق اجتماعي ثقافي محدد 
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-  جـ  - 

یتناول الفصل األول منھا : و لتحقیق ھذا المسعى انقسمت الدراسة إلى ستة فصول       

موضوع الدراسة المتضمن للمبررات المتمثلة عموما في األھمیة العلمیة و الحداثة و 

دور الجوانب السلوكیة النزعة التطبیقیة و الواقعیة للموضوع و ذلك سعیا لتحلیل 

ام و التوافق بین النظام التخطیطي من شأنھا تحقیق االنسجكمكونات فرعیة داخل 

ذلك تم تحدید إشكالیة الدراسة التي تمحورت حول الواقع و على ضوء  التخطیط الحضري

إضافة إلى تقصي . طبیعة العالقة بین مكونات النظام التخطیطي السلوكیة و المادیة 

دالالتھ و ارتباطھ بالنظریة االجتماعیة و كذا من حیث تحدید  إلطار المفاھیمي مضامین ا

إجرائیتھ بما ینطبق على الواقع المدروس و یتمحور ذلك حول مفھومین رئیسیین ھما 

التخطیط الحضري و الجوانب السلوكیة ، و في ضوء إشكالیة الدراسة و مبرراتھا تم 

صول النظریة اشتقاق فروض الدراسة و أسلوبھا الفني ، و یتناول الفصل الثاني األ

للبحث ، بدءا بالتصور اإلیكولوجي المادي بنظریاتھ الثالثة األساسیة المتمثلة في نظریة 

و كذا أھم االنتقادات التي . الدوائر المتراكزة و نظریة القطاع و نظریة النوبات المتعددة 

تعرض إلیھا ھذا التصور النظري ، كما تم التطرق إلى النظریة اإلیكولوجیة 

ة إلى نظریة المدن یوثقافیة و نظریة الحضریة كطریقة في الحیاة ، باإلضافالسوس

الجدیدة لیتم بعدھا عرض أحدث التصورات النظریة في ھذا اإلطار من خالل المسألة 

و ھو ما قاد . الحضریة و نموذج العزل و الحرمان داخل االتجاه الماركسي المحدث 

  .سة  بدوره إلى اشتقاق اإلطار التصوري للدرا

  

تم . اإلمبریقي للتخطیط الحضري و الجوانب السلوكیة و یعالج الفصل الثالث البعد       

خاللھ استعراض و مقارنة الدراسات السابقة الفنیة و االجتماعیة حول الجیرة السكنیة و 

الكثافة و التزاحم السكني و األمراض االجتماعیة  و كذا حول تخطیط الحدائق و 

المكونات التخطیطیة السلوكیة  من تحلیل الكفیلة التي ترتبط بھاكنت المنتزھات ، م

المنھجیة للدراسة المتمثلة في مجال الدراسة الجغرافي و البشري و الزمني ، و متغیرات 

الفروض و المنھج و األدوات المستخدمة في جمع البیانات المیدانیة المتمثلة في 
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-  جـ  - 

جالت و الوثائق ، إضافة إلى تحدید عینة البحث ، و الساالستمارة و المقابلة و المالحظة 

أما الفصل الخامس فقد . و أسلوب التحلیل الذي بني على األسلوبین الكمي و الكیفي 

اشتمل على تحلیل المعطیات المیدانیة و قد انقسم إلى ثالثة محاور أساسیة تعلق األول 

و السلوك االجتماعي ، و ارتبط بالبیانات الشخصیة ، أما الثاني فتناول البیئة الحضریة 

أما الفصل السادس فیعرض ما خلصت إلیھ . الثالث بدرجة الرضى و المواقف االجتماعیة 

الدراسة من نتائج في ضوء فروضھا و أصولھا النظریة و اإلمبریقیة ، إضافة إلى 

     .التطرق إلى أھم القضایا التي تثیرھا الدراسة 
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  األولالفصل 

  ةـــــــــــــوع الدراســـــــموض
  

  : د ــــــــــــتمھی       

  

و تعقد المشكالت االجتماعیة و االقتصادیة و النفسیة الناجمة عموما  عن انتشار  انتشار أمام   

و الحكومات من خیار سوى الدول  أماملم یعد   التصنیع و النمو التركز السكاني الحضري ،

 األوضاعالتنمویة المحلیة و تحسین  سیاساتھااالعتماد على الطرق العلمیة الدقیقة في رسم 

ول االعتباطیة و لالبیئیة الحضریة التي شھدت بفعل ذلك تدھورا مستمرا ، بدال من الح

من ھنا فرض التخطیط وجوده . العشوائیة التي أصبحت ال تستجیب للطموحات و التطلعات 

وجیھ و إنجاح مسار التنمیة ، یجب االعتماد علیھا في ت  استراتیجیھتدریجیا كأداة علمیة 

تمكن من مقارنة النتائج باألھداف التي تم التخطیط  تقییمیھالشاملة ، إضافة إلى كونھ یوفر أداة 

كعوامل دالة  على التحكم في رسم ،لبلوغھا و تحدید درجة النجاح و مواطن القصور و الفشل 

القضایا إثارة للموضوع ، خاصة و توجیھ عناصر التنمیة ، و التي یمكن اعتبرھا من بین أكثر 

في سیاستھا التنمویة عدة  انتقتالجزائر عقب استقاللھا و على غرار باقي دول العالم ،  أنو 

  .مخططات تھدف باألساس إلى تحسین األوضاع االجتماعیة و االقتصادیة المحلیة 

  

     :أھمیة الدراسة : أوال           

و الواردة في التي یثیرھا موضوع التخطیط الحضري  إضافة إلى أھم القضایا العامة    

المقدمة ، فإن الدراسة الراھنة تندرج في إطار محاولة إبراز العالقة بین  التخطیط الحضري و 

الجوانب السلوكیة الواقعیة انطالقا من تحلیل و تفسیر ردود األفعال و المواقف االجتماعیة 

نساق ثقافیة لھا انعكاساتھا السائدة باعتبارھا نتاج أللسلوكیة التي تعبر عن طبیعة  األنماط ا

على الوضعیة العامة داخل البیئة الحضریة ، و ذلك عن طریق النزول إلى المیدان و االحتكاك 

  .بالواقع الفعلي لمدینة سكیكدة 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصــــــــل األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
- 10 -

كظاھرة نالت عدة   موضوع البحث ال تتوقف عند قابلیتھ للبحث العلمي كما أن أھمیة    

حضریة عموما في بالدنا البیئة ال عواقكأحد أبرز العوامل المسؤولة عن  و تخصصات ،

ادیة عكس أیضا أحدت البدائل التصوریة التي تأكد على ضرورة تجاوز النظرة المفحسب بل ی

متطلبات الواقع االجتماعي المتمثل الجاد و الدقیق ب االھتماملى المحدودة للتخطیط الحضري ، إ

رئیسي في نجاح  أي احتیاجاتھم النفسیة و االجتماعیة المحلیة كشرط  في رغبات األفراد و

  .عملیة تخطیطیة 

مكن  من تقییم التجارب ت  تحلیلیة  أداةفر وو مما یزید من األھمیة العلمیة للموضوع كونھ ی    

ي من مقارنتھا الدقیقة مع الواقع االجتماعي الحقیق انطالقاالتخطیطیة التي مرت بھا بالدنا ، 

  .  االجتماعیةو رصد ردود األفعال و المواقف  من خالل النزول إلى المیدان 

إضافة إلى أن ھذه الدراسة تزامنت مع تزاید اھتمام الھیئات الرسمیة المختصة داخل الدولة     

للمخطط التوجیھي للتھیئة و  استحداثھاو  الراھنة ،بالمشكالت المختلفة للمدینة الجزائریة 

عمل الفریق دیدة ، تنص على مبدأ كأداة عمرانیة ج 1990من سنة  ابتداءا) PDAU(التعمیر 

   .و المشاركة االجتماعیة في صیاغة مخططات التعمیر  المتكامل  

الحضریة كفرع تطبیقي داخل علم  النظریةكما یشكل موضوع  التخطیط الحضري لب    

النظریة و تطبیقھا على الواقع یساعد  مقوالت ھذهجتماع العام ، و علیھ فإن نقل مفاھیم و اال

أكثر في توسیع االطالع و الفھم المتكامل ، و ھو ما  وفر بدوره عنصر الرغبة و االستعداد 

  .لتناول الموضوع 

  

  أھداف الدراسة  :ثانیا             

  :تحقیق األھداف التالیة  إلىالدراسة و مبرراتھا فإنھا تسعى  أھمیةانطالقا من     

من خالل مقارنتھا  بالواقع التطبیقي المتمثل في  ردود   یم مدى كفاءة الخطة الحضریةتق - 

  .ا طبیعة االحتیاجات و الرغبات الحقیقة فعال و المواقف  االجتماعیة و كذاأل

الجوانب السلوكیة من خالل دور المشاركة  االجتماعیة في صیاغة و  أھمیةإبراز  - 

 .جحة تصمیم المخططات الحضریة  النا
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 .الجوانب السلوكیة في صیاغة المخططات الحضریة المتكاملة و الشاملة  تحلیل دور - 

الحضري و  و التوافق بین التخطیط االنسجامإبراز أھمیة المكونات السلوكیة  في تحقیق  - 

 .الواقع 

  

    اإلشكــــــــــــالیة : ثالثا              

لمواضیع العلمیة التي نالت اھتمام المختصین داخل یعتبر موضوع التخطیط الحضري من ا    

و . تخصصات عدة و منھا علم االجتماع الحضري ، كفرع تطبیقي داخل علم االجتماع العام 

قد بدأ ھذا الموضوع بفرض وجوده جلیا داخل الساحة العلمیة ، عقب انتشار ظاھرة التصنیع ، 

من العمال الریفیین  ،  ة لألفواج المھاجرةلسكان المدن ، كنتیج مضطرد و ما نجم عنھ من نمو

ثر على طاقھا االستیعابیة  من خالل التزاید المستمر في حدة الطلب على المرافق و و ھو ما أ

  .الخدمات المختلفة 

ختلفة ماطق البیئة الحضریة ، من خالل ظھور المنتدھور حاد لل إلىو قد أدى ذلك العجز      

سعیا لمواجھة ھذه المشاكل ، ثم صیاغة عدة و. و الصحیة المختلفة  بمشكالتھا االجتماعیة بھا 

موجھة  بإنشاء مجمعات سكنیة  لدوائر الرسمیة المختصة ، تقضيقرارات تخطیطیة من قبل ا

الزمن إلى أحیاء بائسة و  قیرة ، لكنھا تحولت بدورھا مع مرورإلسكان الفئات الوافدة و الف

عیة و الصحیة ، األمر و الجریمة و مختلف األمراض االجتما متدھورة المحیط و مراتع للفساد

 استمرار تلك المشكالت  رغم األسباب الكامنة  وراء ذي دفع بالمختصین إلى التساؤل عنال

یلة بالقضاء لى صیاغة بدائل تخطیطیة  مثلى كفتلك الجھود المبذولة ، و كدا كیفیات التوصل إ

فعال على أرض الواقع حقیقھ و بین النتائج التي تحققت على التناقض بین ما قصد المخططون ت

ببروز مظاھر مختلفة على مستوى الواقع تعبر عن عدم التكیف و الرفض و  ارتبطتو التي  ،

عدم الرضا االجتماعي ، في شكل ردود أفعال و مواقف سلبیة مختلفة ومن ھنا وجد علم 

لحضري ، بعد أن كان حكرا على االجتماع الحضري طریقھ إلى تناول موضوع التخطیط ا

الذي  األمرالتخصصات الفنیة على غرار الھندسة المعماریة ، و الجغرافیا و علم االقتصاد  

 حول طبیعة التصورات المثلى لتحقیقواسع بین ھذه التخصصات إلى بروز جدل  أدى



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصــــــــل األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
- 12 -

ھھا إلى خاصة بعد االنتقادات التي تم توجی االنسجام و التوافق مع الواقع االجتماعي 

ظورات التخطیطیة السابقة ، و التي تعزو فشلھا إلى بعدھا عن الواقع االجتماعي ، حین نالم

 بحثالمجتمع دون  أفرادكان المخططون یصیغون ألنفسھم قراراتھم التخطیطیة عما یرغبھ 

ت ، و المواقف الحقیقیة و الواقعیة لھؤالء األفراد و الجماعا االحتیاجاتجاد و دقیق في طبیعة 

و  .كمتطلبات كفیلة بتحقیق التكامل و النجاح في عملیة إعداد المخططات الحضریة و تنفیذھا 

 ذا المنطلق و سعیا للبحث في طبیعة العالقة بین من ھ

تشخیص  حاول الدراسة الراھنة لجوانب االجتماعیة و السلوكیة ، تالتخطیط الحضري و ا

ء أھم األقطاب الصناعیة في الجزائر و المتمثل في بأحد  أحیاالواقع الفعلي للتخطیط الحضري 

بمدینة سكیكدة ، و ذلك عن طریق النزول إلى المیدان و رصد ردود أفعال " اإلخوة عیاشي 

السكان و احتیاجاتھم و مواقفھم و مدى رضاھم عن أوضاعھم المعیشیة و السكنیة  ، و ما 

ئات قاعدیة ، و مختلف التیسیرات یتوفر علیھ مجالھم المحیط من مرافق و خدمات و  منش

الحضریة المرتبطة  بالعناصر اإلیكولوجیة المادیة ، األمر الذي یجعل الدراسة الراھنة تنطلق 

إلى أي مدى یرتبط التخطیط الحضري بالجوانب االجتماعیة و : تساءل رئیسي مفاده  نم

  .السلوكیة ؟ 

  :  محور حولھالفرعیة تت التساؤالتو الذي یثیر بدوره مجموعة من 

  .ھي ممیزات و مواصفات المجال الجغرافي و الطبیعي بالحي المستھدف بالدراسة ؟  ما - 

 الحتیاجاتالمادیة  لعناصر اإلیكولوجیة ى تستجیب التیسیرات الحضریة و اإلى أي مد  - 

 .األفراد و الجماعات لمجتمع البحث ؟ تطلعات   و 

تجاه مخطط  الفعلیة الجماعیةفردیة و لااالحتیاجات األفعال و المواقف و ما طبیعة ردود   - 

 مجالھم السكني ؟

   في إنجاح عملیة التخطیط إلى أي مدى یساھم إشراك الواقع االجتماعي و السلوكي  - 

 .الحضري ؟
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  اإلطار المفاھیمي للدراسة: رابعا  
خرى لكن أي عمل علمي على مجموعة مفاھیم یمكن أن تكون على صلة بتخصصات أینبني   

، عن طریق عزل مجموعة المتغیرات   )1(بدالالت مختلفة  یقتضي ذلك تحدیدھا بدقة و عنایة  

، لذلك كان الزما تقصي مضامین )2(و وصفھا في شكل معنى مناسب لموضوع البحث المراد 

  : اإلطار المفاھیمي للدراسة ، و ھذا التقصي یستند على محكین أساسیین 

  .تحدید دالالت و معنى المفھوم و ارتباطھ بالنظریة االجتماعیة   ھو:  المحك األول  -

 .على الواقع المدروس  ینطبقتحدید إجرائیة ھذا المفھوم بما :  المحك الثاني  -

  : و علیھ تتكون الدراسة من المفاھیم التالیة 

  .مفھوم التخطیط الحضري  - 1

  .مفھوم الجوانب السلوكیة  - 2
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منھجیة العلوم االجتماعیة عند العرب و في الغرب ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر : فرید ریك معتوق  )1(

  . 112ص  1985 1و التوزیع ، بیروت ط

سكندریة ، بدون سنة االتجاھات األساسیة في علم االجتماع ، دار المعرفة الجامعیة ، اإل: عبد الرزاق جلبي  )2(

   18، 17ص ص 
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  : التخطیط الحضري  -         1

عرف مفھوم التخطیط الحضري تغیرات مستمرة  تبعا لتطور النظرة العلمیة في تناول    

النمو الحضري و العوامل المرتبطة بھا ، و قد تبلور المفھوم كعلم مستقل بدلتھ في  ةظاھر

، و قد كان علم االقتصاد . )1(لثاني من الفرن الماضي بدایة من النصف ا االجتماعیةالعلوم 

، ثم بعده علم النفس ، لذلك األسرع في التعامل معھ لیشكل مادة بحث بعده في علم االجتماع  

  :تعددت التعریفات التي تناولت مفھوم التخطیط الحضري و تنوعت و من بینھا 

  

حیث یذھب إلى ان التخطیط  " elgin hunt" "ألجن ھنت" التعریف الذي وضعھ *    

الحضري یتضمن شقین بالضرورة أحدھما عالجي یتمثل في إصالح المناطق الخربة و 

من  أخرىمناطق خربة أو متخلفة  ظھورالمتخلفة ، و آخر عالجي یتمثل في الحیلولة  دون 

ریف ، و علیھ فإن ما یالحظ على التع" أجل مواكبة التعمیر السریع  الذي أصبح سمة العصر 

في تطویر المنطقة الحضریة ، و ھو بذلك عبارة زه على الجوانب المادیة للتخطیط ھو تركی

عن وجھة نظر تعكس التوجھات  العقالنیة التقلیدیة للتخطیط داخل الھندسة المدنیة و علم 

  . االقتصاد 

  

 أن" حین یرى "  Lowis keeble" " لویس كابل" ال یختلف عند  و الحال كذلك *      

األرض  ، و إقامة المباني  استخدامالتخطیط الحضري عبارة عن علم و فن یتجلى في أسلوب 

في جوانب  األقصىلحد صالت كل ذلك بطریقة تكفل تحقیق او شق الطرق ، و تیسیر الموا

  " .االقتصاد ، المالئمة و الجمال 

  

لضبط في استخدام التخطیط الحضري ممارسة إلجراءات ا  أنھناك من یرى  كما یوجد *    

   األرض في المدن و ذلك بھدف تحقق أوضاع مالئمة  و متساویة في مجاالت اإلسكان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 علم االجتماع الحضري بین النظریة و التطبیق ، الجزء الثاني: السید عبد العاطي السید ) 1(

  224 -222ص .  2004. اإلسكندریة . المعرفة الجامعیة  دار. مشكالت و تطبیقات      
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و ھي بذلك محاولة تركز على دور التنظیمات " . ، و الخدمات العامة و الترفیھیة  و الصحة  

  .الرسمیة في إحراز التوازن و العدالة في استخدام األرض بین مناطق المدینة 

   

لطابع التوجیھي للتخطیط الحضري كد على اؤفإنھ ی"  Boskoff بوسكوف  أما *       

و  الثقافیةالمشكالت االجتماعیة الناجمة على دینامیكیة الحیاة الحضریة االجتماعیة و  لمواجھة

  .اإلقلیم الحضري بأسره  على مستوى 

  

ادة على تأكیده  أن ی، فز. أكثر دقة "  A. Hikkmanھیلمان  " و تبدو وجھة نظر*      

الفیزیقي ، فإنھ یركز على أھمیة وحدة  هالت  أوسع من بعدالتخطیط الحضري یحمل دال

الجوار كمفھوم سلوكي و كأصغر وحدة للتحلیل داخل  أوسع مستوى أو نطاق ممكن للتخطیط 

.    

 األبعادإشارة واضحة إلى "   Gordon cherryجوردن شیري  "تعریف  أنكما *    

 أھمیة یبرزالذي  " جتماعیة للتخطیط من خالل استخدامھ لمصطلح التنمیة االجتماعیة اال

االقتصادیة  و االجتماعیة والفیزیقیة . التخطیط الحضر ي أبعادالشمول و التكامل بین مختلف 

في التخطیط و التي تبرز دور  ةالحدیث، و ھي بذلك عبارة عن و جھة نظر تعكس التوجھات 

  . جتماعیة و السلوكیة المتغیرات اال

  

لك أیضا نجد أن ھناك من یذھب إلى أن التخطیط الحضري عبارة عن محاولة لبناء لذ*     

متكامل و  نسانیة و نموھا السلیم في مجتمعالحیاة االجتماعیة بشكل یضمن توازن الشخصیة اإل

ئم و منسجم داخل و تیسیر فرص الحیاة لھم بشكل مال. قادر على تلبیة  رغبات جمیع أفراده 

  .  )1(نظام البیئة الحضریة  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 –دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة  - التخطیط الحضري ، تحلیل نظریة و مالحظات واقعیة  : عبد الھادي محمد والي  )1(

  .  24، 20ص ص  1983
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تضمن وجھات نظر مختلفة  ، أن مفھوم التخطیط الحضري ی یالحظ و من خالل ما تقدم  

سواء تعلق األمر بجوانب تركیزه  أو مستواه و نطاقھ ، و ھو ما یعكس السیرورة التاریخیة 

  . لتطور المفھوم 

  

  : فمن حیث جوانب التركیز یمكن التمییز بین نمطین أساسیین 

لك التصورات التقلیدیة التي و الذي یعكس ت:   )الفیزیائي(نمط التخطیط  المادي  - 1

في توزیع التیسیرات الحضریة  اقتصرت على الجوانب المادیة و النظرة االقتصادیة 

  .ادیة و العالقة فیما بینھا الم

التي تنطلق من الواقع االجتماعي و ھي وجھات النظر :   نمط التخطیط السلوكي  - 2

ف المواقف و االتجاھات و لھا تأثیر في مختل السلوكیة و قیمھ  و التي مكوناتھ ب

الرغبات و المیول الفردیة و الجماعیة كأسس یجب االحتكام إلیھا  قبل صیاغة 

 .التخطیطیة  تالقرارا

  

  : أما من حیث مستویات التخطیط فیكن التمییز بین ثالث  مستویات 

یركز  على مكان واحد و موقع واحد سواء كان :  المستوى المحلي للتخطیط الحضري - 1

  .جزء منھا مثل المخطط البلدي  أو مدینة

و یشمل نطاقا أو رقعة جغرافیة أوسع ، و یھتم بربط و :  المستوى اإلقلیمي للتخطیط  - 2

 .تنظیم عملیة التفاعل بین عدة مناطق مثل المخطط الوالئي 

، ذي یعكس  السیاسة العامة للدولةمثل المخطط الوطني ال:   لمستوى الشامل للتخطیطا - 3

  )1(االجتماعیة  و االقتصادیة و المادیة  الجوانبمختلف و تراعى فیھ 

  أداة تنظیمیة : و من ھذا المنطلق یمكن صیاغة تعریف التخطیط الحضري إجرائیا بأنھ     

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 12،  5ص ص  1992 –لجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة ا –الطبعة القانونیة للمخطط الوطني : عمر صدوق ) 1(
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توجیھیة تعكس السیاسة العامة للدولة ، و تراعي فیھ مختلف الجوانب االجتماعیة و 

األمر الذي یجعل . االقتصادیة و المادیة بھدف إحداث تنمیة شاملة و متكاملة للبیئة الحضریة 

لمدینة سكیكدة  يالدراسة في محاولة رصد العالقة بین التخطیط الحضري و الواقع السلوك

  :تعتمد  على المتغیرات الرئیسیة التالیة 

من حیث الدخل و التعلیم و أصول المیالد و عدد أفراد : الخصائص الفردیة للسكان  - 

 األسرة 

من مرافق و خدمات و ترفیھ و مناطق خضراء و مدى : الموقع السكني و محیطھ  - 

 .درجة رضاھم  استجابتھ لمواقف السكان و میولھم و احتیاجاتھم و

  الوضع السكني من حیث التقسیم الداخلي للمسكن و مدى ارتباطھم بقیم االستعمال لدى  - 

 .السكان 

 .طبیعة العالقات االجتماعیة السائدة داخل المنطقة السكنیة  - 

  

  الجوانــــــب السلوكیــــــــــة  - 2
ة التي تشكل مادة البحث داخل تلك اإلرتكازی  ممن المفاھییعتبر مفھوم الجوانب السلوكیة     

لمواقف معینة تأثر فیھ  عن و استجاباتھ  تصرفاتھ،التي تبحث  في سلوك اإلنسان  و  العلوم

دف التنبؤ  بھ و التحكم ة أسبابھ و العوامل المؤثرة فیھ بھطریق محاولة تفسیره و فھمھ و معرف

و تتكون    "علوم السلوكیة بال"و من ھنا جاءت تسمیة تلك التخصصات . فیھ و توجیھھ 

و . بولوجیا و علم السیاسة و االنترو لنفس و التربیةالعلوم السلوكیة من علم االجتماع و علم ا

حصیلة تفاعل الفرد مع : " حد الباحثین في الجوانب السلوكیة السلوك البشري بأنھ یعرف أ

ریق تحلیل الخصائص البیئة االجتماعیة المحیطة بھ ، و یمكن دراسة ھذا السلوك عن ط

  المحیطة بما تتضمنھ من عوامل  و اتجاھات ، و البیئة االجتماعیةالفردیة من دوافع  ورغبات  

  و معالم ثقافیة أو حضاریة مؤثرة  في السلوك الفردي ، بما تشملھ من لغة و عادات  اجتماعیة
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و قد تبلور .   )1(" یرھا و تقالید و عقائد و أنظمة عائلیة  و أنظمیة اجتماعیة و قانونیة و غ

نیة المادیة یة و ذلك في مقابل مفاھیم العقالھوم بشكل واضح عقب الحرب العالمیة الثانفالم

ة المدنیة و علم سائدة في التخطیط الحضري داخل فروع الھندس كانتالتقلیدیة ، التي الرسمیة 

ھ المادیة الھادفة إلى جھ الخصوص و التي تختزل السلوك البشري في دوافعاالقتصاد على  و

و ھو ما جعل العلماء السلوكیون یشنون . فقط  االقتصادیة أقصى حد من األرباح  و الفوائد

حملة تشكیك في مدى قدرة و كفاءة تلك التصورات و المفاھیم العقالنیة ، حیث یرون أنھا 

ھمل علنا ما ي بذلك تفھ ،تتناسب مع القرارات التخطیطیة التي تصدرھا المؤسسات الرسمیة 

جل لمجتمع ، فالتخطیط الحضري ھو من أھ التنظیمات غیر الرسمیة داخل ایمكن أن تلعب

المخططین تصورات صحیحة عن رغبات األفراد و  لدى و حتى یتوفر.  األفراد و الجماعات

نجاح أي مخطط حضري  أن، و  تاالتجاھاببحوث و دراسات ھذه  فاالعترامیولھم  البد من 

اك العنصر البشري الذي ھو أساس عملیة التخطیط ، بدال من التركیز على مرھون بإشر

إلى  التناقض  بین ما قصد المخططون   ، الجوانب المادیة الذي یمكن أن یؤدي في النھایة

ن یؤدي إلى  التعارض الحضریة  و ھو ما من شأنھ أیضا  أتحقیقھ و ما تحقق فعال داخل البیئة 

و الغیر الرسمیة  كمؤشر دال على فشل العملیة  الرسمیةات في المصالح بین التنظیم

  .  )2(التخطیطیة 

األمریكیین في برامج التجدید  ینطالتي واجھت المخط  تالصعوبا إلى و تجدر اإلشارة ھنا  

، االنتقال إلى  المتداعیة قالمناطالحضري حیث رفضت الجماعات الفقیرة لتي تسكن  

ة ، و السبب في ذلك أن تلك الجماعات تخشى من تمزق العالقات  المساكن الجدیدة األكثر صحی

مناطق جدیدة ، و من ھنا االجتماعیة و دفء اللقاء الیومي الذي یمیز حیاتھم إذا ما انتقلوا على 

  . المجاورة كأحد المفاھیم السلوكیة في عملیة التخطیط  أھمیةز تبر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1القلم بیروت ط دار -النمو الحضري و التخطیط في دول الخلیج العربي  : إسحاق یعقوب القطب ، عبد اإللھ أبو عیاش  )1(

  . 214،   213،ص ص  1980

  247،  245مرجع سابق  ص ص : السید عبد العاطي السید ) 2(

  



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصــــــــل األولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
- 19 -

فھما واقعیا و  و من أجل البحث عن أفضل الطرق لتحلیل و تفسیر و فھم السلوك اإلنساني   

 : فرعیة محددة ألنماط السلوك  ممفاھیدقیقا ، ظھرت داخل المدرسة السلوكیة  ثالث 

  

 أھمیة، و  اإلنساندى لمحاولة فھم الصراعات الداخلیة ل ارتبط : اإلنسانمفھوم صراع  - 1

من  ، و قد ارتبط المفھوم بعلم النفس العیادي و اإلنسانالدوافع الباطنیة  في توجیھ سلوك 

  .    Freud    Carl Jung ,    , K.Hornery: أشھر رواده 

  

و یذھب مؤیدو ھذا المفھوم إلى أن اإلنسان  لدیھ القدرة على اتخاذ : سلوك النظام المفتوح  - 2

المبادرة حتى بدون أن یكون ھناك مؤثرا ما ، فھو یتصرف وفقا ألھداف  یصنعھا بنفسھ كحل 

  .ط للمستقبل المشكالت و اإلبداع و التخطی

  

 ,Skiner , Spence و من رواده:  )اإلنسان اآللة ( مفھوم المؤثر و االستجابة   - 3

Pavlov, Watson  مكتسب و متعلم من خالل البیئة   ، و یذھب إلى ان سلوك اإلنسان

  . ) 1(االجتماعیة المحیطة أي أنھ عبارة على استجابة لمؤثرات خارجیة تأثر في دوافعھ الباطنیة 

و استنادا إلى النموذج األخیر من أنماط السلوك اإلنساني یمكن صیاغة مفھوم الجوانب     

السلوكیة في التخطیط إجرائیا  بأنھ عبارة عن جملة العناصر  و المكونات التنظیمیة المتحكمة 

  .في السلوك التخطیطي 

طي و الواقع المحلي الذي یجعل الدراسة في تشخیصھا للعالقة بین السلوك التخطی األمر     

 ةالتخطیطیالعملیة  فيلمدینة سكیكدة ترتكز على مختلف األطراف المشاركة و المتحكمة 

  : التالیة   التنظیمیةللمجال و التي یستدل علیھا من خالل المتغیرات 

تتمثل في مختلف المصالح اإلداریة المختصة من مدیریات : العناصر التنظیمیة الرسمیة  - 

  . راكز للتخطیط التي تتولى صیاغة القرارات التخطیطیة الرسمیة و مكاتب و م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  219،  218ص ص :    المرجع نفسھ )  1(
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المعیشة لدى األفراد و   أنماطو تتمثل في خصائص و : العناصر التنظیمیة غیر الرسمیة  - 

السائد ، و التي لھا األثر على المیول و  تعكس خصائص البناء القیمي ، التي الجماعات

  .االحتیاجات  و المواقف الفردیة و الجماعیة تجاه المجال الحضري 
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  :الفـــــــــــــــــروض : خامسا            
ء أھدافھا ، یمكن اشتقاق في ضوء التساؤالت العامة التي طرحتھا إشكالیة الدراسة ، في ضو   

  : الفرضیات التالیة 

ھناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین تخطیط المجال الحضري و :   الفرضیة المركزیة  -

  .بین الجوانب السلوكیة 

 . األفرادبرغبات و احتیاجات  ترتبط المناطق االیكولوجیة:  الفرضیة اإلجرائیة األولى  -

بتوفر عناصر البیئة الحضریة  األفراددرجة رضا  ترتبط:  الفرضیة اإلجرائیة الثانیة -

 .المادیة 

  :  یدانیا تعتمد الدراسة على المؤشرات التالیةم ھذه الفرضیات عن اإلجابةو قصد 

  .الخصائص الفردیة و أنماط المعیشة  - 

 .الموقع السكني و محیطھ  - 

 .المرافق و الخدمات و المناطق الخضراء و الترفیھ  - 

 .قسیم الداخلي للمسكن و مدى اتباطھ بقیم السكان الت - 

 .العالقات االجتماعیة داخل المنطقة السكنیة  - 
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  :األسلوب الفني للدراســــــــــة :  سادسا             
تنطلق الدراسة الراھنة  الھادفة عموما إلى فھم واقع التخطیط الحضري بمدینة سكیكدة من     

ة عیاشي ، من رؤیة نظریة مفادھا أن ھناك عالقة ارتباطیة تكاملیة بین خالل حي اإلخو

التخطیط الحضري و الجوانب السلوكیة ، أي أن ھذه الدراسة تنظر إلى الجوانب السلوكیة 

 داإلعداكمكونات أساسیة في إنجاح أي خطة حضریة ، من خالل إشراك الواقع االجتماعي في 

د ھذه الرؤیة النظریة فإن ھذه الدراسة تنظر إلى التخطیط و التصمیم و التنفیذ ، و لتجسی

الحضري باعتباره ینطوي على مكونات مختلفة مادیة و سلوكیة شاملة و متكاملة ، كفیلة 

یبدو ان ومن ھنا . معھا  االنسجام قالتنظیمات االجتماعیة و السلوكیة السائدة و تحقی بباستیعا

طبیعة العالقة بین التخطیط الحضري و الجوانب  یصشختھناك مداخل متعددة قد تستخدم ل

السلوكیة ، منھا الرؤى المادیة و العقالنیة ، و نظرة التنظیم االجتماعي و الثقافي ، إلى جانب 

الرؤى المتمحورة حول الجوانب النفسیة ، و أسالیب المعیشة ، إضافة إلى التصورات التوفیقیة 

یة و االجتماعیة و النفسیة ، و نظرا لھذا التعدد في و التكاملیة بین مختلف المكومات الماد

وجھات النظر ، فإن ھذه الدراسة و بحكم استنادھا إلى أثر الجوانب السلوكیة في التخطیط 

بعین  تأخذالحضري ، باعتبارھا تعكس نظرة شاملة لواقع اجتماعي محلي و جزئي فإنھا 

م كونھا تفید في التعرف على طبیعة االعتبار المكونات و الجوانب المادیة للتخطیط بحك

و التیسیرات المادیة المتوفرة داخل المجال الحضري ، من مرافق و  االیكولوجیةالعناصر 

خدمات و ھیاكل و منشآت قاعدیة مختلفة ، إضافة إلى األبعاد االجتماعیة ، و السلوكیة 

یة ، التي لھا أثرھا على الواقعیة ، من خالل خصائص األفراد و الجماعات ، و أنماطھم المعیش

ردود أفعالھم و مواقفھم و استجاباتھم المتضمنة الحتیاجات و متطلبات الواقع االجتماعي و 

  . السلوكي المحلي لمدینة سكیكدة 
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  :الفصل الثــــــــــــــــاني  
  االصــــــــــــــــول النظریة للبحث

  :تمھید 
  .المادیة  ةاإلیكولوجیالنظریة : أوال 

I.  ةاإلیكولوجیالتغیر الحضري و العملیات . 

II.  نظریة الدوائر المتراكزة. 

III.  نظریة القطاع. 

IV.  نظریة النویات المتعددة. 

V. جیة جھة للنظریة اإلیكولوواالنتقادات الم. 

  .ثقافیة السوسیو اإلیكولوجیة  النظریة: ثانیا 

  .لویس وارث  و الحضریة كطریقة الحیاة :  ثالثا
  .ریة المدن الجدیدة نظ: رابعا 
  .كاسال و المسألة الحضریة: خامسا

  وذج العزل و الحرماننم: سادسا 
  خالصــــــــــــــــــــــــة
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  ل الثانيـــالفص

   األصول النظریة للبحث

  
یحتاج البحث العلمي عادة إلى نسق فكري متكامل و منسجم یحدد و یضبط مساره      

للوصول إلى الھدف من الدراسة ، و ذلك من خالل استشارة التراث المعرفي و الخلفیة 

و انطالقا من أن موضوع  التخطیط الحضري  )1(التصوریة المتعلقة بموضوع البحث 

ست النضج المستمر ألبنیتھ التصوریة ، و التي جسدتھا شھد تطورات عدیدة و مختلفة عك

البدائل المتعاقبة ، من خالل تلك المحاوالت المتكررة و الھادفة للوصول إلى النموذج 

التخطیطي األمثل و األكثر انسجاما مع الدینامیكیة الممیزة لواقع الحیاة الحضریة محاولة 

و من ھنا سوف یتم .  )2(رات التي سبقتھا االستفادة من مواطن القصور الكامنة في التصو

التركیز في ھذه المحاولة على إبراز بعض التصورات التي تعكس التطورات األساسیة 

البدائل من أجل اشتقاق التصور األكثر لنغریة التخطیط الحضري وصوال إلى أحدث 

 .تالئما مع موضوع البحث 

 

  النظریة المادیة اإلیكولوجیة : أوال       
تشیر ھذه النظریة إلى أعمال مجموعة من المفكرین بمدرسة شیكاغو األمریكیة ، و     

ھم بارك ، ماكینزي ، برحبس ، و تمثل النظریة اإلیكولوجیة نقطة التقاء بین تیارین 

  ھما  19، سیطرا على الفكر العالمي عموما  خالل القرن مشھورین في العلوم السلوكیة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                   تدریبات على منھجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة  . رشید زرواتي  )1(

  90ص .    2002.  1ط. الجزائر .  ملیلة  دار ھومھ ، عین

   40 -32، ص ص  1983. مرجع سابق . عبد الھادي محمد والي )   2(      
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الداروینیة و االقتصاد الكالسیكي ، عن طریق استعارتھا لمفاھیم ھذین التیارین ، و من 

المفاھیم المستعارة ، المنافسة ، الصراع من أجل البقاء ، البقاء لألصلح ، المجال الحیوي 

م ، و قد ارتبط التصور التخطیطي لھذه النظریة بتحلیل بارك للقضایا المتعلقة بالتنظیم العا

  : للمدینة الذي قسمھ إلى قسمین أو مستویین 

و ھو یشكل البناء التحتي أو األساسي تكون فیھ المنافسة ھي : مستوى حیوي  - 

  .األساس ، و البقاء ھو القانون المسیطر 

أو البناء الفوقي ، یكون فیھ االتساق و التماثل و االتصال عملیات : مستوى ثقافي  -

 . )1(نظام األخالقي ھو القانون المسیطر منظمة ، و التقالید و ال

و من خالل تركیزه على البناء التحتي في التحلیل ، فإن التخطیط الحضري حسبھ یرتبط 

و من ھنا فإن ھذه النظریة . بالمكونات أو المتغیرات المادیة و العقالنیة الممیزة لھذا البناء 

السلوك اإلنساني في مجرد أھدافھ  أغفلت علنا األبعاد الثقافیة و االجتماعیة ، و حصرت

المادیة و العقالنیة ، واختزلت بذلك موضوع التخطیط الحضري في ھذه األھداف ، كما 

تركز محور اھتمامھا على دراسة خصائص المناطق المختلفة داخل المدینة و أنماط 

الذي  السلوكیة األخرى و نوع الحیاة طاستخدام األرض الحضریة ، دون االھتمام باألنما

  .أدى إلى ظھور تلك المناطق 

على اعتبار أنھ ال یمكن الفصل عملیا بین الجوانب المادیة و الثقافیة للسلوك البشري كما 

  .)2(یرى  كل من آلیھان و ھولینغشید 
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   52 -51ص. 2004. شورات جامعة منتوري قسنطینة من. علم االجتماع الحضري و نظریاتھ . إسماعیل قیرة ) 1(

   67ص . المرجع نفسھ )  2(
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         I  -   كولوجیةیاإل تالعملیاالتغیر الحضري و :  

  
حاول وضع " ماكینزي"إن كان بارك قد اھتم بدراسة التنظیم الخارجي للمدینة فإن     

یغ  مخطط التنظیم الداخلي األدوات التحلیلیة لفھم عمل العملیات اإلیكولوجیة التي تص

  : للمدینة و ھذه العملیات ھي 

مع و توطن الوحدات اإلیكولوجیة یشیر التركیز إلى تج : التركیز و التشتت  - 1

من المدینة ، و یشیر التشتت  في أجزاء محدودة) طة ، المؤسسات األفراد ، األنش

ال إلى مناطق رتكاز و االنتقات اإلیكولوجیة إلى ترك مناطق اإلإلى میل الوحد

  .أخرى من المدینة و تقاس عملیتي التركز و التشتت بمؤشر الكثافة 

المركزیة ھي میل الوحدات اإلیكولوجیة المتشابھة إلى  :المركزیة و الالمركزیة  - 2

التجمع حول نقاط محوریة أو أنشطة حیویة ، و تقاس ھذه العملیة بمؤشر السیطرة 

 .لى ترك النقاط المحوریة ، أما الالمركزیة فھي میل الوحدات إ

و ھو اإلنفصال الحیزي لألنشطة و السكان في إطار المنافسة على المواد  :العزل  - 3

النادرة و المواقع الجیدة ، و یقاس ذلك عموما بالتخصص الوظیفي أو التشابھ 

 . الساللي اإلثني

فصال الغزو ھو انتقال الوحدات اإلیكولوجیة إلى منطقة االن :الغزو و اإلحتالل  - 4

الحیزي ، أما االحتالل فھو سیطرة الوحدات اإلیكولوجیة الغازیة كلیا على منطقة 

 . )1(االنفصال الحیزي 
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   56 – 53ص . المرجع نفسھ )  1(
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II  -   نظریة الدوائر المتراكزة:   
بیاني للطریقة التي تنمو بھا المدینة ،  وضع مخطط" ارنست برحبس "  حاول من خاللھا

من خالل خریطتھ اإلیكولوجیة المشھورة لمدینة شیكاغو ، و ذلك في ضوء امتدادھا 

الفیزیقي و تمایزھا بالمكان و خلص إلى أن المدینة في نموھا تتخذ خمس حلقات متناقصة 

  :و متحدة المركز و ھي 

  

یویة للمدینة اقتصادیا ، و اجتماعیا ، و تشكل النواة الح: منطقة األعمال المركزیة  - 1

ثقافیا ، فھي ملتقى طرق المواصالت ، توجد بھا أكثر نشاطات المدینة ، و تكثر 

بھا المسارح و دور السینما و الفنادق و اإلدارات و البنوك ، أسعار األرض بھا 

 .مرتفعة و الطلب علیھا شدید

  

ساع منطقة األعمال المركزیة في تشھد تغیرا مستمرا نتیجة الت:  منطقة التحول - 2

إطار عملیتي الغزو و االحتالل ، ذات كثافة سكانیة عالیة ، ذات دخل فردي 

محدود ، تكثر بھا األمراض االجتماعیة و التفكك االجتماعي ، أحوالھا السكنیة 

متدھورة حیث تنتشر بھا المساكن القدیمة و المتداعیة ، و كذا المالھي و دور 

 .مؤسسات القمار و غیرھا الدعارة ، و 

 

قاطني ھذه المنطقة من العمال ذوي الباقات الزرقاء ،  :منطقة سكن العمال  - 3

یعملون على تحسین ظروف معیشتھم ، و تعلیم أطفالھم و مساعدتھم لالرتقاء في 

 .السلم االجتماعي 

  

ة تنتشر بھا الشقق و العمارات الجمیلة و بعض فنادق اإلقام:  منطقة سكنیة أفضل - 4

 ، یقطنھا ذوي الباقات البیضاء و أصحاب المھن و الدخول المتوسطة 
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و العلیا من توجد خارج حدود المدینة تقطنھا الطبقات الوسطى :  منطقة الضواحي - 5

 .)1(ذوي األجور المرتفعة ، یعتمد سكانھا على رحلة العمل الیومیة 

 

التعسفي لحدود المناطق داخل و من بین االنتقادات التي وجھت لھذه النظریة التحدید     

في ھذا اإلطار عن  "افيموریس د"األرض بھا حیث كشفت دراسة المدینة و استخدامات 

التنوع الكبیر في المھن و الوظائف داخل مجال منطقة واحدة كما ھو الحال في دراستھ ل 

  . « NEW HAVEN »" نیوھفن" 

  .استخدام األرض منعدمة بباریس إلى أن المنطقة المركزیة في " كابلو" كما توصل    

أھملت ھذه النظریة أثر المتغیرات االجتماعیة و الثقافیة في صیاغة مخطط أنماط  كما 

و ركزت عل دور األبعاد المادیة و " فیري"و " جونسن"استخدام األرض حسب كل من 

  .)2(االقتصادیة و اإلیكولوجیة في ذلك 

  

      III -  نظریة القطاع:   
إدخال " ھومرھویت"نتقادات التي وجھت لنظریة الدوائر المتراكزة حاول ر اإلعلى إث   

لمفھوم الحلقات في تحلیلھ لمخطط نمو المدینة من خالل مفھوم القطاع كبدیل نظري 

ب المناطق السكنیة حول مناطق النشاطات تمتغیر الدخل و اإلیجار الذي یحدد ترا

، و ھو التراتب الذي صاغ مخطط المدینة حسبھ التجاریة و االقتصادیة في مركز المدینة 

  : قطاعات رئیسیة ھي  ثالثفي 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الجزء األول . مدخل نظري . علم االجتماع الحضري . السید عبد العاطي السید )1(

        316 – 315ص .  2004اإلسكندریة . دار المعرفة الجامعیة                   
   61، 59ص :  المرجع نفسھ) 2(
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  .یضم العمال دوي الدخول المحدودة :  المنخفضةقطاع  اإلیجارات  - 

 .یضم العمال دوي الدخول المتوسطة : قطاع اإلیجارات المتوسطة  - 

 . )1(یضم األغنیاء دوي الدخول المرتفعة : قطاع اإلیجارات المرتفعة  - 
  

جھت إلى ھذه النظریة ھي تركیزھا عل األبعاد االقتصادیة و من بین االنتقادات التي و    

ولوجي للمدینة إضافة إلى یة و التاریخیة في التشكیل اإلیكالمادیة ، و أغفلت العوامل الثقاف

، جعلھا تتعرض إلى االنتقادات نفسھا التي تعرضت  اموقعیتھا و محدودیة نطاق تطبیقھ

  . لھا النظریة السابقة 

  

      IV - یة النویات المتعددة نظر:    

إلى أن انماط استخدام "  ألمان" و " ھاریس " تذھب ھذه النظریة التي صاغھا كل من     

خل المدینة تنمو حول نویات متعددة و لیس حول مركز واحد ، و ذلك من األرض دا

  : خالل عوامل اساسیة 

  .األنشطة تبعا للتسھیالت المرتبطة بطابع المنطقة تموضع  - 

 .التشابھ و التخصص الوظیفي في صیاغة مخطط المناطق  - 

 .تتوزع المناطق تبعا لألھمیة االقتصادیة للموقع و سعر اإلیجار  - 

 .تعارض األنشطة یؤثر على إمكانیة تموضعھا في مكان واحد  - 

  : و من ھنا توصل ھاریس و المان إلى صیاغة أمثلة حول تلك النویات 

  .و الخدمات الرئیسیة نواة النشاطات التجاریة  - 

   .نواة تجارة الجملة و الصناعات الخفیفة  -      

 .  )2(نواة الصناعات على أطراف المدینة   - 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   317ص : المرجع السابق  ) 1(

  . 318ص : المرجع نفسھ ) 2(
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         V  –  نقد النظریة اإلیكولوجیة المادیة :  
ركزت ھذه النظریة عموما على األبعاد المادیة الجیوفیزیقیة و االقتصادیة ، و أھملت      

دور العوامل االجتماعیة و الثقافیة  األخرى الواقعیة التي تعكس طبیعة االحتیاجات 

و ھو ما دفع فییري إلى القول أن النظریة اإلیكولوجیة سلبت البیئة  الفردیة و الجماعیة 

ى القول أن مخطط المدینة یأتي ذھب مارتندال إلة و جردھا من كل معنى ، كما اإلنسانی

،  اإلسفلتانعكاس للتفاعل االجتماعي و لیس مجرد بناء للحجر و الصلب و االسمنت و 

إلى ترابط الظواھر االجتماعیة و الحیویة  "ھولینغشید "و "آلیھان"ھب كل من ذكما ی

فقد ركزت ھذه النظریة على الجوانب الفنیة في  و من ھنا  .بشكل ال یمكن فصلھما 

ي أدت إلى ظھورھا ضمن تخطیط المناطق دون االھتمام بنوع السلوكات االجتماعیة الت

  .)1(سیوثقافي إطارھا السو

  : سیوثقافیة والساإلیكولوجیة النظریة : ثانیا            

ارتبط ھذا التوجھ النظري بالتأكید على دور العوامل الثقافیة في التخطیط الحضري ،       

ط اإلیكولوجي ، و العزل الساللي ینمتو لتأكید ذلك قام رواد ھذه النظریة بدراسة ظاھرة ال

ألسباب صمود " فیري "و ربطوھا بعامل المؤثرات الثقافیة مثل دراسة . داخل المدینة 

ة بوسطن رغم التغیرات اإلیكولوجیة التي لحفت بالمدینة ، و مدین داخلالمناطق الثالثة 

. أذھان سكانھا  يترسخت فلك بمشاعر و رموز تاریخیة ارتباط ذخلصت الدراسة  إلى 

، حول الغزل االجتماعي و التنمیط  kuper  ،watt  ،Davisدراسة  ىإلإضافة 

و . ي ارتبط بسیاسة المیز العنصري بجنوب إفریقیا ، الذ  durbanاإلیكولوجي في مدینة 

مخطط استخدام  اللي و القیم الثقافیة في ما تحلیلھو ما یؤكد بدوره أھمیة البعد الس

   .)2(األرض الحضریة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 68، 67ص : المرجع السابق ) 1( 

  77 - 75المرجع نفسھ ص ) 2(

  



 اني ـــــــــــالثالفصل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
- 31 -

یلھ حول ھذه النظریة ، ھو تركیزھا على العوامل الثقافیة كمتغیر وحید تسج و ما یمكن    

داخل المدینة ، مركزة  ةاإلیكولوجی الوحداتتوزیع و انتشار    بأنماطفي التحلیل المرتبط 

تلعب فیھ عوامل و متغیرات  أنفي ذلك على أجزاء فرعیة منھا ، في الوقت الذي یمكن 

مثل التخصص و التكامل الوظیفي ، الذي قد یؤدي إلى دورھا ما في ذلك التوزیع  أخرى

إلى التمركز في نقطة معینة و توحید االھتمام بین تلك الوحدات ، و ھو ما قد یدفعھا 

الذي یجعل ھذه النظریة تعبر عن وجھة نظر حتمیة و جزئیة  األمرموحدة داخل المدینة 

في صیاغة مخطط التوزیع و  تتجاھل دور المؤثرات  العدیدة و المتداخلة التي تساھم

  . النظام العام للمدینة 
  

  :لویس ورث و الحضریة كطریقة في الحیاة :ثالثا           

من خالل تحدیده لمفھوم السلوك الحضري ، و " لویس ورث" و تتلخص وجھة نظر     

الذي تشكل حسبھ في ضوء انعكاسات و مصاحبات المتغیرات اإلیكولوجیة و الخصائص 

سیة الممیزة للمجتمع الحضري و المتمثلة في الحجم و الكثافة و الالتجانس على األسا

و من ھنا تتحدد معالم البناء التصوري التخطیطي عند . الحضري التنظیم العام للمجتمع 

و الذي یتأسس في ضوء التعرف على تلك االنعكاسات و المصاحبات الناجمة " ورث"

ا یزة للمجتمع الحضري ، من خالل تحلیلھعن تلك المتغیرات و الخصائص المم

  .)1(ور تخطیطي كمنطلقات أساسیة في صیاغة أي تص

ستخالصات الجاھزة ، من خالل تلك اإل" ورث"الذي صاغھ  إال أن البناء الفرضي    

تطیح بدور العوامل الثقافیة في بلورة السلوك االجتماعي ، و سیادة التنظیمات 

جتماعیة الثانویة القصدیة و الھادفة مثال كانعكاسات القات اإلیروقراطیة الرسمیة و العالب

للخصائص اإلیكولوجیة األساسیة للمجتمع الحضري تجعل مھمة التخطیط الحضري 

موحدة في إطار أھدافھا العقالنیة و النظرة الفوقیة لمراكز صنع القرارات اإلداریة ، في 

  ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    22 - 11ص . بدون سنة . بیروت . دار العربیة . علم االجتماع الحضري مدخل نظري . محمد عاطف غیث )  1( 
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على تعایش األنماط السلوكیة الحضریة الرسمیة و الغیر رسمیة حین أكدت الدراسات 

  . )1(جنبا إلى جنب خاصة في البلدان النامیة 

  

    :مدن الجدیدة نظریة ال: رابعا        

ارتبطت ھذه النظریة بما عرف بسیاسة التجدید الحضري و تطھیر المدن بأنجلترا و    

أمریكا خالل منتصف األربعینیات من القرن الماضي ، بھدف مواجھة المشكالت 

المرتبطة بالتضخم السكاني و خلخلة التركیز السكاني و الصناعي و الحد من التلوث 

و تنص ھذه النظریة على تنظیم المباني في شكل . لمتخلفة بالمركز األم البیئي و المناطق ا

مجموعات سكنیة تنفصل عن بعضھا بحزام أخضر ، كما تتوفر كل منھا على المرافق و 

االحتیاجات األساسیة ، مثل المدرسة و السوق المحلي ، و المستوصف الصحي و إلى 

كنیة التي تقع على أطراف المدینة و تابعة ذلك ، لیشكل اتحادھا ما یعرف بالمجاورات الس

  .)2(لھا في شكل مدن جدیدة

من أن التنمیة  "جریني"النظریة ما أورده و من بین االنتقادات الموجھة لھذه     

داخل المدن المركزیة ألن إسكان األقلیات في الضواحي  اإلقتصادیة تقتضي أن تكون 

كما . وصول إلى الوظائف و الحصول علیھا یخلف العدید من مشاكل االنتقال و حریة ال

أن عملیة إنشاء المدن الجدیدة تخفي في جوھرھا  كاسالیرى المحللون و على رأسھم 

من قبل أصحاب المال المالكین لقوة التأثیر على السلطة  من أجل أفتكاك  أغراض تجاریة 

و  األنانیةا لقیم إضافة إلى تكریسھ بأثمان منخفضة  األراضيالمشاریع االستثماریة و 

   .)3(و العرفي و التھمیش و اإلبعاد  العزل الطبقي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   22 - 11ص . بدون سنة . بیروت . دار العربیة . علم االجتماع الحضري مدخل نظري . محمد عاطف غیث )  1( 
   98 - 95ص .        1990. دار المعرفة الجامعیة . یم و تعریب محمد أحمد غنیم تقد. المدم الجدیدة و الضواحي . ایرفنج ألین  )2( 

 )3  (Manuel  castells . la question urbaine    

  François Maspero 1 place Paul Painlevé parais 7 pp 349 ,353   
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یة أنھا كما أوضحت الدراسات و من خالل النتائج التي أسفرت عن تطبیق ھذه النظر      

ال تستجیب لتطالعات الطبقة الدنیا و ال تعكس حقیقة وضعھا االقتصادي و ھو ما یجعلھا 

  . )1(تعكس القرارات اإلداریة الرسمیة البعیدة عن متطلبات الواقع االجتماعي الحقیقي 

  

  : كاسال و المسألة الحضریة : خامسا          

  

لماركسي المحدث ، و قد تبلورت وجھة نظره من رواد االتجاه ا" مانیال كاسال "یعد     

في خضم التطورات المعاصرة التي شھدتھا المدینة الفرنسیة ، التي ارتبطت بنموھا 

الحضري ، و ظھور المدن الجدیدة ، و المشكالت المتعلقة بالتعامل مع األقلیات و كدا 

ید معالم لنظریة الباثولوجیة  ، و من خالل ذلك حاول كاسال تحد ةالمشكالت االجتماعی

التخطیطیة في ضوء العالقة بین مختلف األبنیة االقتصادیة و االجتماعیة و السیاسیة و 

، و من خالل تحلیل المواقف االجتماعیة الحقیقیة من منظور تاریخي شامل  ةاإلیدیولوجی

یمكن من التعرف على طبیعة التنظیم العام في ارتباطھ بمراحل التصنیع و نتائجھ ، و 

من تحلیلھ النقدي للنظریة  ذي یحدد بدوره  وظائف األنظمة الفرعیة ، و انطالقاال

ولوجیة ، خاصة  حیث یرى أن التفسیرات السلوكیة التي تقدمھا ھذه األخیرة  غیر اإلیك

واقعیة بسبب تركیزھا على البعد الجیوفیزیقي للتخطیط الحضري ، كمتغیر مستقل یؤثر 

و االقتصادیة  ةائیكالمخرى  ، و بذلك فھي تعزل المتغیرات على المقومات التخطیطیة األ

  .  )2(االجتماعیة  أصولھاعن 
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  . 208،  207علم االجتماع الحضري بین النظریة و التطبیق  مرجع سابق  ص : السید عبد العاطي السید ) 1(

  .109،  107ص المرجع نفسھ  ) 2(
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  :نموذج العزل و الحرمان : سادسا   

  

و یتناول ھذا النموذج  مسألة الالمساواة في الظروف المعیشیة بین المناطق المختلفة     

في المدینة ، خاصة مناطق الضواحي لیتحول االھتمام تدریجیا على سلیط الضوء على 

. تقف وراء ذلك التھمیش و االقصاء و الحرمان  المجتمعیة المتعلقة بالعوامل التيالقضایا 

لى إ جذورهو من بین المفاھیم المطروحة في ھذا اإلطار  نجد مفھوم التضامن التي تعد  

و  األفرادالحرمان على أنھ غیاب الروابط االجتماعیة بین  إلىدوركایم الذي ینظر 

مایة االجتماعیة و التنشئة ة الحالنموذج أسس تدخل الدولة في سیاس المجتمع ، و یضع ھذا

تكوین  كنتیجة لعملیة  االجتماعیة و االندماج  أما مفھوم االحتكار فینظر إلى  الحرمان

االجتماعي و احتكار بعض الموارد  قاالنغالجماعات و نظم و كیانات تستخدم آلیات 

  . )1(كوسیلة لالحتفاظ بمزایاھا و تعمل على استمرار قیم الالمساواة 

إلى تسلیط الضوء على جذور المشكالت المرضیة  بھدفلك فغن ھذا التصور و بذ    

عنھ ، و أھمیة  انبثقتالذي   االقتصادي، و نوع البناء االجتماعي و  بالمدینةالمرتبطة 

لذلك  المكونةالفرعیة  األجزاءوجود آلیات للتنسیق و التكامل الموضوعي بین مختلف 

و التوازن االجتماعي و تكافؤ الفرص ، و ھو ما یعكس  النظام سعیا  لتحقیق مبدأ العدالة

نظرة شمولیة  ، تركز على العالقات االعتمادیة بین تلك األبنیة الفرعیة  ، التي تكون 

  .مخطط التنظیم العام داخل المدینة 

مشكلة التناقض بین التخطیط و الواقع في ضوء  إلىو من ھنا فإن ھذا التصور ینظر     

  . ات  التي تربط األجزاء الفرعیة التي تكون النظام العام داخل المدینة طبیعة العالق

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 116،  113، مرجع سابق  ص  نظریاتھعلم االجتماع الحضري و : رة اسماعیل قی) 1(
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  خالصــــــــــــــــة      

  
لموضوع التخطیط أنھ ینطوي على و جھات نظر یتضح من خالل التحلیل النظري      

عدیدة و مختلفة ، عكست التطورات التاریخیة  التي شھدھا من جھة  ، إضافة إلى تعدد 

المشكالت المرتبطة بالمدینة و تنوعھا و تشابكھا ، و المیول التي طبعت توجھات 

  : ن ھما أنھ یمكن حصرھا في اتجاھین أساسییأصحابھا من جھة أخرى ، إال 

ة یرتبط بالتصورات التقلیدیة  ، التي تركز أساسا على األبعاد الفیزیائی: اتجاه مادي  - 

  .قتصادیة للتخطیط و اإل

یركز على دور األبعاد االجتماعیة و السلوكیة في صیاغة و تنفیذ  : اتجاه سلوكي   - 

 .مخطط تنظیم البیئة الحضریة 

أن التخطیط الحضري یشكل  مفادھا و من  ھنا فإن الدراسة تنطلق من رؤیة نظریة

الفعل  و  ودمحصلة تكامل بین المكونات السلوكیة ، من خالل المتغیرات المتعلقة برد

المعیشة في ضوء العناصر  م و أنماطالتي تعبر عن نظ تاالحتیاجاو  ةاالجتماعیالمواقف 

المادیة  من  و المكونات المادیة ، من  خالل المتغیرات المرتبطة بالتیسیرات الحضریة

القاعدیة المادیة التي تتدخل في  سكن ، و مرافق عامة و خدمات  ، و مختلف الھیاكل 

  . رسم فیزیائیة المجال الحضري 

 و الجوانب السلوكیة  یفترض توظیف و سعیا إلبراز العالقة بین التخطیط الحضري   

تبط بھا الجوانب المادیة و ت  وسیطة دالة على تلك العالقة  ، تحدد الكیفیة التي ترمؤشرا

التركیبیة التي تسعى إلیھا  األجوبةالسلوكیة في التخطیط الحضري و تساعد في صیاغة 

  .التساؤالت التي تطرحھا الدراسة 
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  :  الفصل الثــــــــــالث
  

  ریقي للتخطیط الحضري  و الجوانب السلوكیةبالبعد اإلم

  
  :تمھید 

  .التخطیط الحضري و الجیرة : أوال 
  .التخطیط الحضري و الكثافة و التزاحم السكني : ثانیا 

  .التخطیط الحضري و االمراض االجتماعیة : ثالثا 

  .المتنزھات  التخطیط الحضري و الحدائق و: رابعا 
  

  .خالصة 
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  الثـــــــــــــــالفصل الث

  و الجوانب السلوكیة  الحضريریقي للتخطیط البعد اإلمب

  
  : دــــــتمھی       

  

لقد تعددت الدراسات اإلمبریقیة التي تناولت موضوع التخطیط الحضري ، فمنھا من      

المضمون االجتماعي  ت إبرازركزت على األبعاد  الفنیة و المادیة و منھا من حاول

، و ذلك تبعا للتنوع و االختالف الذي انطوت علیھ التیارات النظریة للعملیة التخطیطیة 

  . التي سبقت اإلشارة إلیھا 

و بالرغم من ذلك االختالف في تلك التصورات و المقاربات المنھجیة إال أن أھدافھا     

و االنسجام مع الواقع االجتماعي ، و سبل  تمحورت حول السعي إلى كیفیة تحقیق التوافق

االجتماعیة العدیدة و المعقدة التي  یلة بالحد أو القضاء على المشكالتبلورة مخططات كف

  .ارتبطت بالمدینة 

و من ھذا المنطلق تحاول الدراسة اشتقاق القضایا و النتائج التي خلصت إلیھا تلك     

و من بین . التخطیط الحضري و الجوانب السلوكیة الدراسات السابقة لتحلیل العالقة بین 

أھم القضایا التي أثارتھا تلك الدراسات ، عالقة التخطیط الحضري بالجیرة السكنیة و 

كیفیات و عوامل تنظیمھا ، إضافة إلى مشكلة الكثافة و التزاحم السكني و انعكاساتھا 

رتباطیة المختلفة بین التخطیط و اإلیكولوجیة و االجتماعیة المختلفة ، و كذا العالقات اال

األمراض االجتماعیة ، و دور الحدائق و المنتزھات في عملیة التخطیط كمضشرات 

  .المختلفة حولھا وسیطة ، وذلك في ضوء وجھات النظر اإلمبریقیة الفنیة و االجتماعیة 

مادیة و و من ھذا المنطلق تحاول الدراسة بحث الكیفیة التي ترتبط بھا الجوانب ال    

وسیطة دالة ، و نظرا لتعدد و تداخل  السلوكیة في التخطیط الحضري من خالل مؤشرات 
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تلك المؤشرات التي یمكن استخدامھا في إبراز تلك العالقة ، سوف تحامل الدراسة 

التطرق و بطریقة انتقائیة إلى عدد من الدراسات المیدانیة السابقة فنیة و سلوكیة بطریقة 

ة بغرض التوصل إلى اشتقاق القضایا و النتائج التي خلصت إلیھا تلك تحلیلیة مقارن

الدراسات و إعطاء صورة مبدئیة حول طبیعة تلك العالقة ، و قد تمحورت ھذه الدراسات 

  : حول 

التخطیط الحضري و الجیرة و كیفیات و عوامل تنظیمھا إضافة إلى مشكلة الكثافة و      

اإلیكولوجیة و اإلجتماعیة المختلفة و كذا العالقات التزاحم السكني و انعكاساتھا 

اإلرتباطیة  المختلفة بین التخطیط الحضري و األمراض اإلجتماعیة ، و األبعاد الفنیة و 

  .اإلجتماعیة للحدائق و المتنزھات و الفضاءات الخضراء 

   

  التخطیط الحضري و الجیرة: أوال            

تشكل جزءا من مجتمع محلي إلى وحدة سكنیة إقلیمیة  یشیر مفھوم الجیرة عموما      

أكبر ، و قد تضاربت المواقف و اآلراء حول تحدید ھذا المفھوم ، إال أنھ من الناحیة الفنیة 

خاصة في أوربا ، للداللة عن تجمع سكني یقع على أطراف . یمیل استعمالھ عموما 

تتمركز حول . آالف نسمة  10الف إلى آ 5المدینة األم و تابع لھا ، یضم في معدلھ ما بین 

" ھارلو"ففي مدینة . مدرسة ابتدائیة و بعض التیسیرات و المحالت التجاریة و الخدمیة 

« HARLOW »  الجدیدة بأنجلترا ، نجد أن الوحدة اإلیكولوجیة السكنیة عبارة عن

تقدم عددا  وحدة سكنیة ، یتوافر بھ بعض المحالت التجاریة التي 400تجمع مما یقرب من 

من احتیاجات السكان ، ثم تتحد ھذه الوحدات العدیدة و المنفصلة عن بعضھا بفضاءات 

خضراء ، لتكون معا المجاورات السكنیة العنقودیة و التي تشكل في النھایة المدن 

  .الصغرى على أطراف المدن الرئیسیة 

الفرنسیة مخطط   la commission de la vie dans les grands ensemblesكما حددت 

   :السكنیة كاآلتي  المجاورة
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  وحدة سكنیة  500 – 200تضم من  : المجموعة السكنیة - 

 وحدة سكنیة  1200 – 800تضم من  :المجاورة السكنیة  - 

 وحدة سكنیة  4000 – 2500یضم من  :الحي  - 

  :أما في روسیا فقد كان ذلك على النحو اآلتي 

  نسمة  13000 – 6000یضم : تجمع صغیر  - 

 نسمة  60000 – 25000تضم : الوحدة السكنیة  - 

 ألف نسمة  20 –ألف  120تضم ما بین : المدینة الصغیرة  - 

ألف  100في حین بلغ حجم المجاورة السكنیة في الوالیات المتحدة األمریكیة ما یزید عن 

 .)1(بـ بنسلفانیا "  Levitounلیفتون " نسمة على غرار 

  

یلھ حول ھذه الدراسات ارتباطھا بتخطیط ما عرف بالمدن الجدیدة ، و و ما یمكن تسج     

قد ارتكزت أساسا على المتغیرات المادیة في تخطیط الجیرة السكنیة و تعلق ذلك بالحجم 

و الموقع الجغرافي ، سعیا لوضع حد للمشكالت المختلفة الناجمة عن التركیز السكاني و 

  .الصناعي 

خلخلة ذلك التركیز عن طریق استحداث  مناطق جوار إلى  و من ھنا كانت تھدف     

جدیدة على أطراف المدینة أكثر مما كانت تھدف إلى مالمسة ذوق و قیم السكان و 

ة ،و بذلك فقد اقتصرت على التوجیھات اإلداریة الصادرة یاحتیاجاتھم االجتماعیة الحقیق

  .القرار الرسمیة  ذعن مراكز اتخا

المجاورات في البعض منھا على أنھا تعكس صور العزل الطبقي ،  كما اعتبرت تلك     

من خالل الالمساواة في . إضافة إلى الوجھ الخفي للتھمیش و اإلقصاء للطبقة الدنیا 

  .الفرص التي یقدمھا المركز 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  مرجع سابق . الجزء الثاني . بین النظریة و التطبیق . ري علم االجتماع الحض. السید عبد العاطي السید  )1(

   223 – 221ص 
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و من بین الدارسات التي عززت نتائجھا الحكم على فشل تلك التصورات و إخفاقھا       

" شیفلد" ، و " وفنتريك" و " لیفربول"ات التي أجریت في على مستوى الواقع ، الدراس

السكان من الطبقة الدنیا رحلوا ینقصھم االھتمام عن وجود بعض العیوب منھا أن بعض 

آداب السلوك ، مما  باحترام الذات واآلخرین خاصة في مجال النظافة و تربیة األطفال و

ا صداقات في ویستطع الكبار منھم أن یكون ات جیرانھم ، و لمجعلھم عرضة النتقاد

في االھتمام و الطموح  أماكنھم الجدیدة ، كما أن اختالط أشخاص لھم مستویات مختلفة

توترات عنیفة  إضافة إلى مشكلة العالقة بین السكان األصلیین الذین ألفوا الحیاة أدى إلى 

الرضا و  الدفینة لمشاعر عدم الجذورشبھ الریفیة ، و القادمین الجدد ، و التي كانت تمثل 

 . )1(ا المجاورات الجدیدة بین السكان التوترات التي كشفت عنھ

. لعل أھم ما أضافتھ ھذه الدراسات زیادة على دور البعد االجتماعي للجیرة السكنیة  و     

ھو دور العوامل المتعلقة بالظروف االقتصادیة و المعیشیة للسكان ، و ھو ما یدل على أن 

  .  )2(ھذه الخطط لم تعكس حقیقة الوضع االقتصادي للسكان ذوي الدخل المنخفض 

تماعیة المبكرة التي اھتمت بدور الجوانب الرسمیة في توطید و من بین الدراسات االج 

التي تناولت أثر الروابط اإلثنیة و العمل و " ھربرت جانز "عالقات الجوار ، دراسة 

من خالل الطبقة اإلیطالیة العاملة في إحدى . الثقافة الفرعیة على عالقات الجوار 

األمریكیة ، و انتھى إلى أن  « Boston »" بوسطن"المجاورات السكنیة في مدینة 

الخصائص و التفاعالت و الرغبة في االندماج و التماسك االجتماعي و التضامن 

  العضوي و العالقات المباشرة ، إضافة إلى اھتمامات السكان المشتركة المتمثلة في 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     279 – 277المرجع نفسھ ص )  1(
   252ص . المرجع نفسھ )  2(
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و ذلك . الحاجة إلى العمل و المسكن المالئم و الحاجة إلى األمن االجتماعي و االقتصادي 

من أن الحضریة تطیح بالروابط الولیة " ورث " و " بارك" عكس ما ذھب إلیھ كل من 

   . )1(ین الجیران الوثیقة ، و تحل محلھا عالقات االستقالل و الغفلة و التباعد االجتماعي ب

و من ھنا فإن عملیة تخطیط الجیرة السكنیة ینطوي على مضامین و مؤثرات عدیدة و      

متداخلة ، اقتصادیة و اجتماعیة ، إضافة إلى ضرورة التنسیق و التكامل بین التنظیمات 

إضافة إلى ضرورة التنسیق بین . الرسمیة و التنظیمات االجتماعیة غیر الرسمیة 

مات الرسمیة و التنظیمات االجتماعیة غیر الرسمیة ، كشروط و معاییر تتطلب التنظی

مراعاتھا فیما یتعلق بتحسین المستوى المعیشي للسكان كمن خال الدخل و التعلیم و 

الصحة و السكن و الترفیھ و األمن ، و ما إلیھا ، مع سعر مناسب  لإلیجار و األرض ، 

ل أفراد األسرة و أماط الثقافة و المعیشة ، و إضافة إلى التعرف عن كتب على معد

احتیاجات االفراد و تطلعاتھم  في عالقتھ بطبیعة و المسكن و الموقع السكني و ما یرتبط 

بھ من مرافق و تسییرات   و ذلك بالكیفیة التي تتیح لألفراد إمكانیة اختیار المسكن من 

ر اضطرار و أكثر حریة في حیث طبیعتھ و موقعھ ؟، حسب میولھم و رغباتھم من غی

ذلك ، األمر الذي یجعل مفھوم الجیرة ینضوي على مضامین فنیة و سلوكیة مختلفة تتحكم 

  . في رسم العالقة بین التخطیط الحضري و الواقع 

 

  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  214ص .  2000.اإلسكندریة . دار المعرفة الجامعیة .  التنمیة و العشوائیات الحضریة –محمد عباس ابراھیم ) 1(
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  التخطیط الحضري و الكثافة و التزاحم السكني : ثانیا 

  
یعبر عن الكثافة السكانیة بعدد السكان داخل رقعة جغرافیة محددة ، ففي الوالیات       

 18000ورك حوالي و و نیویو شیكاغ الدالفیا ،یالمتحدة االمریكیة بلغ  معدل الكثافة  في ف

مالیین نسمة ، على  8نسمة في المیل المربع ، حیث یقیم سكان نیویورك  البالغ عددھم 

میل مربع و المساحة الباقیة موزعة على مواقع األعمال و  293مساحة ال تتعدى 

  .  )1(الصناعة  و الشوارع و غیرھا من الملحقات 

راد الذین یشغلون مسكن أو غرفة ، ففي أما االزدحام السكني فھو عبارة عن األف      

مع الكاراییبي یعرف جھاز تخطیط  المدن الحكومي المساكن المزدحمة بتلك التي تمج

أشخاص لكل دورة میاه ، في الوقت  8تشتمل على شخصین فأكثر لكل حجرة سكنیة ، و 

 د دلتالذي تعتبر فیھ حكومة ھونج كونج مثل ھذه الظروف مریحة ، أما في القاھرة فق

 شخص لكل غرفة ، أما في مالیزیا فتشیر الدراسات   2,8الدراسات عن معدل یقدر بـــ

متر مربع  للفرد و غرفة نوم ال تتعدى  4,7مساحة ال تتجاوز في معدلھا  إلى تخصیص

لإلسكان فتخصص في  الیابانیةمتر مربع  لكل ثالثة أشخاص أما الھیئة  11مساحتھا 

في  األوروبیةأفراد ، و تتجھ الدول  5بع لألسرة المتكونة من متر مر 45المعدل مساحة 

متر مربع لألسرة المتكونة من 60الوقت الحالي إلى تخصیص مساحة تقدر في معدلھا بــ

متر مربع كما تعتبر  90--- 80ففي بریطانیا یحدد لكل أسرة نظریا مساحة بین . أفراد  5

  أفراد فأكثر ،  10ا كانت مكونة من غرف مزدحمة إد 4الوحدة السكنیة المكونة من 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    202 - 199 –المرجع نفسھ ) 1( 
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في ھولندا فیبلغ معدل  أماو تعتبر الغرفة مزدحمة إذا كانت  مكون من شخصین  فأكثر ، 

 .  )1(متر مربع   50المساحة السكنیة 

سات أخرى ببحث قضیة التكامل في تخطیط  اإلقلیم الحضري بین كما اھتمت درا         

  ةالمزدحمالمختلفة ، و منھا بحث مشكلة الترویح عن سكان المناطق  األرضاستخدامات 

ویح مثل الحدائق و المتنزھات داخل راألماكن الفسیحة المتاحة للت أنإلى  انتھتو 

 18,5ما یقرب من  األماكنمعدل ھذه المناطق الحضریة أصبحت محدودة للغایة ، فقد بلغ 

متر مربع لكل  ساكن في  10,1متر مربع لكل ساكن في الوالیات المتحدة األمریكیة و 

  . )2(طوكیو متر مربع لكل ساكن في  1,1متر مربع للساكن في باریس ، و  3,6لندن ، و 

عصابات في  لمساكن التي تأويو قد دلت خریطة التوزیع اإلیكولوجي و المكاني ل      

و المنحرفة انھا ترتبط بمناطق اإلسكان المزدحم و ذلك وفقا لما خلصت إلیھ شیكاغ

و لعل أھم ما یمكن استخالصھ  من ھذه .   )C.Shoux  ")3كلیفورد شو " دراسات 

الدراسات ھو انھا ترتكز في معالجاتھا  لمشكلة الكثافة و التزاحم على المقاییس 

  ییس إداریة رسمیة  بعیدة عن الواقع الحقیقي ، و مع أھمیتھا في اإلحصائیة الكمیة ، كمقا

التحلیل ، إال أنھا تعجز عن  توضیح   و فھم األبعاد الحقیقیة للمشكلة ، فقد أكدت 

 لالدراسات الحدیثة أن مشكلة الكثافة و التزاحم  السكني ترتبط في المقام األول بمشاك

 اإلسكانخلصت لجان " نیویورك "ففي مدینة  األجور و المستوى االقتصادي للمعیشة ،

النقص الحاد للمساكن المتاحة لألعداد الكبیرة من مشكلة اإلسكان تتلخص في  أنإلى 

  السكان دوي الدخل المنخفض ، كما بلغت نفقات اإلسكان ما یزید عن خمس تكالیف 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 218 -215 ص: المرجع السابق ) 1(

 . 135ص  :  المرجع نفسھ  ) 2(

  . 205ص : المرجع نفسھ  ) 3( 
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المعیشة ، كما أن ارتفاع القیمة اإلیجاریة للمساكن كان سببا  مباشرا في زیادة اضطرار 

  . السكان لإلقامة في مساكن دون المستوي 

أن خطط  ي دول أمریكا الالتینیة لكما أكدت إحدى الدراسات التي أجریت  ع      

اإلسكان بھا  موجھة لألسر ذات الدخل  المتوسط ، بنفس المعاییر التي كانت سائدة في 

األمریكیة   ، و دول غرب أوروبا ، و ھو ما أدى بالكثیر من األسر  إلى  ةالوالیات المتحد

  .   )1(االنتقال إلى العیش في مناطق متدھورة بسبب دخلھا المنخفض 

مستوى االقتصادي  بعدا جوھریا في تحلیل  المشكلة السكنیة و من ھنا یعكس ال      

عموما و ظروف المسكن خصوصا  و ارتباطاتھا المختلفة ، و في ھذا اإلطار خلص 

تمثل   أنھااإلنجلیزیة إلى " جالسجو "في دراستھ لمدینة "  توماس آدمز" "مخطط المدن 

  .ل السیئة التي الزمت  إسكانھا مركز اإلباحیة ، بسبب ظروف التزاحم السكني  و األحوا

األخالق و المعنویات و  فسادإضافة إلى دراسات أخرى عدیدة  أكدت ارتباط          

ي یمكن اختصارھا في فیما و الت انعدام الخصوصیة االجتماعیة ، بمشكلة التزاحم السكني

و الروائح و  اصیل عن المناظرالدخول  في تف ال أحتاج  إلى" : " بیكون ون یلبا" كتبھ 

 أنمریضة ، لقد كان على األم  أمالتي ال زالت  اذكره عندما ذھبت لخدمة  االضطرابات

تعبر دھلیزا مظلما لكي   أنتنزل الدرج المتھدم  لكي تحضر الماء الستحمام طفلھا ، و 

 النوافذتغلق  أنتحصل على شيء یستحم فیھ و تصعد الدرج لتسخین الماء ، و كان علیھا 

،   المتقاتلین األوالدي تمنع لك    ، و أن تضع كرسیا خلف البابد الروائح و الذباب إلبعا

ھذه الحجرة  المزدحمة     زوجھا قد ھجرھا تعجبت كیف كان ینام في أنو عندما عرفت 

تذكرت أنھا ال تستطیع إحضار أصدقائھا    تأخطأالجمیلة قد  بنةاإل، و عندما عرفت بأن 

یق الغسیل ، جرة ضیقة ، حیث إبررة إلى حالقذ  ن طریق ھذه الساللملبیت لیصلوا عاإلى 

عندما دخل الصبي الصغیر محكمة و ........ رة بجوار السرائر،و أكوام المالبس القذ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 246 – 207ص : المرجع نفسھ  ) 1( 
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لھوا في الشارع أطول فترة  ممكنة ،  قبل من إصراره أن یظل ی أتعجبنني لم فإ األحداث

كل  أنلینام ، و ھكذا نجد  األرضأن یزحف إلى الحجرة المزدحمة  و یسقط على 

حساس سمھ  شقاءا و تعبا و تثیر فیھ اإلتزید ج  التي تحیط بساكن الحي المختلف األحوال

ھ حجرة سالم أو أي خصوصیة ، و لیس لدی أولیس لدیھ  أي ھدوء  بعدم الرضا إذ 

 النوافذیغلق  أنو یجب علیھ ..... یستریح فیھا  لیال او نھارا و ال یرى أي جمال من حولھ 

وح و ینھي مالغیر كافیة إذا أراد أن ال یستمع إلى مشاجرات  الجیران ، فھو یعمل بال ط

  .    )1(" یومھ بال رضا  أو أمل 

السكنیة تساھم في بلورتھا مؤثرات  و و من  ھنا فإن مشكلة التزاحم و الكثافة              

عوامل عدیدة و متشابكة  ، إال أن جذورھا األساسیة ترتبط بالعامل االقتصادي المتعلق 

بالدخل  و المستوى المعیشي ، فإقبال األسرة على استھالك المسكن أو استئجاره تضع في 

لداخلي للمسكن و و الخصوصیة ، و التقسیم ا األمناعتبارھا عوامل عدیدة كالصحة  و 

  . غیرھا 

ن بعض یعني حرمانا واضحا م السیئو من ھنا فإن اضطرار األسرة  إلى المسكن        

یمیلون  السكان  أندلت إحدى الدراسات " كوفنتري " طعة العوامل المختلفة ، ففي مقا

ب استخدام لإلقامة بالمساكن التي بھا  مكان إلیواء السیارة ال لسبب امتالك السیارة بل لسب

لون إلى اإلقامة في منزل بذال من اإلقامة في شقة  كن  كمالحق إضافیة  ، كما یمیھذه األما

مع اآلخرین  و ھو ما یبین ضرورة االھتمام بالمضامین  االجتماعیة  التي ترمي إلیھا 

و ھو ما یبرز دور العوامل االقتصادیة  في بلورة .  )2(السیاسات  اإلسكانیة  عموما 

     . انیة اختیار المسكن المتماشي مع  قیم االستعمال لدى األسرة إمك

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   206ص :  المرجع السابق) 1(

     246 – 245ص :  المرجع نفسھ) 2( 
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فالمیل لإلقامة في مساكن مزدحمة و متدھورة یدل داللة قاطعة على العجز في الجانب   

أو تشیید مسكن مناسب  األسرة ، بالقدر الذي یمكنھا استئجارلذي تعاني منھ ااالقتصادي 

تدھور ، و شي الالمعی االقتصاديفي مناطق سكنیة تناسب وضعھا  اإلقامةر إلى ضطلھا فت

سلبیة خطیر ة على الصحة و  انعكاساتالتي غالبا ما تكون مناطق مختلفة و مزدحمة لھا 

ما و توازن األسرة ، و غیرھا من االنعكاسات ، و ھو  القیةاألخو الجوانب  األطفالتربیة 

یعبر عن انطواء المشكلة اإلسكانیة عموما على مضامین و مؤثرات فنیة و سلوكیة  

، تمثل شروط و متطلبات یجب إدراجھا بدقة في أیة سیاسة  تتعلق بمواجھة متداخلة 

فحسب ، بل تتعداھا لتشمل  المشكلة ال تقف عند حدود توفیر المسكن الصحي و المناسب

 توریثو المعیشیة لدى السكان و ذلك لتجنب  االقتصادیة األوضاعتحسین  أھمیةباألساس 

الدالة على الفقر داخل تلك البیئات السكنیة الحضریة ، سواء تعلق األمر بتلك  األمراض

، بالقدر الذي أكثر تحكم في السلوكات االجتماعیة  إحرازو  المستقبلیةالبیئات المشیدة أو 

و اإلحساس  االنتماءیمكن من تطویر ثقافة حضریة إیجابیة و تدعیم الوعي و الوالء و 

تجاه المحیط ، و ھو ما یدل على الكثافة و التزاحم السكني من حیث أسبابھا و  ةبالمسؤولی

ة بین  انعكاساتھا المختلفة ، و مضامینھا االجتماعیة و الفنیة تساھم في بلورة  طبیعة العالق

  .التخطیط الحضري و الواقع 
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  التخطیط الحضري و األمراض االجتماعیة : ثالثا             

   

 تعتبر األمراض االجتماعیة من أھم المشكالت التي تعاني منھا المدینة من خالل       

اھر  تجلیاتھا و آثارھا على مستوى  الواقع ، كالفقر و البطالة و مختلف مظاھر مظ

المختلفة  في عدد من التخصصات العلمیة الھامشیة ، و التي استقطبت اھتمام المختصین 

، و في ھذا الصدد ركزت بعض الدراسات على تحلیل مظھر أو صنف معین من ھذه 

الصادرة عن المصالح الرسمیة   میة و اإلحصائیة الك المظاھر ، اعتمادا على المقاییس

المختصة  كمركز  األمن و المحاكم و السجون و ما إلى ذلك  ، و مثالھا الدراسة التي 

القتل في بعض المدن العالمیة الكبرى  ، و التي مفادھا أن ھذه الحوادث   حوادثشملت 

في  أما،  وساو باولیتي و س مكسیكوألف نسمة  في  100حالة لكل  30 – 25تتراوح بین 

، بینما كانت في  ألف نسمة 100حالة لكل  15 – 10و واشمطن تراوحت بین   بوسطن

ت إحدى كما توصل  )1(ألف نسمة  100لكل  حوادث 5و طوكیو أقل من  مونتریال

 ذاتتنتشر بالمدن   األخیرةإلى أن ھذه   يالجزائرالدراسات عن واقع الجریمة بالمجتمع 

ل بالمدن قالجزائر ، وھران ، قسنطینة و عنابة  ، بینما ت: السكانیة العالیة  مثل  الكثافة 

و توصلت إحدى الدراسات  .  )2( ة الضعیفة مثل ورقلة ، بشار و تمنراست ذات الكثاف

و في كثیر من أجزاء بھا عدد كبیر من حوادث العنف "  نیویورك" أیضا إلى أن مدینة  

 باألمن ، و لذلك ال یسیرون في الشوارع لیال ، معظم النوافذ المدینة ال یشعر السكان

  مزودة بشبكات واقیة من الحدید ، األبواب ذات أقفال مزدوجة ، حراسة خاصة على

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
دیث  مشكالت المدینة دراسة في علم االجتماع الحضري ، المكتب العربي الح: حسن ع الحمید أحمد رشوان ) 1(

  138ص  . 2002اإلسكندریة  

إشكالیة المدینة بین التنمیة االجتماعیة و الجریمة ، في فعالیات الملتقى الوطني حول المدینة : الطیب نوار ) 2(

  . 261 – 241ص  2003، منشورات جامعة منتوري قسنطینة  2003الجزائریة 
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و اإلدمان في حدائق      الخطف   حوادثالدكاكین والمحالت التجاریة ، كما تنتشر 

  .)1(المدینة 

وجي خریطة التوزیع اإلیكول تحدیدإلى "   C.Shouxد شو  ركلیفو" كما توصل       

و ، و التي ارتبطت بالمناطق السكنیة المزدحمة و لمناطق االنحراف بمدینة شیكاغ

  . )2(المتخلفة 
  

یل بعض المظاھر الفرعیة و من ھنا فإن ھذه الدراسات في مجملھا ترتكز على تحل        

 تھملو  االیكولوجي، بناءا على التقاریر اإلحصائیة  الرسمیة  ، و حسب  درجة انتشارھا 

الحقیقیة  الجذورالفاعلة في بلورة تلك النتائج ، باعتبار تلك األسباب تعبر عن  المتغیرات

تعبر عن  ھاللمشكلة ، و من ھنا فإن ھذه التصورات محدودة في تخصصاتھا ، و نتائج

للمدینة لتبقى بذلك  األمنيو مسكنة تتعلق باستراتیجیات التخطیط حلول جزئیة و ظرفیة 

  . الحقیقي  الواقع حیثیاتبعیدة عن 

التي  قام بھا الباحث    المیدانیةالدراسة   كثیرا  إضافة إلى ما تقدم لم تختلف       

التي اعتمد فیھا على منھج في لبنان  و  االجتماعیةحول األمراض " جازي مصطفى ح"

الفارق أو العوامل السائدة من خالل تحلیلیھ المقارن لعدد من التصورات النظریة  الترابط 

مصدر العلة ھو الحي السكني المتدھور و لیس الفرد ،  أنالمختلفة یخلص الباحث إلى 

لفرد ، فا نحرافاإلسوى  مخرجا ھألن الفرد الذي یسكن ھذه األحیاء ، لن یجد أمام

الصمود أمام  األسرةالمریض یساھم في خلق محیط مضطرب بدوره ، حتى لو استطاعت 

  . من تقدیم الرعایة الكافیة لألبناء الھزات  فإن المتطلبات الحیاتیة تمنعھا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .نفس الصفحة : المرجع السابق ) 1( 

  . 205مرجع سابق ص . علم االجتماع الحضري بین النظریة و التطبیق : السید  عبد العاطي) 2(
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المطبق في ھذه الدراسة توصل الباحث إلى عدد من النتائج  لالستبیانلھ یو بعد تحل      

  : أھمھا 

من األطفال یدفع     كبیرعدم توفر فرص للتعلیم و الرعایة و الحمایة و التوجیھ لقسم   -     

  .لى الھامشیة و التسیب بھم  إ

الریفي باتجاه األحیاء الفوضویة بالمدن یخلق أوضاعا  معیشیة تجعل   النزوح   -    

، و ھو ما یؤدي إلى تماسك األسرة صعبا و إمكانیة رعایة األبناء  و حمایتھم عسیرا 

  . التصدع األسري و ینجم عنھ بدوره  غیاب اإلشراف و الرقابة األسریة 

  .األسرة و وضعھا االجتماعي  ینتج االضطرابات النفسیة ھزات   -    

تبدأ األمراض االجتماعیة بالتصرفات  االنتقامیة البسیطة  مثل بیع العلكة و التسول ،   -    

  . )1(مسح زجاج السیارات 

األحیاء المتخلفة ھي  أنو انطالقا من التصور الرئیسي لھذه الدراسة الذي فاده         

عبد " ض االجتماعیة ، یتبادر إلى الدھن التساؤل الذي طرحھ الباحث مصدر األمرا

 إلى ھاحول سبب  تدھور المناطق السكنیة ذات المستوى الالئق و تتحول" العاطي السید 

لیخلص في النھایة إلى أن الفقر ھو أھم  سكان ھذه األخیرة  إلیھاأحیاء متخلفة عندما ینتقل 

  .األسباب 

الواردة في إحدى مقاالتھ " قبرة إسماعیل " اسة التي قام بھا الباحث و ال تقف الدر     

عند ھذا الحد ، بل "  الفقر في البلدان العربیة لوحة سوداء و أرقام مخیفة  " تحت عنوان 

  ادیة و االجتماعیة السائدة ، امتدت لتشمل تحلیل  ظاھرة الفقر في ضوء األبنیة االقتص

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 –االجتماعیة على الشباب ،دراسة میدانیة مقارنة  –األحیاء غیر المخططة و انعكاساتھا النفسیة : علي بوعناقة ) 1(

  . 40 - 38ص  1987الجزائر  –دیوان المطبوعات الجامعیة 
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المغرب الفقر في الوطن العربي ، كدول  و بنبرة مستقبلیة حاول الباحث تحلیل واقع

من خالل سلسلة من الشواھد و االنعكاسات  ي و مصر ، و السودان و فلسطین ، العرب

تغذیة ، و التسول و عن الفقر كسوء ال الدالةكتزاید األحیاء المتخلفة و كثرة األمراض 

سمیة ، و النوم على األرصفة و النبش في المزابل ، و تضخم قطاع األنشطة غیر الر

المشكالت المرضیة العامة و  أن إلىتوصل في النھایة  ،ضطرابات الفردیةاإل

االضطرابات الفردیة ناجمة عن صور االستغالل و التھمیش و الظلم و الالمساواة الكامنة 

  . ةبنیة االقتصادیة و االجتماعیفي األ

كما ربط الفقر كمتغیر أساسي بثالث مظاھر فرعیة نموذجیة كأمثلة و كانت   

  :   على النحو اآلتي االستنتاجات حولھا 

ج عدة عوامل متشابكة یمثل الفقر و انخفاض مستوى الدخل العام الحي المتخلف نتا - 

  .اجتماعیة خطیرة  مشكالتلعامل الحاسم في كل ما یرتبط بھذا الحي من ا

واسعة في البلدان العربیة ، و  فئاتلظاھرة التسول وسیلة من وسائل كسب العیش  - 

 .التنمیة إلى آفاقھا المسدودة  أنماطمل اإلفقار المعمم و وصول عالمة بارزة من عوا

ة الغیر رسمي ناتج عن تھمیش  أكثر من ربع القوة العامل ياالقتصاد القطاعنمو  - 

زدواجیة ، و تشجیع لرأسمالیة متخلفة  كفیلة بزیادة العربیة و ھو ما یعني تدعیم اإل

  . )1(التخلف و التفاوت التبعیة 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قسم علم االجتماع . لوحة سوداء و أرقام مخیفة ، في الباحث االجتماعي . الفقر في البلدان العربیة : رة إسماعیل قی) 1(

   30 – 07ص ص   2004 - 6العدد رقم . جامعة منتوري قسنطینة 
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اھر االجتماعیة المرضیة على أنھا مختلف المظ إلىھذه الدراسة تنظر  فإنو من ھنا        

" اإلفقار "أطلق علیھ الباحث ،  ت المتداخلة و المتشابكة  یكون مامن المؤثرا سلسلة

رة في متجذ اإلقصاء  المفتعل كقیم منبعھا األساسي ، إشارة إلى التھمیش و العزل و 

نظرة شاملة   لدراسةاو بالتالي فقد عكست ھذه . االقتصادیة  و االجتماعیة السائدة  األبنیة

المشكلة من الناحیة العالجیة ، بدال من الحلول الظرفیة و المسكنة   جذورو ركزت على 

مر الذي األ. و األحیاء المتخلفة و غیرھا ،  كاالنحرافالمركزة على العوامل الفرعیة ، 

یة جعل وجھة نظر الباحث تتفق مع التصورات النظریة التي تأكد على األھداف االجتماع

وذلك في ضوء العالقات االعتمادیة بین مختلف مكونات   .الواقعیة  للتخطیط الحضري 

المدینة في ضوء تداخل و  النظام العام داخل  لطبیعةیأتي انعكاسا النظام التخطیطي الذي 

  .ترابط مكونات العملیة التخطیطیة المادیة و السلوكیة 

مشكلة التناقض  بین التخطیط الحضري و  جذور أنو من ھنا فإن ھذه الدراسة ترى      

المجسدة االجتماعیة المختلفة   األمراضبعامل الفقر ، كما تنظر إلى  أساساالواقع ترتبط 

 األمرالفقر الحضري ،  ظاھرةاھر و مصاحبات تفرعت عن لذلك التناقض على أنھا مظ

ھ و احتیاجاتھ الذي یفرض استنطاق الواقع االجتماعي للتعریف على تطلعاتھ و مواقف

 األمنات التخطیطیة ، و بذلك فإن تدعم االجتماعیة الحقیقة في رسم السیاساالقتصادیة و 

، من اآللیات العقابیة و سن التشریعات الرسمیة و غیرھا  المؤسساتو الرقابة و إنشاء 

لمواجھة المظاھر المرضیة ال تزید عن كونھا حلوال ظرفیة  مسكنة لكونھا تتجاھل 

  .الحقیقیة و الواقعیة للمشكلة  الجذور

  

  

  

  

  



ل الثالث ــــــــــالفصــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
- 52 -

  : التخطیط الحضري و الحدائق و المتنزھات :  رابعا              

  

ال تزید  ةاألرض التي تحتوي على خضرة و میاه ، ذات مساحة صغیر إلىیشار        

عن الھكتار الواحد ، تابعة لھیاكل عامة أو خاصة  أو في مناطق محددة مثل ملتقى الطرق 

  .و بین الشوارع المزدوجة یشار إلیھا فنیا باسم الحدائق أ

أما المتنزھات فھي عبارة عن مساحات  واسعة  من األراضي الخضراء قد تصل        

مساحاتھا إلى آالف الھكتارات  ، ذات تضاریس و تراكیب مختلفة ، تحتوي على غابا و 

ودیان و تالل و شالالت و مراعي و مجاري مائیة  و شواطئ و مستنقعات  و جبال و 

كذلك أصناف مختلفة من الحیوانات البریة و المائیة ، و فیھا إمكانیة االصطیاف مثال و 

  .الراحة و االستجمام و الصید ، مثل متنزھات القالة بالجزائر 

و قد ظھرت متنزھات المدن و ضواحیھا  و كدا المتنزھات الوطنیة عموما في        

و الفیضانات  فو التآكل و االنجراآثار التعریة  ة، و ذلك قصد مواجھالقرن التاسع عشر 

، و غیرھا خاصة بالوالیات المتحدة  و الرملیة  و العواصف الترابیة   و الترسبات

  . )1(األمریكیة 

و قد تعززت أھمیة الحدائق و المتنزھات من خالل النتائج التي توصلت إلیھا عدد       

أن متنزه یتألف  و في ھذا اإلطار فقد أكدت إحدى ھذه الدراسات  الفنیة ، من الدراسات

من  مكیلوغرا 900من ھكتار واحد من األشجار و الحشائش و غیرھا یمتص من الھواء 

كیلوغرام من األكسیجین و ذلك خالل  600غاز ثاني أكسید الكربون ، و یطلق في الھواء 

   .  )2(ساعة  12

       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البیئة الحضریة في مدن الواحات و تأثیر الزحف العمراني على توازنھا : محمد فاضل بن الشیخ الحسن )1(

  .150 – 148ص ص . غیر منشورة ، جامعة منتوري قسنطینة . دكتوراه دولة في العمران . اإلیكولوجي 

  . 169المرجع نفسھ ص ) 2(
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الكندیة في "  Vancouvert" فنكوفر " ل مدینة افي مج ةلحرارافقد قیست درجة        

  : و أعطت النتائج التالیة  1973سبتمبر 

  .و مركز المدینة   الصناعیةدرجة الحرارة في المنطقة  ارتفاع - 

و انخفاض معتبر في درجة الحرارة في الریف المجاور و قد لعب الغطاء النباتي  - 

 .  )1(دورا ھاما في ذلك 

مل الغطاء األخضر عموما على عدد من الوظائف الفنیة من خالل أبعادھا تكما یش      

إضافة إلى أنھ یستعمل مثال لتوجیھ السیر في خط معین و إظھار وحدة التكوین . الجمالیة 

  .العمراني كما تخفف األشجار من انعكاس الضوء و الحرارة من المباني و الطرقات 

ترتفع في أواسط المدن مما ِیؤدي بالھواء  ةالحراردرجة  نأكما تشیر الدراسات       

في الجو مشكال بذلك منطقة ضغط منخفضة ، األمر الذي یجعل    الحار من االرتفاع

ینسحب إلى المناطق الریفیة المجاورة ، فتزداد درجة حرارة ھذه المنطقة ،  الباردالھواء 

و  الملوثةمن الغازات  قاطھا لكمیاتبھا ، باإلضافة إلى  الت األكسجینو تنخفض كمیة 

و من بین . األتربة ، و تتضح نتیجة ھذه الحركة بما یشاھد في أواسط المدن عموما 

، التجارب المسجلة في ھذا اإلطار ، تجربة مدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة 

ن متر ملیو 260ما یفوق   2000حیث بلغت المساحات الخضراء في ھذه المدینة سنة 

  . من المساحة اإلجمالیة للمدینة   %50مربع  ، حیث فاقت المساحات الخضراء بھا نسبة 

تخلص المدینة من الریاح و العواصف  ،و من بین النتائج التي تمخضت عن ذلك       

الرملیة ، كما زادت نسبة الرطوبة بھا و تلطفت حرارة  الجو ، كما امتصت ھذه 

  . )2(ة من الروائح و الغازات المساحات النسبة العالی

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  . 225ص  المرجع السابق) 1( 

  . 240ص : المرجع نفسھ ) 2( 
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و بالرغم من أھمیة ھذه الدراسات و التجارب الفنیة إال أنھا ارتكزت على األبعاد        

و مع أنھا كانت تنطوي . عن التلوث البیئي  الجمالیة ، و كیفیات مواجھة اآلثار الناجمة

على مضامین صحیة و نفسیة  إال أنھا  كانت تعبر عن أھداف تخطیطیة ثانویة  و 

  .و ھو ما یجعلھا تكاد تخلوا من مفھومھا االجتماعي . غامضة 

و لعل من بین أحسن التجارب تعبیرا عن تكامل المضامین الفنیة ة االجتماعیة في        

األلمانیة ، فھي عبارة عن مدینة " مایونس" الحدائق و المتنزھات ، تجربة مدینة  تخطیط

مع بدایة الثورة الصناعیة  ، و قد تمحورت أھداف الخطة    الحجم تأسست    متوسطة 

بحزام أخضر لیحجز اآلثار السلبیة بھا ، حول الفصل بین المدینة  و المنطقة الصناعیة 

  .سامة و الضجیج ، و الغازات ال  نكالدخا

االعتماد على المشاركة االجتماعیة و تعاون السكان من أجل توحید اھتماماتھم  - 

االجتماعیة ، و غرس قیم التضامن و التآزر الغیر رسمیة المفقودة بالمدینة في تطویر 

  .المساحات الخضراء 

الرسمیة  رالتنسیق مع التنظیمات الرسمیة المحلیة ، و التنظیمات االجتماعیة غی - 

  .لمواجھة المشكلة   

حیث تم .  1980و البدایة في التنفیذ كانت سنة  1977وضعت الخطة سنة  قدو       

الشوارع و المساحات العامة ، كما تم منع  جوانبغرس األشجار و الحشائش على 

الحركة المیكانیكیة  من الجزیرات السكنیة ، كما تم  غرس الممرات بین الجزرات 

الفالحیة المتنوعة   بالمأكوالتباألشجار و األزھار ، و غرست أفنیة الجزیرات السكنیة 

  .  فالحیھفتحولت إلى بساتین 

  .و الشرفات  النوافذتزیین واجھات العمارات بالنباتات المتسلقة و الزھور المطلة من  - 

تلك  لتتحوتحویل معظم الساحات العامة و مواقف السیارات إلى حدائق معلقة ، بعد أن  - 

  .تحت أرضیة  إلىالمواقف 



ل الثالث ــــــــــالفصــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
- 55 -

 تستعمل تببناء خزانا  األمطاركما استغلت المساحات التحت أرضیة  لتجمیع میاه  - 

  .في فصل الصیف  التنظیفللسقي و 

الطبیعیة ، و بتكلفة  توفیر الطاقة عن طریق العناصربغرض . إنشاء الحدائق الشتویة  - 

یترك الصقیع یتشكل بطبقات  البرودة الجو و ضعیفة جدا ، ألن الغطاء النباتي یلطف من

  . سمیكة 

  : النتائج التي تبلورت عن ھذه الخطة   و من  

  .تناقص معتبر في معدالت االنحراف و لجریمة و الھامشیة في المدینة   - 

الرسمیة بین  غیراالجتماعي ، زیادة معدالت العالقات إحراز نوع من التجانس  - 

 .لى تدعیم الخصوصیة االجتماعیة ن المدینة ، إضافة إسكا

و ضغط الدم ،  كالسكريالنفسیة ، و األمراض العضویة ،  ألمراضل تتناقص ملف - 

 .و األمراض المعدیة و الصدریة 

 .عما كان علیھ في السابق   % 17زیادة اإلنتاج الصناعي بنسبة  - 

 .ة و الغازات السام الغبارفي التلوث الجوي من األدخنة و  كبیرنقص  - 

 .تناقص في التلوث الضوئي و الضوضاء  - 

 .القضاء على التلوث البصري  - 

 .إحداث العدید من مناصب الشغل بالحدائق و المتنزھات  المحلیة  - 

لك كلھ  أدى ذلك إلى تحقیق المدینة الكتفائھا الذاتي من الخضر و الفواكھ و فوق ذ - 

  . )1(المختلفة  

  

     

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   253 – 250ص :  المرجع السابق) 1(
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  :خالصـــــــــــــــــــة               

  

ھناك تنوع في الدراسات التخطیطیة اإلمبریقیة ، و یعود  أنیتضح من خالل ما تقدم        

 سبب ذلك التنوع  و االختالف إلى  تعدد مشكالت المدینة و تشابكھا ، باإلضافة إلى تعدد

على البنى  األحیاناألطر التصوریة و المقاربات المنھجیة التي عبرت في غالب 

االقتصادیة و الثقافیة السائدة محلیا ، و قد قاد تحلیل نتائج الدراسات المیدانیة و اإلمبریقیة 

االجتماعیة  ، و الحدائق و المتنزھات ،  األمراضحول الجیرة و الكثافة و التزاحم ، و 

كیة  أساسیة ، اجتماعیة و سلو مضامینوي على طبأن التخطیط الحضري ین إلى التقریر

ة الفنیة و المادیة و الرسمیة ، و كفیلة بإنجاح عملیة التخطیط تتجاوز حدود النظر

المشكالت المختلفة و المتعددة للمدینة ترتبط بالواقع  جذورالحضري ، ذلك ألن 

الصادقة عما یحتاجھ  األفراد و الجماعات   االجتماعي الذي  یمكنھ توفیر بنك للمعلومات

في كافة الجوانب ، األمر الذي یضفي على الخطة تكامال و شموال لكل مكوناتھا و 

بین النتائج و األھداف المراد تحقیقھا  االنسجاما و أبعادھا ، من شأنھا تحقیق عناصرھ

 .  على مستوى الواقع االجتماعي 

صھ حول تلك المضامین التي تتحكم في صیاغة العالقة و لعل أھم ما یمكن استخال     

  :یلي  بین التخطیط الحضري و الواقع بناءا على نتائج تلك الدراسات ما

الواقع  مستوىالسلوكیة على  األنماطتتحكم العوامل االجتماعیة السائدة في صیاغة  - 

لمواقف و و ااإلستعمال ، اإلجتماعي المحلي ، من خالل األدوات المتعلقة بنمط 

االحتیاجات الفردیة و الجماعیة ، كجوانب غیر رسمیة فعالة في بلورة طبعة العالقة بین 

  .ات التخطیطیة اقع یجب مراعاتھا في بلورة السیاسالتخطیط الحضري و الو

اإلقتصادیة  و المعیشیة لدى السكان في بمختلف صورھا و انعكاساتھا  األوضاعتشكل  - 

أن یتحدد من خاللھ نمط التخطیط الحضري في عالقتھ بالواقع  یمكن مؤشراالسلوكیة ، 

  .االجتماعي 
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طبیعة العالقة بین التخطیط الحضري و الواقع انعكاسا لطبیعة العالقة السائدة بین  - 

للنظام العام داخل المدینة ، و مختلف جوانبھ الرسمیة و  ةالممیزالفرعیة  األبنیةمختلف 

  .الغیر رسمیة 

حضري حصیلة تكامل  بین جوانبھ المادیة و السلوكیة كعناصر ال یمكن التخطیط ال - 

  .الفصل بینھا 

و التي تعتبر من بین أھم المؤشرات و الدالالت العالئقیة التي تسعى الدراسة إلى تأكیدھا 

و إبراز أھمیتھا من خالل الفحص المیداني ألحدى المناطق السكنیة الجدیدة التي تعتبر 

   "حي اإلخوة عیاشي " سكیكدة و المتمثل في امتدادا لمدینة 
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  :الفصل الرابــــــــــــــــــع   

  اإلطار المنھجي للدراسة

  :تمھید 

  .مجال الدراسة : أوال 

  .فروض الدراسة و مؤشراتھا: ثانیا 

  .المنھج :  ثالثا 

  .أدوات جمع البیانات : رابعا 

  .العینة و كیفیة اختیارھما: خامسا 

  .أسلوب التحلیل : سادسا 
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  ـــرابع الــــــــــالفصل 

  :ة ــــاإلطار المنھجي للدراس
  :تمھیـــــــــد            

االنتھاء من صیاغة اإلطار النظري للدراسة و طرح المشكلة البحثیة و األھداف   بعد     

و الفروض ، یحاول  البحث في ھذا الفصل  صیاغة اإلستراتیجیة المنھجیة التي من 

في اإلجابة على التساؤالت و  لبیانات و المعلومات التي تفیدا خاللھا  نتمكن من جمع

  .القضایا المطروحة و كذلك التأكد من مدى الصدق  األمبریقي  لفروض الدراسة 

  

  مجال الدراسة : أوال               

I. المجال الجغرافي   : 

یا لمدینة الدراسة بإحدى المجمعات السكنیة الجدیدة التي تمثل امتدادا عمران تمت     

، ھذا و تقع مدینة سكیكدة في القسم " لواد ریغة"سكیكدة  و المتمثل في المجمع الرئیسي  

الشمالي الشرقي للجزائر ، تتمیز بموضع طبیعي تكثر فیھ االنحدارات ، لكونھا تنحصر 

)  جبل مودار ، و مرتفعات بمي مالك و بوالكروة( بین المرتفعات الجبلیة  شرقا و غربا 

  .بحر األبیض المتوسط شماال ، عدا جھة الجنوب المفتوحة على واد الزرامنة و ال

         II  -  نشأة المنطقة و تطورھا :  

لقد عرفت مدینة سكیكدة  نمو سكانیا متسارعا خاصة عقب إنشاء المنطقة الصناعیة       

و تضم أكثر من  ، ھكتار 2000البیتروكیمیاویة في بدایة السبعینات  على مساحة تقدر بـ 

الصناعي القطاعي و الموقعي إلى  موضعتالعامل ، حیث أدى ذلك التركیز على  15000

اختالالت في التوازن االقتصادي و االجتماعي المعیشي بین مختلف مناطق الوالیة ، 

في   %1,36نسبة  1982 – 1977حیث بلغ معدل الھجرة إلى المدینة ما بین سنتي 

و ھو ما أدى إلى زیادة الطلب  %3,14الزیادة الطبیعیة في حدود  الوقت الذي كانت فیھ
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على السكن  ، و فرض الحاجة إلى إنشاء  مجمعات سكنیة جدیدة ، فاستنفذت بذلك 

االحتیاطات العقاریة للموضع   الطبیعي للمدینة األم ، و ھو الدافع إلى تعمیر الضاحیة 

قصد مواجھة الطلب  العمراني  كحل یمكن من خلق جیوب و مساحات جدیدة للتوسع

المتزاید و العجز المسجل في مجال السكن و العمران ، و الذي بلغ ذروتھ ما بین سنتي  

 األحیاءإلى انتشار  أدىمسكن و ھو ما  3555، أین سجل حوالي  1984و  1982

  .القصدیریة بالمدینة 

  

  دینة سكیكدة تطور الحظیرة السكنیة لم) : 1(جدول رقم                    

  

عدد   عدد السكان  السنة

  المساكن

معدل شغل 

  المسكن

عدد 

المساكن 

الالزم 

  توفیره

  قیمة العجز

  1544  15233  أفراد 6  13689  91395  1977

  3555  18990  أفراد6  15435  113940  1982

  418  28377  أفراد6  27959  170261  2002

  

Source : d pat : annuaire statistique de la wilaya de Skikda . tome 1 

Année 2002 page 1—31  

  

في محاولة  خلق مناطق للتوسیع  تمركزت بأربع  مجتمعةساھمت  و ھي عوامل         

الحدائق ، حمادي كرومة ، بني بشیر ، و بلدیة فلفلة  : بلدیات محیطة بالمدینة األم و ھي 

  المجمع "أحد أحیاء " . عیاشيحي اإلخوة "التي یوجد بھا  مجتمع الدراسة المتمثل في 
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  ي سكیكدةــــــــــة ضواحـــخریط
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مدیریة السكن و العمران لوالیة سكیكدة: المصدر 

  جھد خاص+ 
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( بالمناطق الحضریة الجدیدة   الیوم  لك ما یعرف، و ذ" ریغة   لوادي  الرئیسي

ZHUN  (لمواجھة أزمة   طرف الدولة  من  ، و في إطار األداة العمرانیة المعتمدة

   و المتمثلة في المخطط    التسعینات ، السكن منذ نھایة السبعینات  إلى غایة بدایة 

  )PUD . ()1( العمراني الرئیسي 

، و غربا  و تقع بلدیة فلفلة شمال شرق مدینة سكیكدة ، تحده شرقا بلدیة بن عزوز     

ر األبیض المتوسط ، و جنوبا تحدھا بلدیة حمادي بلدیة سكیكدة فیما یحدھا شماال البح

في الجھة الغربیة  للمجمع العمراني الرئیسي لواد " اإلخوة عیاشي " كرومة و یقع حي 

و یربط الحي  1984ریغة ، و قد بدأ مشروع ھذا الحي مباشرة بعد التقسیم اإلداري لسنة 

فرع عن الطریق الوطني رقم مت) طریق علوي و آخر سفلي (بالمدینة األم طریق بفرعین 

  .الذي یربط مدینة سكیكدة  44

          II  -   المجال البشري :  

سمة  نسمة ، بعد أن كان 24806.  1998بلغ عدد سكان بلدیة فلفلة في مجملھا سنة      

نسمة ، و تشیر التقدیرات إلى أن عدد السكان بھذه البلدیة سوف  23760یقدر بـ  1987

  : نسمة موزعة على أربع أنواع من المجاالت  25538إلى حوالي  2005یصل سنة 

  .نسمة  3469: مناطق الریف  - 

 .نسمة  1637: المنطقة العمرانیة العالیة  - 

 .نسمة  4516:وادي  القصب  - 

 .) 2(نسمة  15918: المجمع العمراني الرئیسي وادي ریغة  - 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حول سیناریوھات التوسیع   2المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر ، تجمع سكیكدة تقریر رقم ) 1(

   2001جویلیة مخطط شغل األرض لبلدیة فلفلة ) 2(
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  .مخطط توزیع السكان إیكولوجیا داخل مجال الدراسة ) : 1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

 

  

  بلدیة فلفلة
 ةنسم 25541

  مناطق الریف
 نسمة 3469

المجمع 
العمراني 

الرئیسي وادي 
 15918: ریغة 

المنطقة العمرانیة 
 1637: العالیة 
 .نسمة 

 

وادي  القصب 
 نسمة 4516:

  حي اإلخوة عیاشي  
 نسمة  6594
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  )اإلخوة عیاشي ( خریطة توضیحیة للحي 
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  ) وادي ریغة( خریطة توضیحیة لموقع الحي من المجمع العمراني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جھد خاص + المالح التقنیة لبلدیة فلفلة : المصدر 
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ارسة و المتمثل في حي اإلخوة عیاشي  الذي یعد علما أن ھذا األخیر یقع ضمنھ مجمع الد 

نسمة  6594بحوالي  2005یة سنة اأكبر حي داخل المجمع حیث یقدر تعداد سكانھ إلى غ

إلى األحیاء األربعة األخرى داخل  ةأسرة مقیمة بالحي ، باإلضاف 1099تعیش في إطار 

  .)1(المجمع

           III -   المجال الزمني:  

 2005إلى غایة شھر أوت من سنة  2004الدراسة في شھر سبتمبر من سنة انطلقت       

ینة احیث تم خالل المرحلة األولى جمع المعلومات النظریة و المراجع و كذا المع. 

المیدانیة و بعض المقابالت األولیة داخل مجتمع الدراسة ، إضافة إلى االتصال بمختلف 

، مكاتب الدراسات العمرانیة ، المدیریات المختلفة البلدیة ( المصالح اإلداریة و التقنیة 

المباشر بأفراد  لالتصالقصد جمع المعلومات ، و التي ھیأت فیما بعد الظروف ....) 

  .ملء االستمارة العینة المختارة و 

        IV -  مورفولوجیة مجتمع الدراسة:  

یفة و غیر متماسكة ، مما یقع حي اإلخوة عیاشي على منحدر ، یتمیز بتربة رملیة خف     

یجعلھا مثیرة للغبار ، بسبب سھولة تنقلھا في فصل الجفاف ، كما أنھا و إضافة إلى 

تعرضھا السھل لالنجراف ، فإنھا تتحول إلى أوحال في فصل التساقط ، و تجدر اإلشارة 

یبدو في شكل جزیرة منعزلة و منفصلة عن المدینة األم عدا الطریق  الحي    إلى أن

ت الدراسة داخل عینة العمارات یقدر بالمئات ، حیث أحصلمؤدیة ، أین یجتمع عدد من ا

وحدة  1137عمارة بأشكال و أحجام مختلفة ، احتوت طوابقھا على  110البحث وحدھا 

، مھترأة و غیاب حاد   تتخللھا فراغات جرداء) مثلما یوضحھ الجدول( سكنیة 

نزلیة و البقایا المستعملة ، في كل أرجاء الحي لالخضرار ، و حضور مكثف للنفایات الم

  .خصوصا بجانب العمارات 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
     2005. المصالح التقنیة لبلدیة فلفلة : المصدر ) 1(
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  :فروض الدراسة و مؤشراتھا : ا ثانی 

  
كما ورد في الفصل األول من البحث طرحت الدراسة فرضیة عامة تتمثل في أن         

ھناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین تخطیط المجال الحضري و بین الجوانب السلوكیة ، 

ما طرحت فرضیتین إجرائیتین تمحورت حول ارتباط مخطط المناطق اإلیكولوجیة ك

برغبات و احتیاجات األفراد ، و توفر عناصر البیئة الحضریة المادیة و درجة رضا 

األفراد ، و بھدف التوصل إلى تحدید ھذه العالقة اعتمدت الدراسة على مؤشرات وسیطة 

، إضافة إلى مؤشر الكثافة و التزاحم السكني و دالة تمحورت حول دور الجیرة في ذلك 

مختلف انعكاساتھا اإلیكولوجیة و االجتماعیة ، و كذا دور الظواھر المرتبطة باألمراض 

االجتماعیة المختلفة في توضیح طبیعة ھذه العالقة ، و البعد االجتماعي التخطیطي 

  .للحدائق و المنتزھات و الفضاءات الخضراء 

  

  :ج ــــــــــــــــالمنھ:  ثاثال           

في ضوء أھداف الدراسة و إشكالیتھا فإن الغرض األساسي الذي یسعى إلیھ البحث       

ھو الحصول على بیانات ثابتة حول العالقة بین مخطط المجال الحضري و بین الجوانب 

یشي داخل السلوكیة من خالل ردود األفعال و المواقف الفردیة و الجماعیة و الواقع المع

التحلیل  أنواع كأحدینة ، مدت الدراسة على منھج المسح بالعاعتمجتمع الدراسة ، لذلك فقد 

البحثیة المستخدمة في المنھج الوصفي بصورة عامة  األدواتالكمي ، و الذي یعتمد على 

، فباإلضافة إلى مالئمتھ ) ، السجالت و الوثائق المالحظة ، المقابلة ، االستمارة ( 

من االقتراب من  حث ان البوضوع ، فإن منھج دراسة الحالة مكھجیة مع طبیعة المالمن

أكثر فأكثر من المبحوث  من خالل المقابلة الشخصیة و الحدیث المباشر و الحر مع 

  المبحوث ، و قد ساعد ذلك على كسب ثقتھ و تعاونھ و إقبالھ بجدیة على كشف مواقفھ 

و ھو ما مكن من التزود بأكبر قدر من  ممكن من  بداللتھا و مضامینھا المختلفة  ،

المعلومات  حول مجتمع الدراسة خاصة فیما یتعلق بدرجات الرضا عن المحیط و 
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المرافق العامة و السلطات المحلیة ، و درجة اإلحساس بالمسؤولیة و الوالء ، تجاه محیط 

ث كمتحدث باسمھم المسكن ، و غیرھا ، األمر الذي جعل المبحوثین ینظرون إلى البح

  .عن طموحاتھم و وتطلعاتھم   ، األمر الذي یسر فیما بعد عملیة مأل االستمارة المیدانیة 

  

  :أدوات جمع البیانات : رابعا          

من أجل االحتكاك بمیدان البحث ، و التعرف علیھ و جمع المعلومات و المعطیات       

  :مجموعة من الوسائل و التقنیات ھي  المتعلقة بموضوع الدراسة اعتمد البحث على

  

تعتبر المالحظة إحدى اھم الوسائل المنھجیة استعماال في البحث ،    : المالحظة  - 1      

رات االستطالعیة ، و أعطت احیث أفادت في التعرف على میدان الدراسة خالل الزی

ط  الخارجي ، صورة عن المظھر العام للمیدان ، خاصة ما تعلق منھ بمواصفات  المحی

من حیث الصیانة و النظافة و كدا درجة المیل إلى المحافظة علیھ و تشجیره ، إضافة إلى 

توظیف المالحظة في إحصاء الھیاكل و المرافق المتوفرة  فعال بمجمع البحث ، كما تم 

  .توظیفھا في تحلیل و تفسیر البیانات  المیدانیة 

   

لة أھمیة بالغة في البحث  فھي وسیلة الزمت البحث في أكتست المقاب:   المقابلة - 2       

اغلب فتراتھ ، حیث تم توظیفھا في استشارة المشرف و الرجوع إلیھ ، قصد اإلحاطة  

بالموضوع ، و كدا الحصول على المراجع  دات الصلة ، إضافة إلى أنھا مكنت البحث 

مصالح اإلداریة  و التقنیة من الحصول على العدید من التقاریر و الدراسات من مختلف ال

، و دیوان الترقیة و لتسییر مثل المصالح التقنیة للبلدیة ، و مدیریة السكن و العمران 

حول  ةالعقاري ، وغیرھا أین تم  جمع المعلومات المتعلقة بالبیانات و األرقام المتوفر

ة و بعض فة إلى التزود ببعض الخرائط  و المخططات المحلیالسكان ، و السكن ، إضا

الدراسات الصادرة عن مكاتب التعمیر ، كما أفادت المقابلة في االحتكاك بأفراد عینة 
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من المبحوثین و كسب ثقتھم و تعاونھم مع البحث ، خاصة في كشفھم و تعبیرھم  ث البح

  .عن مواقفھم تجاه أوضاعھم المعیشیة و محیطھم اإلیكولوجي ، و احتیاجاتھم الحقیقیة 

  

ھا كما تعتبر االستمارة من أھم الوسائل المنھجیة التي اعتمد علی:   الستمارةا -3        

سؤاال موزعة على ثالثة محاور  26نیة ، و قد  تضمنت البحث في جمع البیانات  المیدا

  : أساسیة 

  .أسئلة  07الشخصیة و ضم  بالبیاناتیتعلق :  األولالمحور 

  .سؤاال  13محیطة و السلوك االجتماعي و ضم یتعلق بالبیئة الحضریة ال:  المحور الثاني

  .أسئلة  06و یتعلق بدرجة الرضا و المواقف االجتماعیة و ضم  :  المحور الثالث

و قد تم مأل اغلب استمارات البحث المیدانیة ، من طرف الباحث حیث تمت العملیة في    

 جمیعمن  اءاالنتھكل مرة  في شكل سؤال و جواب مباشر مع المبحوث ، إلى غایة 

 األمیة ، وعامل  إلى األحیاناألسئلة الواردة في االستمارة ، و یعود ذلك في أغلب 

، و قد غطت محاور تواضع المستوى التعلیمي ،  لذلك فقد كانت العملیة مكلفة و مجھدة  

أسئلة االستمارة ، جل المعطیات و البیانات المیدانیة التي یحتاج إلیھا موضوع البحث و 

  .یرات التي تضمنھا فروضھ  المتغ

  

كما استعان البحث بمختلف الوثائق السجالت  المتعلقة :  الوثائق و السجالت - 4        

بمیدان الدراسة ، عن طریق االتصال بمختلف المصالح اإلداریة و التقنیة ، مثل مدیریة 

العقاري ، و مدیریة  السكن و العمران و المصالح التقنیة للبلدیة ، دیوان الترقیة و التسییر

النقل للوالیة ، و قد أفادت ھذه المصادر في التعرف على نشأة المنطقة و تطورھا و عدد 

السكان و توزعھم إیكولوجیا  ، و كدا التعرف على األوضاع السكنیة ، و طبیعة المرافق  

  .الخدمات ، و مختلف الظروف التي تحیط بالواقع المعیشي داخل عینة البحث 
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  :ة ـــــــــــالعیین: خامسا          

تسمح العیینة عادة بالحصول على المعلومات المطلوبة مع اقتصاد في الجھد و الوقت ، 

من مجموع أسر الحي المدروس  %10نظرا لكبر حجم مجمع الدراسة ، فقد تم أخد نسبة 

 110یینة تتكون من ة ، فقد كانت العمیأسرة مق 1099ا ان الحي یحتوي على كعینة ، و بم

مفردات حیث تم انتقائھا بالطریقة العشوائیة البسیطة ، فبعد الحصول على عدد العمارات 

حسبھا عددا و رقما ، لیتم بعدھا خلط تلك  و أرقام المساكن ، تم تخصیص قصاصات 

قصاصة ، كل قصاصة تمثل أسرة أو وحدة من وحدات  110القصاصات و سحب 

  : تي التحلیل على النحو اآل

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 1099  *10   

   110= ــــــــــــــــــــــــ      =  عدد مفردات العینة  

                                        100    
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  وضعیة المدخل الرئیسي للعمارات السكنیة ) : 1(صــــــورة رقم            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  نفایات ملقاة من النوافذ الخلفیة للشقق) : 2(ـــــورة رقم صـ              
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  رئیسي للعمارة مثال آخر عن المدخل ال ) : 3(ـــــورة رقم صـ         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  اإللقاء العشوائي للنفایات المنزلیة ) : 4(ـــــورة رقم صـ     
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بذور الحاضر و ثمار المستقبل) : 5(ـــــورة رقم صـ                        
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  نموذج عن التعدیالت الخاصة بغلق الشرفة ) : 6(صورة رقم     
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  جانب من المحیط الخارجي للحي) : 7(ـــــورة رقم صـ             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مثال عن الطرق و الممرات : )8(ـــــورة رقم صـ               
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  : أسلوب التحلیل :  سادسا             

التساؤالت التي طرحتھا فروض الدراسة ، فقد اعتمدت الدراسة  بھدف اإلجابة عن      

للمعطیات على األسلوبین الكمي و الكیفي ، و قد استخدم األول في تبویب   في تحلیلھا

المعطیات المیدانیة و تحویلھا إلى أرقام و نسب ، بینما  استخدام الثاني  في تحلیل  و 

التي تطرحھا  تطار التصوري للدراسة و التساؤالتفسیر المعطیات الكمیة و ربطھا باإل

  .یما بینھا فروضھا بغرض تحدید العالقة ف
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  الفصل الخامس
  

  تحلیل المعطیات المیدانیة
  .البیانات الشخصیة : تمھید 

البنیة الحضریة المحیطة أنماط السلوك : ثانیا 
  .االجتماعي 

  .درجة الرضا و المواقف االجتماعیة  : ثالثا 
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  :الخامس  الفصل

  عطیات المیدانيتحلیل الم
  :تمھید             

ري المعتمد في الدراسة نظرا لكونھ یساعد في ار التصور النظبتاقع محك اخیعتبر الو        

و بالتالي یمكن الحكم على . وضوعیة تبرز الجوانب األساسیة  للظاھرة مالوصول إلى  نتائج 

  . )1(و إمكانیة تجاوزه لألحسن ، مدي قدرة النظریة أو فشلھا في فھم الواقع 

عھا للمعطیات المیدانیة بغرض تحلیلھا على المحاور جم في  ة و استندت الدراسة الراھن

  :التالیة 

  

  : البیانات الشخصیة  : أوال

تشكل البیانات الشخصیة إطارا مرجعیا ألیة دراسة میدانیة بحیث تقدم للباحث لمحة و       

یساعد على تحلیل و تفسیر  صورة واقعیة عن مجتمع الدراسة بمختلف خصائصھ و ھذا ما

ن ھذا الصنف من باإلضافة إلى ما تقدم فإ .ا باإلطار التصوري و ربطھلمیدانیة البیانات ا

تسعى أساسا إلى إبراز العالقة بین  باعتبارھاالبیانات یكتسي في ھذه الدراسة أھمیة خاصة ، 

و المواقف  األفعالمن طبیعة ردود  ي و الجوانب السلوكیة الواقعیة انطالقاالتخطیط الحضر

 تأكدكني بحیث لقة أساسا بدرجة رضا األفراد  عن بیئتھم و محیطھم السو اآلراء المتع

یط الضوء على العالقة بین الخصائص الفردیة  ، لى ضرورة تسلطار عالدراسة في ھذا اإل

المحیطة ، المادیة منھا و  كنیة و المھنیة  و غیرھا و بیئتھالس األصولكالتعلیم ، و الدخل ، و 

 ھلظروفو رؤیتھ  الذاتيا الفرد  عن مخطط بیئتھ إنما یعكس تقییمھ ، حیث أن رض االجتماعیة

و ھو ما تطلب التركیز على المؤشرات المیدانیة التي تم . السكنیة و عالقتھ بالجیران أساسا  

  : تكمیمھا في الجداول التالیة 
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   أفراد العینة حسب السن و الجنس) : 3(جدول رقم                                

  

  السن

  الجنس 

  المجموع   أنثى   ذكر 

  النسبة    التكرار    النسبة    التكرار   ة بالنس  التكرار 

  سنة  30أقل من 

  سنة40..........31

  سنة50..........41

  سنة60..........51

  سنة  فأكثر  61

25  

22  

20  

14  

13  

22،42 % 

20  

18,18  

12,72  

11,81  

07  

03  

02  

02  

02  

6,36  

2,72  

1,8  

1,8  

1,8  

32  

25  

22  

16  

15  

29,08  

22,75  

20  

14,52  

13,65  

 %100  110  14,48  16  85,43  94  المجموع 

     

سنة تقدر  30قل من  عمار األأن فئة األ) 3(د الكمیة الواردة في الجدول رقم تؤكد الشواھ    

مفردة بنسبة  25سنة ب  40إلى  31، تلیھا فئة األعمار من  % 29,08مفردة بنسبة  32ب 

 60 إلى 51أما فئتي  % 20مفردة بنسبة  22سنة بـ  50إلى  41تم فئة األعمار  22,75%

 %13,65مفردة بنسبة  15و   %14,52مفردة بنسبة  16فتقدر بـ سنة  60سنة و أكثر من 

على التوالي و بناءا على ما تقدم فإن الفئات العمریة جاءت مشتتة و غیر متمحورة حول فئة 

و أقلھا )  %29,08(شتت في المستوى الموجود بین أعلى فئة  معینة ، و یبدو ھذا الت

عل المعلومات و المعطیات  المتعلقة باآلراء و المواقف و ردود ج، و ھو ما ی)  13,65%(

إلیقاع الحیاة  السكان لمخطط مجالھم السكني من حیث مدى استیعابھ ماألفعال المرتبطة بتقیی

عبیر ، من خالل شمولھ و تغطیتھ لمختلف الفئات العمریة الیومیة ، یتسم بالصدق و الدقة و الت

و التي یمكن  اعتبارھا إحدى المرتكزات الھادفة إلى تفعیل دور  .  داخل مجتمع الدراسة 

و قد اقتصرت مشاركة . م المخططات على حد سواء المشاركة االجتماعیة  في تصمیم و تقیی

فقط ، و قد  % 14,48مفردة  بنسبة  16ة على إلدالء برأیھن من  خالل االستمارالنساء في ا



 الفصل الخــــــــــــامس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كونھ ى   عزوف النساء عن ذلك ، إضافة لمس البحث ان مرد ذلك یعود في جزء منھ إل

  .یعطي صورة على وضعیة المرأة و دورھا في مجتمع الدراسة مقارنة بالرجل 

  

  

  لحي مكان المیالد األصلي و مدة اإلقامة با) : 4(جدول رقم                    

  

  مكان المیالد 

  مدة اإلقامة 

  المجموع   حضر   ریف

  النسبة    التكرار    النسبة    التكرار    النسبة   التكرار 

  03,45  05  03,36  04  0,9  01  سنوات 5أقل من 

  22,72  25  05,45  06  17,27  19  سنوات10..... 5

  27,27  30  20  22  07,27  08  سنة15....10

  99و39  44  22,72  25  17,27  19  سنة20....15

  09,72  11  03,36  04  06,36  07  سنة فأكثر20

  100  110  55,45  61  44,55  49  المجموع 

  

أفراد العینة حول مكان المیالد األصلي و مدة اإلقامة  بالحي استجابات  من خالل تكمیم        

ن أصول م %0,9ل نسبة سنوات تمث 5اموا بالحي لمدة تقل عن تبین أن أفراد العینة الذین أق

سنوات أن  10و  5من أصول حضریة ، بینما أكدت الفئة التي تتراوح بین  %6,36ریفیة و 

وي أصول نھم ذمنھم أ %5,45من األفراد ینحدرون من أصول ریفیة ، بینما أكد  17,27

سنة  إلى أن  15و  10و تذھب العینة التي تتراوح مدة إقامتھا  بالحي مابین ، حضریة 

من العینة أنھم دوي أصل  %20أصول ریفیة في حین أكد ما نسبة منھا  من  7,27%

 %17,27سنة أن ما نسبة  20و  15حضري أما الفئة التي تتراوح مدة إقامتھا  بالحي نابین 

ینة من أفراد الع %22,72ِیؤكد فیھ من األفراد ینحدرون من أصول ریفیة ، في الوقت الذي 
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سنة فأكثر أن ما 20ة إقامتھا لفئة التي بلغت مدینحدرون من أصل حضري كما تأكد ا أنھم

من المفردات  % 3,36من األفراد لھم أصول ریفیة ، في الوقت الذي أكد فیھ  %3,36 نسبتھ

  .من أصل حضري  أنھم

یدل )  %03,45(و أقلھا )  %39,99(فإن المدى بین أعلى فئة  أنو بناءا على ما تقدم      

ینة من حیث مدة اإلقامة و األصول السكنیة و تجدر اإلشارة ھنا على التباین ما بین أفراد الع

قد تم ترحیلھم )  %55,45(المفردات التي تنحدر من أصول حضریة و التي شكلت  أنإلى 

من حیث األصول السكنیة و مدة اإلقامة  نالتبای أنمن المناطق المختلفة بمركز المدینة  ، كما 

من خالل . كان العشوائي الذي غاب فیھ مفھوم الجیرة یمثل أحد المؤشرات الدالة عن اإلس

غیاب أحد أھم المبادئ التخطیطیة و المتعلقة بالسؤال لمن نخطط ؟ ، فقد دلت إحدى 

الدراسات  المسحیة التطبیقیة لمدینة الثورة العراقیة في منتصف الستینات مثال ، أن أسباب 

بعین  یأخذالذي لم . سكانھم و توزیعھم المشاحنات المستمرة بین السكان یعود إلى أسلوب إ

االعتبار رغباتھم و مواقفھم الشخصیة ، و بالتالي عدم االھتمام بمفھوم المجاورة في التخطیط 

إلسكان تلك الجماعات التي أتت من خلفیات ثقافیة متباینة عكست ارتباطات عائلیة و قبلیة 

قابالت المیدانیة لمجتمع البحث أن األفراد فقد دلت الم تقریباو في نفس السیاق  .   )1(متنوعة 

تم ترحیلھم من المناطق السكنیة المختلفة بمركز المدینة ، یحولون إظھار تمیزھم عن   نالذی

یشعرون فیھ بالظلم تجاه  الذيدرون من أصول  حضریة ، في الوقت حاآلخرین كونھم ین

ر اإلقامة لمدینة و لیس إلى مقإلى مركز ا باالنتماءعملیة ترحیلھم ، مع استمرار تمسكھم 

  . الحالي 

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرجع سابق   –. التخطیط في دول الخلیج العربي    و   النمو الحضري: إسحاق یعقوب القطب عبد اإللھ أبو عیاش ) 1(

 . 112ص 
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   لمعیشي حسب الدخل و التعلیم   المستوى ا) : 5(جدول رقم                      

  

  المستوى التعلیمي    

  الدخل الشھري 

  النسبة   المجموع   جامعي   ثانوي  متوسط  ابتدائي  أمي 

  دج10,000أقل من 

  دج15000...10000

  دج20000...15000

  دج25000...20000

  دج30000...25000

  فأكثر 30000

10  

09  

04  

02  

01  

 ----  

04  

06  

08  

01  

 ----  

 ----  

06  

08  

03  

01  

 ----  

 ----  

07  

01  

06  

04  

 ----  

02  

04  

03  

02  

03  

02  

01  

31  

27  

23  

11  

03  

03  

28,18  

24,54  

20,90  

10  

02,72  

02,72  

    98  15  20  18  19  26  المجموع 

  89,09    13,63  18,18  16,36  17,27  23,63  النسبة 

 

مستوى المعیشي و المتعلقة بال) 03(تبین البیانات الكمیة الواردة في الجدول رقم           

كأعلى نسبة بین  %28,18دج تشكل ما نسبة  10000أن فئة أقل من . حسب الدخل و التعلیم 

دج بنسبة  15000و  10000فئات الدخل المختلفة تلیھا الفئة التي یتراوح دخلھا بین 

 %20,9دج مقدرة بـ  20000و  15000بینما كانت الفئة التي یتراوح دخلھا بین  24,25%

في  لتأتي %10نسبة  دج ما25000و  20000ات عینة البحث قي حین شكلت من مفرد

  لكل على حدة من مفردات العینة  % 2,72دج فأكثر و تشكل  30000و  25000النھایة فئتي 

یشكل لنقص عدد مفردات العینة ،  زاد الدخل كلماو من خالل ما  تقدم یالحظ أنھ كلما         

دج ، في حین ال یتجاوز معدل دخل الفرد الواحد 6700ي حوال معدل دخل األسرة بالحي

  .أفراد  7دج إدا كان معدل أفراد األسرة ھو 960
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في مجتمع الدراسة أعلى النسب   األمیةأما فیما یخص مستویات التعلیم فقد شكلت      

، ثم فئة المستوى الدراسي  %18,18ى التعلیمي الثانوي بنسبة تلیھا فئة المستو %23,63بـ

لتأتي بعدھا فئتي المستوى الدراسي المتوسط و الجامعي بنسبة  %17,27االبتدائي بنسبة 

  .على التوالي  %13,63و  16,36%

في الوقت ).  %28,18( و من ھنا فإن مجتمع الدراسة تغلب علیھ فئة الدخل المنخفض    

، إضافة إلى ) دج960(و ) دج6700(الذي كان فیھ متوسط دخل األسرة و الفرد على التوالي 

بین أرباب األسر عموما ، و  %23,63، و التي شكلت أعلى نسبة بـ   ارتفاع حجم األمیة  بھ 

لدى السكان بمجتمع الدراسة من خالل الدراسة و  ھو ما یفسر انخفاض مستوى المعیشة

حیث أكدت الدراسات في ھذا . التعلیم و التي تعتبر من بین عوامل تدھور البیئة الحضریة 

إلى تحقیق التكامل و التكیف  تؤديالمؤھالت التعلیمیة العلیا و الوسطى  إناإلطار ، 

، أكد على ان  1990مة الصحة العالمیة بجنیف سنة ، كما صدر عن تقریر لمنظ) 1(الحضري 

و  االكتئابتدھور البیئة الحضریة ھو المسؤول عن ازدیاد حاالت العنف و اإلدمان و 

حیث تجاوزت . لك باإلضافة إلى تفشي البطالة في أوساط الشباب خاصة و ذ.  )2(الالمباالة 

   .  من العینة المستجوبة  %40نسبة 

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلسلة الدراسات . التھمیش و العنف الحضري : توھامي إبراھیم ، عبد الحمید دلیمي . إسماعیل قبرة  )1(

   140ص.  2004مخبر اإلنسان و المدینة ، جامعة منتوري قسنطینة  ،  الحضریة

ص  1996أفریل  71العدد  –كیف تكون ؟ فیي مجلة المدینة العربیة ....بیئتنا الحضریة : عادل أبو زھرة  )2(

  - 37، 36ص 



 الفصل الخــــــــــــامس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  . السلوك االجتماعي أنماطالبیئة الحضریة المحیطة و :  ثانیا        
  : د ـــــتمھی       

بینھم تباین تبعا ألنماط  األفرادردود األفعال و المواقف المعبرة عن عالقة  أنالثابت من 

السلوكیة المعبرة عن روافدھم الثقافیة ، و فد انتھت الدراسات في ھذا اإلطار إلى عدم 

االقتصار على ما یصدر علن الفرد من أسرار شفھیة بل یجب أن یتعدى ذلك إلى ما یصدر 

و من ھذا .  )1(عملیة مختلفة تحدد كیفیة تجاوبھ مع المحیط الذي یعیش فیھ  تعنھ من سلوكیا

المنطلق اعتمدت النشاطات على المؤشرات السلوكیة العملیة التي تم تكمیمھا في الجداول 

  : التالیة 

  

  م المسكن لحجم األسرة مدى مالئمة حج) : 6(جدول رقم                 

  

  عدد الغرف

  

  رةأفراد األس عدد

  غــــــــرف 5  غـــــــــــــــرف 4  غـــــــــــــــــــرف3

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار   النسبة  التكرار 

  0  0  0  0  11,81  13  أفراد 3أقل من 

  0  0  6,36  7  30  33  أفراد 6---- 3

  0,9  01  4,54  05  29,09  32  أفراد 9---- 6

  1,81  02  3,63  4  11,81  13  أفراد فأكثر 9

  02,71  03  14,35  16  82,71  91  جموع الم

  

           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  33ص  –مرجع سابق  –أحمد النكالوي ، خبرة الحیاة الحضریة في مدینة القاھرة ) 1(
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 3كونة من فإن فئتي األسر الم) 6(ت الكمیة الواردة في الجدول رقم من خالل المعطیا        

على التوالي تشكل الحجم الغالب  %29,09و  %30أفراد بنسبة  9ى إل 6تة أفراد ، و إلى س

  %11,81أفراد فأكثر بنسبة  9أفراد و  3على أسر العینة ، تلیھا فئتي األسر  المتكونة من 

بینما  %82,71غرف بنسبة  3تعیش في مساكن من  عینة البحث أنكما . على حدة   لكل

على    %02,71و %14,53غرف بنسبة  5و  4اكن المتكونة من یتوزع الباقي على الس

أفراد  مقتربا بذلك  7معدل شغل المسكن بعینة البحت یزید عن  أنالتوالي كما بینت الدراسة 

 2,5أما معدل شغل الغرفة  فھو في حدود ) . المسكن/فرد7,1(من المعدل الوطني 

عوامل و الذي یعتبر احد ال. غرفة /فرد  2,8الغرفة ، في حین أن المعدل الوطني یبلغ /فرد

الدالة على عدم استجابة حجم المسكن لحجم األسرة و مالھ من انعكاسات مختلفة ، بحیث دلت 

ھاما في انتشار األمراض المعدیة ، الحجرة السكنیة المزدحمة تعد عامال  أنالدراسات 

ناك عالقة سببیة بین نسبة حیث لوحظ انھ ھ كأمراض الجھاز التنفسي و األمراض التناسلیة 

افتراضات حول إمكانیة تأخر نمو  أثیرتالوفیات خاصة عند األطفال و كثافة المسكن  ، كما 

ضیق المسكن أعتبر عامال في   و ذلك فضال عن أن. السكني  االزدحامالطفل كنتیجة لعامل 

إضافة إلى كون   صیة بین أفراد األسرةالنعدام الخصوانتشار المشكالت الالأخالقیة نظرا  

منھا بالظروف غیر  المختلفة ترتبط في جزء ھام االجتماعیة الجریمة و االضطرابات

" العوامل التي دفعت  ، و ھي )1(و المعنویات  األخالقالمالئمة لإلسكان من خالل إفساد 

إلى القول أن المكان الذي یسكن فیھ الفرد یعد أمرا حیویا في تكوین "  M.Bryeeبراي 

الخمول و  أنفسیة و الجسدیة و االجتماعیة ، كما تھ  و عامال مؤثرا على صحتھ النصیشخ

ھما  الرديءظروف اإلسكان  أنھبوط الحیویة ھما أھم أسباب اعتالل المزاج و اإلدمان و 

  )2(مباشرة  لھذه األمراض االجتماعیةاألسباب ال أھم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  205، 204مرجع سابق  ص  –الجزء الثاني  –علم اإلجتماع الحضري : السید عبد العاطي السید  )1(

العربي الحدیث  المكتب –حمد رشوان  ، مشكالت المدینة دراسة في علم االجتماع  الحضري حسین عبد الحمید أ) 2(

  . 95ص  2002اإلسكندریة 
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من بین العوامل التي یق المسكن یعتبر المقابالت الحرة المیدانیة أن ض أوضحتكما       

الظواھر  ألحدة في استضافة اآلخرین بالبیت ، بساھمت إلى بدایة عزوف األسر عن الرغ

عبد المنعم "الدالة على التفكك االجتماعي ، و لعل ذلك من القضایا التي دفعت الباحث 

ة من ءا من تكیف األسرھو في الحقیقة جز اجتماعیاإن ما نسمیھ تفكك : " إلى القول " شوقي

ى سابقتھا من المعطیات أخرى تضاف إلو ھي مبررات .  )1(" إلحاحات الواقع االجتماعي

، و التي ) 2(المتعلقة بمكان المیالد األصلي و مدة اإلقامة بالحي  خاصة ، في الجدول رقم 

  . باإلسكانتدل في مجملھا عل التخطیط العشوائي 

  

  كیفیة الحصول على المسكن ) : 7(قم جدول ر                    

  

  العینة                 

   االحتمال

  النسبة   التكرار 

  10  11  ملك 

  90  99  إیجار 

  100  110  المجموع 

ّ  

قد  %90أن أغلب مفردا ت العینة بنسبة ) 7(تؤكد الشواھد الكمیة الواردة في الجدول رقم 

للفئات لھادفة على توفیر السكن االجتماعي حصلوا على مساكنھم في إطار برامج الدولة ا

االجتماعیة المحدودة الدخل ، عن طریق دیوان الترقیة و التسییر العقاري و التي كانت في 

  .)2(السابق تقیم في مناطق مختلفة و متدھورة بمركز المدینة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  66ص  1983مع المدینة ، دار المعارف ، الفھرة عبد المنعم شوقي ، مج)1(

  المصالح التفنیة لبلدیة فلفلة  : المصدر ) 2(
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  درجة المیل إلى تغییر طبیعة المسكن ) : 8(دول رقم ج                  

  .عتھ و أسبابھیطب                                     

  

  العینة

  اإلحتمال

  % النسبة  التكرار

  25,45  28  ال

  74,54  82  نعم 

طبیعة التعدیل
  

في حالة 
  

اإلجابة بنعم 
  

  تعدیل في

  المطبخ

  إضافة 

  غرفة

  تعدیل في 

  الصالون

  غلق 

  الشرفة 

  أخرى 

  تذكر

  النسبة   التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

55  50  18  16,36  23  20,9  40  36,36  19  17,27  

في حالة تع
دیل 

  

شرفة الشقة 
أو غلقھا لماذا؟  

  

  الخوف من 

  السرقة

  عدم الثقة

  بالجیران 

الخوف من 

  سقوط األبناء

  ىالحصول عل

منظرا أكثر 

  جماال

  أخرى تذكر 

47  42,72  24  21,81  36  32,72  32  29,09  10  9,09  

  

لى تعدیل بدرجة المیل إو المتعلقة ) 8(تفید المعطیات الكمیة الواردة في الجدول رقم       

قد قاموا بتعدیالت في  %74,54المسكن ، طبیعتھ ، أسبابھ ، أن أغلبیة أفراد العینة بنسبة 

ا كن ، فقد شكل التعدیل في المطبخ ممساكنھم و قد تركز ذلك العدیل أساسا بمالحق المس

العینة  أفراد، كما أقر  %36,36، یلیھا التعدیل المتعلق بغلق الشرفة بنسبة  %50نسبتھ 
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 الذین أقروا بإضافة غرفة األفرادبتعدیلھم للصالون ، في حین كانت نسبة  %20,09نسبة ب

أساسا تعدیل أما فیما یخص .  أخرىت بتعدیالت فتعلق %17,27نسبة  أما %16,36تقدر بـ 

  : الشرفة أو غلقھا فقد تمحورت حول األسباب التالیة 

ل الخوف من السرقة بنسبة من و الراحة و الطمأنینة ، من خالعدم اإلحساس باأل - 

و الخوف من سقوط األبناء بنسبة  %21,81، و عد م الثقة بالجیران بنسبة  42,92%

و ھو ما یوحي باھتزاز العالقات االجتماعیة و انتشار األمراض  32,72%

  .االجتماعیة كالسرقة مثال 

 لخال ة تكییف مخطط المسكن مع األنماط السلوكیة و المعیشیة لألسر ، منمحاول - 

لحصول على عینة بأنھم قاموا بإغالق الشرفة لمن أفراد ال %29,09إقرار ما نسبتھ 

بالبحث عن فضاء داخلي  ذكروا أسباب أخرى ، تتعلق %9,09منظرا أكثر جماال ، و 

 .تھ من الخارج صیة ال یمكن قراءصوللمسكن بأكثر خ

ت تدني المستویات المعیشیة بفعل ن إفرازامن ما یعتبر عدم اإلحساس بالثقة و األكم         

كالسرقة و  اجتماعیةة و تدمي مستوى الدخل و التعلیم ، التي أدت إلى ظھور أمراض البطال

  ).العمارة( غیرھا ، إضافة األصول المتباینة للسكان داخل نفس الوحدة السكنیة 

ول الفردیة ، و و ھو ما یدل عموما على أن تخطیط الوحدة السكنیة و توزیعھا لم یراعي المی

، من خالل إقدامھم على تعدیلھا محاولة منھم االحتیاجات الحقیقیة للسكان داخل عینة البحث 

   )1(لتكییفھا مع حجم األسرة و نمطھا المعیشي 

و في سیاق متصل فقد دلت المالحظات المیدانیة لمجتمع البحث عن التحویل النھائي لوظائف 

رات لصالح الوظائف الخاصة المتعلقة بالعیادات الصحیة بعض المساكن و الشقق داخل العما

و جراحة األسنان ، و الذي لھ تأثیر على البعد الوظیفي للعمارة السكنیة ، إضافة إلى كونھ 

المضاربة في العقار السكني و درجة العدالة في توزیعھ ، خاصة في ظل  عن یعطي صورة

  .اختالل التوازن لصالح الطلب على المسكن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)  Blodin diop . habitant planifie . inlecture de la ville comtompolaire aghakhan 1983 .p 138 
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  كیفیة استخدام أقسام المسكن و مبرراتھ) : 9(جدول رقم 

  

  كیفیة استخدام 

  أقسام المسكن

  ال             نعـــــــــــــــــــــــــــــــم   

  

  التكرار

  

   %النسبة 

  

  التكرار

  

  غرفة خاصة   %النسبة 

  56,36  62  43,63  48  باألدب  
  63,63  70  36,36  40  بالذكورغرفة خاصة 
  58,18  64  41,81  46  ثباإلناغرفة خاصة 

  في حالة االستخدام

  العشوائي للغرف

  لماذا ؟ 

  الرغبة في استعمال  ضیق المسكن

  اعیاالمسكن جم

  أخرى تذكر 

  

  التكرار

  

   %النسبة 

  

  التكرار

  

  %النسبة 

  

  التكرار

  

   %النسبة 

60  54,54  45  40,9  05  04,54  

  ال یوجد مكان مخصص  بالصالون  بالمطبخ  تناول الوجبات

49  44,45  30  27,27  31  28,18  

   

المسكن و مبرراتھا المتعلقة بكیفیة استخدام ) 9(تؤكد الشواھد الكمیة في الجدول رقم        

عینة أسر البحث أن من أفراد   %56,36على غلبة االستعمال العشوائي لھذا األخیر، فقد أقر 

بعدم و جوب غرفة خاصة  %63,63و ما نسبتھ  بنھم ال تتوفر على غرفة خاصة باألمساك

راد أقروا بعدم وجود غرفة خاصة بالبنات ، و یعود ذلك حسب ما أكد أف %58,18بالذكور و 

، و ھو ما یدل على عدم توافق  حجم  %54,54العینة  باألساس إلى ضیق المسكن بنسبة 

في استعمال أقسام المسكن جماعیا بنسبة  الرغبةإلى إضافة ، و ذلك  األسرةالمسكن مع حجم 

تعلقت بأسباب أخرى ، و في ھذا اإلطار تؤكد الدراسات على  %4,54، و ما نسبة  40,9%
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بین أفراد األسرة یعتبرھا عامال من عوامل انتشار المشكالت  ةوصیم الخصاأن انعد

  .)1(الالاخالقیة 

و التي تعتبر من بین المتطلبات االجتماعیة في تخطیط المسكن إما تناول الوجبات فقد       

في الوقت  %44,45جاءت النسب مشتتة إال أن األغلبیة أفرت بتناولھا في المطبخ بنسبة 

من  %28,18من أفراد العینة على تناولھا في الصالون ، أما نسبة  %27,27الذي أكد فیھ 

األفراد فقد أجاب ت بعدم الوجود مكان مخصص لألكل ، و الذي یعكس میل أفراد العینة إلى 

تناول الوجبات فردیا ، المقترن بالتحول النظامي الذي شھدتھ األسرة الجزائریة عموما ، 

  .جماعیا  المعتادة على تناول الوجبات

  

  .عالقات الجیرة داخل مجتمع الدراسة : ) 10(جدول 

  

طبیعة العالقة 

  بالجیران 

  داخل الحي    داخل نفس العمارة 

 %النسبة   التكرار    %النسبة  التكرار 

  32,72  36  36,36  40  جیدة 

  50  55  51,81  57  مقبولة 

  11,81  13  09,09  10  سیئة 

  05,45  06  02,72  03  منعدمة 

  100  110  100  110  جموع الم

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   205الجزء الثاني  مرجع سابق ص. علم االجتماع الحضري . السید عبد العاطي السید ) 1(
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حول عالقات الجیرة داخل نفس العمارة و ) 10(توضح البیانات الواردة في الجدول رقم       

و مقبولة  %32,72، و  %36,36ت في  أغلبھا  بین  جیدة بنسبة تراوح أنھاداخل الحي ، 

  من أفراد العینة بسوء  %9,09على التوالي ن في حین أقرت نسبة  %50و  %51,81بنسبة 

بسوء عالقتھم داخل الحي و ھي نسبة  %11,81عالقتھم مع جیرانھم  في نفس العمارة و 

ھانس "ذا اإلطار یقول ھ ، و فيالجتماعیة  معتبرة تدل على التدھور التي تشھده العالقات ا

إن أھم عامل یجلب الراحة النفسیة و العقلیة ھو إقامة عالقات "   »  Hans siley" "سیلي

و ھي معطیات تؤكد المؤشرات  المتعلقة بردود الفعل و المواقف " . حسنة مع الجیران 

المتعلقة خاصة بالخوف من  حول أسباب غلق الشرفة و) 8(الفردیة الواردة في الجدول رقم 

السرقة و عدم الثقة بالجیران ، و الناجمة في جزء منھا عن األصول المتباینة للسكان مثلما 

و ) 5(، إضافة إلى تدني مستوى المعیشة مثلما ورد في الجدول رقم ) 4(جاء في الجدول رقم 

  .انالتي تؤكد في النھایة على عدم التمكن من تحقیق التكیف من طرف السك

  

  المحیط و مبرراتھ درجة المیل إلى المحافظة على: )11(جدول رقم 

  

  العينة 
  االحتمال 

 %النسبة   التكرار 

  10  11  نعم
  90  99  ال

في حالة 
ب

اإلجابة 
 

ال لماذا 
نقص في   

  الوعي
  عدم الشعور 

  باالنتماء
عدم الرغبة   تراجع القيم

  باإلقامة بالحي 
  أخرى تذكر

  المسبة  التكرار  المسبة  التكرار  المسبة  كرارالت  المسبة    التكرار   النسبة   التكرار 
77  70  32  29,09  46  41,81  26  23,63  20  18,18  

  

 للمحافظةو المتعلقة بدرجة الميل ) 11(الواردة في الجدول رقم  ةالكميتفيد  الشواهد       

أقروا بعدم   %99ة األغلبية الساحقة من أفراد العينة بنسب أنعلى المحيط و مبرراته 

بشأن ذلك محافظة السكان على المحيط ، و قد تمحورت مواقف أفراد العينة  و آرائهم 
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المواقف المقرة بتراجع  ، تليها ) %70(قص الوعي كأكبر نسبة حول األسباب المتعلقة بن

، كما شملت نسبة    %29,09بنسبة  باالنتماء، ثم عدم الشعور  %41,81 القيم بنسبة

بأسباب  %18,18ر في حين أق. غبة في اإلقامة بالحي المواقف المقرة بعدم الر 23,63%

و عدم اإلحساس  غتراباإلو   ا يدل على انتشار  قيم الالمباالةأخرى ، و هو م

 األوضاعأن األحوال و " عبد العاطي السيد " بالمسؤولية في هذا اإلطار يؤكد الباحث 

اإلحساس بعدم الرضا و اسا بالشقاء و التعب و تثير تزيد السكان دخل الحي إحسالمحيطة 

للمحافظة على نظافة  ةالمقابالت الميدانية على عدم ضبط سياس أكدتكما .  )1(من الالأ

على وجود عامل  واحد فقط  أكدتالمحيط و حمايته من طرف السلطات المحلية ، حيث 

قلة المعدات  على المالحظات التي دلت مكلف بالنظافة داخل الحي ، إضافة إلى

المخصصة لوضع لنفايات المنزلية إضافة إلى سوء انتشارها حيث تموضعت بأماكن بعيدة 

عن العمارات ، األمر الذي جعل السكان يضعون النفايات عشوائيا ، و في  أحيان كتيرة 

الذي أثر على نظافة المحيط بصفة خاصة و كما يقول  األمرمن شرفات العمارة ، ترمى 

النظافة ال تعد شرطا الزما ضروريا لضمان الصحة الجسدية :"   »   M.Bryeeبراي "

   )2(. "األخالق الحميدة و السلوك الموفق فحسب بل هي شرط و أساس

و النوعیة لألحیاء السكنیة عامال من  الكمیة  عدم الكفایة"  أن ىكما  یؤكد أحد الباحثین عل

عیش فیھا ، و یرغبون في االنتقال إلى مناطق السكان  یسأمون ال   تجعل   العوامل التي

ى مناطق إقامة و لیست مناطق سكن لو من ھنا تتحول ھذه المناطق إ    )3(....". أخرى  

في مناطق  أخرى ، و ھو ما ینعكس سلبا على درجة  االستقرارطالما ان أحالمھم تتجھ إلى 

   .الحي داخل  االجتماعیة، و توطید العالقات  باالنتماءاإلحساس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .206المرجع نفسھ ص) 1(

  . 204المرجع نفسھ ص )2(
-  الرواشد  -زمة السكن في ضوء المجال الحضري ، دراسة تطبیقیة على مدینة فسنطینة دار النورا. الصادق مزھود  ) 3(

  268ص  الجزائر 
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  : االجتماعیةالمواقف درجة الرضا و : ثالثا              

  

في التخطیط الحضري إلى أھمیة األحد "  Structurelles"تشیر الدراسات التركیبیة         

مجمل العوامل المادیة و السلوكیة ، و بذلك فمن المتعین عند مواجھة مشكلة  االعتباربعین 

الجتماعیة و اإلسكان في  التخطیط الحضري ، التركیز على تكامل الخطة مع التسھیالت ا

ى جنب مع الوحدات السكنیة الجدیدة و لخدمات المختلفة جنبا إلالترویحیة  ، و ضمان توفیر ا

إبراز جعل الدراسة تحاول  و ھو ما.  )1( األولفي المقام  اجتماعیةذلك ألن مشكلة التخطیط 

و  من خالل درجات الرضا" . اإلخوة عیاشي" لة في حي تكامل مخطط عینة البحث المتمث

و ذلك استنادا على العوامل و . تجاه المحیط المادي و االجتماعي  االجتماعیةالمواقف 

الرسمیة و الغیر الرسمیة للسلوك   المتغیرات التي تبرز مدى التنسیق بین المكونات

  :  يالتخطیط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.  1992مدیریة الكتب و المطبوعات الجامعیة ، حلب ،. نظریات تخطیط المدن . مارتیني  ، عمر وصفيسلوى سقال ) 1(

   11- 10ص ص 
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  .درجة الرضا و المواقف االجتماعیة ) : 12(جدول رقم 

  

  

      I -  حول وضعیة ) 12(تبین الشواھد الكمیة الواردة في الجدول رقم    :وضعیة المسكن

یا أقروا بعدم رضاھم  نھائ %71,81المسكن ، أن األغلبیة الساحقة من أفراد البحث بنسبة 

بین  االنسجاممن وضعیة المسكن ، و باإلضافة إلى ما ورد ذكره حول عدم التوافق و 

و . و طبیعة مخططھ لألسرة و التي من بینھا ما تعلق بحجم المسكن  االجتماعیة المتطلبات

مختلف العوامل التي دفعت األسر إلى محاوالت التكیف المتجلیة أساسا في التغیرات التي 

إضافة إلى انعكاسات ذلك على عالقات الجیرة و غیرھا فقد أكدت المقابالت لحقت بالمساكن 

إلى مساكنھم في موسم  مطار ب األفراد یشكون من تسرب میاه األالمیدانیة على أن أغل

  الموضوع

درجة 

  الرضا 

العالقات   المحیط  وضعیة المسكن
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التساقط ، و ھو ما یدل على عدم الجدیة و التدلیس و الغش في اإلنشاء في ظل غیاب الرقابة 

و غیاب بند المتابعة في التخطیط ، و الذي یجعلھ حبیس القرارات . الرسمیة و الغیر الرسمیة 

اإلداریة الرسمیة البعیدة عن الواقع و ذلك ما توحي بھ المواقف و ردود األفعال الفردیة و 

  .الجماعیة المعبر عن عدم الرضا النھائي في المسكن 

  

       II  -  من  %85,45فإن ) 12( كما بینت المعطیات الواردة في الجدول رقم:  المحیط

تتوافق مع ما  فأفراد عینة البحث یقرون بعدم  رضاھم نھائیا  عن المحیط ، و ھي مواق

من حیث كون األحوال  و األوضاع المحیطة تزید "  عبد العاطي السید " ذھب إلیھ الباحث 

و .  )1(" أمنو التعب  و تثیر اإلحساس بعدم الرضا و الال ءالسكان داخل الحي إحساسا بالشقا

عدة عوامل  افي بلورتھ المواقف ساھمتبناءا على ما تقدم في مواضع مختلفة سابقة فإن ھذا 

   :یليتتحدد أساسا فیما 

عن ) 5(و ) 4(حیث دلت الشواھد الكمیة في الجدولین : التوزیع العشوائي للسكان  - 

ن حیث التباین االجتماعي للسكان من حیث أصولھم السكنیة و مستویات المعیشة م

الدخل و التعلیم و التي كشفت بدورھا عن انخفاض معتبر و الذي دلت الدراسات 

حولھا أن المھنیون و أصحاب الدخول المرتفعة  أكثر میال للمحافظة على المحیط و 

على  أن المواطنون األصلیون أكثر میال من غیرھم نحو االھتمام بھ، كما دلت 

لمستأجرین مبادرة في ھذا المالك أكثر من اعن أن    االعتناء بمحیطھم ، زیادة

   .)2(اإلطار 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 206المرجع السابق ص . السید عبد العاطي السید ) 1(

مدینة العربیة العدد في مجلة ال. سلوكیات و واجبات البلدیة  و المواطن في مجال نظافة المدن . عبد اهللا العلي النعیم  ) 2(

    80مصدر سابق  ص.  30
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المقابالت عن عدم  أكدتفضال عن التسیب من طرف السلطات المسؤولة  حیث  - 

داخل  یوجد عامل واحد فقط مسخر للقیام بوظیفة النظافة   بالمحیط ، بحیث  االھتمام

ي السكني ، عوامل رئیسیة مسؤولة عن تدھور المحیط بالح ھاو التي یمكن اعتبار. الحي 

زیادة على العوامل التي سوف یتم التطرق إلیھا في مواضع الحقة مناسبة و التي تعبر في 

  .أغلبھا عن درجة التكامل بین المؤسسات الرسمیة و التنظیمات االجتماعیة الغیر رسمیة 

 

        III -  المتعلقة األخیر ، و كما تفید البیانات الواردة في الجدول  :العالقات االجتماعیة

من المفردات على انھم  %49,09ات االجتماعیة السائدة بمجتمع البحث  بتأكید بطبیعة العالق

أنھم راضون   األفرادمن   %43,63 أكدفي حین  راضون عن العالقات االجتماعیة السائدة ،

عن عدم رضاھم نھائیا عن طبیعة  %6,36جدا في الوقت الذي أكد فیھ الباقي و ھي نسبة 

  .اتھم االجتماعیة عالق

فإن األفراد یمیلون إلى التحفظ و ) 10(و ) 8(ى البیانات الواردة في الجدولین باإلضافة إل

في إقامة  عالقاتھم و ذلك في جزء منھ یعود إلى التباین من حیث األصول و  االنتقاء

اردة في و ذلك ما دلت علیھ البیانات الوو تباین اإلھتمامات المستوى لمعیشي لدى السكان 

و الذي یعكس بدوره التوزیع العشوائي للسكان ، كأحد المؤشرات الدالة ) 5(و ) 4(الجدولین 

ھوم الجیرة في التخطیط من خالل عدم التنسیق فالمجتمع و عدم االھتمام بم راكإشعن عدم 

  .بین التنظیمات الرسمیة و الغیر رسمیة

  

      IV  -  12(انات المكممة الواردة في الجدول رقم من خالل البی  :المرافق و الخدمات (

عن عدم رضاھم نھائیا عن مدى توفر  %92,72، فقد أكد أغلب أفراد عینة البحت بنسبة 

الوضعیة الحقیقیة لتلك المرافق و الخدمات بالحي ، و قد أظھر المسح المیداني لمجمع البحث 

  :المرافق و الخدمات كاآلتي 

فإن مجتمع الدراسة . إضافة إلى ما تم ذكره حول طبیعة السكن   : المرافق السكنیة  -1     

وحدة سكنیة و التي  1137بطاقة استیعاب تقدر  األحجامعمارة مختلفة  110یتوفر على 
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الجداول ( السائدة حولھا على عدم استجابة تقسیمھا الداخلي لألنماط السلوكیة   أكدت المواقف

المؤكدة على عدم اإلتقان في اإلنشاء ، األمر الذي جعل إضافة إلى اآلراء الفردیة ) 9، 8، 6

فیات و التي تعكس في مجملھا خل. مطار الوحدات السكنیة عرضة إلى لتسرب میاه األ

  .المتعلقة بعدم الرضا لدى األفراد و الجماعات  فالمواق

  

حدة ث توفره على عیادة واحأظھر المسح المیداني لمجمع الب:  فق الصحیة االمر -2    

عمومیة متعددة الخدمات ، التي  تغذي خدماتھا كافة األحیاء المحیطة  داخل المجمع الرئیسي 

یؤثر على طاقة استیعابھا ، إضافة إلى عیادتین للطب العام و واحدة  و ھو ما) وادي ریغة( 

لطب األسنان ، و ثالثة صیدلیات ، و ھي مرافق تابعة للخواص ، و ھو ما یدل على النقص 

ذلك  المتخصص ، إذا ما أستثنى من مجال الخدمات الصحیة ، خاصة منھا ما تعلق بالطبفي 

  .العیادة الوحیدة المتخصصة في أمراض الربو و األمراض الصدریة  

  

توجد بالمنطقة ابتدائیة واحدة و متوسطة و ثانویة ال   :المرافق التعلیمیة و التكوینیة  - 3   

  .إلى مركز للتكوین المھني ، و المعھد الوطني للبترول  تستجیب لعدد المتمدرسین إضافة

  

 3محال للمواد الغذائیة و  25أحصت الدراسة بعینة البحث   : المرافق التجاریة  - 4   

إضافة ) غالل(و مؤسسة واحدة إنتاجیة . مقرات للھاتف العمومي  4مقاھي ، و  4مكتبات ، و

  .ة للبنزین نقطة  للبیع مختلفة األنشطة و محط 14إلى 

  

تتمثل في مقر البلدیة ، و إدارة مخصصة للخدمات المتعلقة   : المرافق اإلداریة  - 5   

  .بالھاتف ، إضافة إلى مقر تابع إلى الشركة الجزائریة للتأمین 

توجد بمجتمع الدراسة قاعة متعددة الریاضات تبدوا و : المرافق الریاضیة و الترفیھیة  - 6   

مھجورة إضافة إلى مساحة لممارسة كرة القدم ، إضافة إلى دار الشباب  للمالحظ أنھا شبھ

  .الذي غاب عنھا 
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  .تتمثل في مسجد و قاعة أخرى للصالة  :المرافق الدینیة  - 7   

  

، ال یبدوا و تتمثل في مقر لألمن الوطني و آخر للدرك الوطني :  المرافق األمنیة - 8   

  . )1(ألف ساكن  15ركزا أمنیا لكل یفرض م الذيموافق للمعیار الدولي 

  

للنقل مابین األحیاء  ةحافالت مخصص 10توجد بالمنطقة  :النقل و شبكة الطرق  - 9   

دج  40بكلفة تقدر بـ    مركز المدینة ،  للنقل باتجاه   حافلة مخصصة70المحلیة ، كما توجد 

  . )2( إیاباذھابا و 

  

التنقل  تذكرةمنطقة ، و عجز الشباب البطال عن دفع ثمن المرافق الترفیھیة بالو أمام قلة       

یعطي صورة عن  تالحافالإلى مركز المدینة ، یقع ھذا األخیر في فخ الفراغ ، كما أن عدد 

درجة التردد و االعتماد على مركز المدینة ، نتیجة لعدم التوازن في توزیع الخدمات المختلفة 

 االنتماءأحد الباحثین أمام ھذا كیف یحس الفرد بروابط  و في ھذا اإلطار  یتساءل. و المرافق 

تجاه محیطھ الذي یجد فیھ الراحة و الطمأنینة ؟ فمن خالل العالقات النفسیة التي یقیمھا الفرد 

  . )3(مع ھذه البیئة التي تھملھ و ال تعیره أي اھتمام  ینقلب فیھا إلى مساھم سلبي 

  

  

  

  ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ 
   2005أوت  24.  1465عدد رقم . یومیة الشروق العربي : المصدر ) 1(

 .مدیریة النقل لوالیة سكیكدة ) 2(

      التنمیة ، في التقریر العام حول فعالیات الملتقى الوطني حول ازمة  ةإیدیولوجیالجزائریة و  ةالمدین. بوبكر بوخریسة ) 3(

  91، مصدر سابق  ص 2003المدینة الجزائریة       
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إلى ذلك فإن شبكة الطرق و المسالك الداخلیة بین مختلف أجزاء الحي تشھد  باإلضافةو      

و الغبار المنتشرة بھا ، األمر الذي یجعلھا  األثربةتدھورا شدیدا بفعل أھترائھا إضافة إلى 

ارات و ھو ما للعمأیضا تتحول في فصل األمطار إلى أوحال تصل حتى المداخل الرئیسیة 

  .عن عدم الرضا عن المحیط عموما  ةالخلفیات الكامنة و راء المواقف المعبر یفسر جزئیا 

  

و قد دلت المقابالت المیدانیة في ھذا اإلطار عن مواقف عدم   : الكھرباء و الغاز  -10   

ر اإلنارة الرضا عن الفواتیر المتعلقة بثمن الكھرباء ، كما تم تسجیل الموقف نفسھ تجاه توف

العمومیة ، حیث تقل اإلنارة بالمسالك الداخلیة للعمارات، إضافة إلى نقص الصیانة الدوریة و 

المتكرر للتیار الكھربائي  اإلقطاعإضافة إلى  التجدید فیا یتعلق بالمصابیح و األعمدة المعطلة

یزال یعتمد على أما فیما یخص التزود بالغاز فإن الحي ال .  بالمنطقة خاصة في فصل الشتاء 

الذي جعل المستجوبین یبدون مواقف تعبر عن حالة تدمر تجاه غالء  األمر. نظام القارورات 

 منطقةالحي على مقربة من ثالث  أندج ، خاصة 160ثمن القارورة الواحدة المقدرة بــ 

  . صناعیة و بترولیة في الجزائر ، و أكبرھا فیما یخص تمییع الغاز الطبیعي 

  

إلى  التي تھدف یعبر الصرف الصحي عن إحدى اآللیات : لصرف الصحي ا -11   

ت المیدانیة الصحة العمومیة ، و بناءا على المالحظات و المقابال النظافة و المحافظة على

ن شبكة الصرف الصحي تعاني من نقائص ، و لعل أكثرھا وضوحا لمجتمع الدراسة  فإ

مة عن األمطار ، األمر الذي جعل تلك السیول للمالحظ تكمن في عدم توجیھ السیول الناج

األتربة و األوحال  إلى المسالك الداخلیة للحي حتى الجدران الخارجیة  نقل تساھم في

ھا سبب في أھتراء الطرق و الممرات ،خاصة مداخلھا الرئیسیة ، إضافة إلى كونللعمارات و 

ول و یزید من حدة ثأتیرھا مجتمع الدراسة یتموضع على منحدر یسھل عمل تلك السی أنو 

إضافة إلى إمكانیة ثأتیر تلك . على الناحیة المظھریة للمحیط الذي یبدو في حالة شاحبة كئیبة 

خالل إمكانیة انسدادھا و تعرضھا للكسر الذي  نالسیول العشوائیة على قنوات الصرف م

  .یؤدي إلى االختالط بمیاه الشرب  أنیمكن 
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   V –  أن ) 12(فقد دلت الشواھد  الكمیة الواردة في الجدول  رقم   :المناطق الخضراء

أفراد عینة البحث غیر راضون نھائیا عن غیاب الفضاءات الخضراء بحیھم السكني ، و ذلك 

ن النسبة في حد ذاتھا تدل على وعي األفراد بدور الفضاءات الخضراء إ.    %96,36بنسبة 

  .في تماسك التربة و منعھا من االنجراف في تجمیل محیطھم ، إضافة إلى دور التشجیر

   VII  -  و قد دلت المعطیات في الجدول نفسھ عن عدم : السلطات المحلیة المسؤولة

، و ھو موقف یشكل  %91,81الرضا النھائي من قبل أفراد عینة البحث و ذلك بنسبة 

عن العالقة  محصلة للمواقف السابقة حول البیئة المحیطة عموما  ، كما انھ تعبیر صادق

كنتیجة لعدم اشتراك المجتمع في عملیة  الرسمیة و الغیر رسمیة  تبین التنظیما ةاالنفصالی

ھو الغیاب التام للجمعیات المحلیة ، و و التنفیذ ، و لعل ما یزید ھذه العالقة وضوحا   التصمیم

  .و السلبیة في األدوار ؤكد بدوھا انتشار قیم الالمباالةالتي ن

ما تقدم حول ردود األفعال و المواقف االجتماعیة ، یمكن  التوقف عندما ذھب  ومن خالل  

اجاتھم و مشكالتھم إن الناس ھم أقدر الفئات على فھم ح" " عبد العاطي السید " إلیھ الباحث 

عوق ى خطط أو دراسات موثقة ، و قد یتوفر لدیھم فھم ممتاز لألسباب التي تدون الحاجة إل

  .    )1(لحة ت حیاتھم المأو تأخر حل مشكال
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  293مرجع سابق ص : السید عبد العاطي السید ) 1(
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  :الفصل السادس 

  مناقشة نتائج الدراسة

  :تمھید 

  

  نتائج الدراسة في ضوء فروضھا: أوال 

  نتائج الدراسة في ضوء الدراسة السابقة: ثانیا 

  نتائج الدراسة في ضوء التوجھات النظریة: ثالثا
  القضایا التي أثارتھا الدراسة: رابعا 
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  :ادس ـــــالفصل الس

  :ة ــــــــــــــنتائج الدراس
  

  : تمھید                 

  

 التوصلالفصول السابقة للدراسة إلى  ھتضمنتالتحلیل النظري و االمبریقي الذي  قاد         

و الدالالت العامة و الجزئیة التي ترتبط بالفروض استخالص عدد من االستنتاجات  إلى

قاق أنسب التصورات النظریة و في اشت تفید التيو الفرضیة المركزیة للدراسة و  اإلجرائیة

الدراسة و التي یمكن  االمبریقیة مقارنة مع ما خلص إلیھ االختبار االمبریقي لفروض

        :المحاور التالیة  تحدیدھا في

  

  :نتائج الدراسة في ضوء فروضھا   :أوال          

لنتائج االمبریقیة من خالل تحلیل المعطیات المیدانیة خلصت الدراسة إلى جملة من ا       

  :كمحكات الختبار فروضھا 

    I  –  خلص تحلیل الخصائص العامة ألفراد عینة البحث إلى النتائج  التالیة:  

ذكورا ، و ھو ما یدل على أن الرجال أكثر میال  من أفراد عینة البحث كانوا  85,46% - 

  .فھم و احتیاجاتھم لمعیشیة ، و آرائھم و مواقامن النساء إلى التعبیر عن أوضاعھم 
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بین مختلف الفئات العمریة )  %29,08(سنة، تمثل أعلى نسبة  30فئة الشباب األقل من  - 

على التعبیر عن أوضاعھ  لك على أن عنصر الشباب أكثر إقبااللمجتمع البحث ، دل ذ

  .المعیشیة ، و مواقفھ و احتیاجاتھ أیضا 

لسكنیة حیث دلت الشواھد الكمیة على أفرد مجتمع البحث متباینون من حیث أصولھم ا - 

 أصولمھم من  %55,54من األفراد   إلى أصول ریفیة ، فیما كان  %44,45انتماء 

  ) .4جدول رقم(حضریة 

 األسرةدج أما معدل دخل  960معدل دخل الفرد الواحد لمجتمع البحث كان في حدود  - 

من مجتمع  %23,63بنسبة  و ذلك األمیةدج إضافة إلى تفشي  6700الواحدة فلم یتجاوز 

، و دل ذلك على انخفاض المستوى المعیشي لمجتمع الدراسة ) 5جدول رقم(عینة البحث 

  .من حیث الدخل و التعلیم 

  

    II -  اإلیكولوجیةترتبط المناطق  :نتائج الدراسة في ضوء الفرضیة الفرعیة األولى 

  .برغبات و احتیاجات األفراد 

بحث عن مخطط إسكان أتسم بالتوزیع العشوائي للسكان ، كشفت الدراسة بمجتمع ال - 1

السكنیة ألفراده ، فقد  االجتماعي خاصة من حیث األصولمن خالل تباین بناءه 

جدول (من أصول حضریة ،  55,45منھم من أصول ریفیة ، و  %44,55أنحدر 

بنسبة  األسرة أفرادمع  انسجامھ، إضافة إلى ضیق المسكن و عدم ) 4رقم

  ) .9جدول  رقم(لبحث واقف أفراد مجتمع اممن مجموع  54,54%
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و المتحفظ و مرد ذلك أساسا لقلة  االنتقائيمیل العالقات االجتماعیة إلى الطابع  - 2

لنفسیة لدى أفراد و أسر عینة البحث ، و ذلك او األمن و الراحة  بالطمأنینةالشعور 

ق الشرفة حیث اب غللتي منھا تلك المعبرة عن أسبف مختلفة ، و اقمن خالل موا

، و عدم الثقة بالجیران بنسبة  %42,72بالخوف من السرقة بنسبة  ارتبطت

كدلیل على انتشار بعض الظواھر االجتماعیة المرضیة ) . 8(جدول رقم( 21,81%

لمجتمع الدراسة ، التي ارتبطت في جزء منھا بالمستوى المعیشي المنخفض إضافة 

 .إلى تباین األصول السكنیة 

االنسجام بین المخطط الداخلي للمسكن و میول األفراد و احتیاجاتھم و ذلك من  عدم - 3

   :خالل 

من  %74,54تعدیل األفراد لألقسام الداخلیة للمساكن و ذلك بنسبة قدرت بــ  - 

  ) .8جدول رقم(مجموع المساكن 

عن قیم  ةارتباط تعدیل األقسام الداخلیة للمساكن بالمواقف و االحتیاجات المعبر - 

 . 0,84عامل ارتباط قدر بـ مستعمال باال

من مجموع أسر مجتمع  %65,55معدل االستعمال العشوائي للمساكن فدر بنسبة  - 

 :البحث ، و كان  ذلك نتیجة 

  %54,54ضیق المسكن و عدم  انسجامھ مع مجمل األسر بنسبة  - 

. من مواقف األفراد %40,09الرغبة في استعمال أقسام  المسكن جماعیا بنسبة  - 

 ) .7جدول رقم (
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كما كشفت الدراسة عن المظھر المتدھور للمحیط المادي الخارجي لمجتمع البحث ،  - 4

  .خاصة من جانب الصیانة و النظافة 

حیث دل االستطالع عن تسخیر عامل واحد فقط لھذا .  اإلھمالو كان ذلك نتیجة  - 

  .الغرض من طرف السلطة المعنیة  

بالمسؤولیة من طرف السكان ، و  اإلحساسم انتشار قیم الرفض و الالمباالة و عد - 

و قد ارتبط ) 11جدول رقم(بحث لمن مواقف  أفراد مجتمع ا %90كان ذلك بنسبة 

 : سلوك الالمباالة تجاه المحیط من طرف السكان 

 0,88عامل ارتباط قدره مبمواف عدم الرضا عن المسكن ب - 

 .0,91عامل ارتباط قدر بـــ معدم الرضا عن السلطات المحلیة ب - 

تدمي مستوى المعیشة خاصة في جانبھ االقتصادي و تفشي البطالة في أوساط  - 

 .الشباب

المواقف المعبرة عن سلوك الحاجة الماسة إلى توفیر المرافق و الھیاكل و المرافق  - 

 %92,72الخدماتیة و الترفیھیة المختلفة ، المتمثلة في عدم الرضا التي شكلت نسبة 

 .لبحث واقف أفراد مجتمع اممن 

مركز المدینة ، الذي یبدو من خالل عدد زیادة درجة التبعیة و االعتماد على  - 

ك عن مخطط أنتج دل ذل. حافلة  70الحافالت المسخرة للنقل باتجاھھ، و التي بلغت 

ویة شبیھة بأحیاء المراقد ، معزولة و منفصلة عن مركز منطقة إیكولوجیة ضاح
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طریق المؤدیة ، تفتقر إلى مقومات التوازن المدینة األم ال یربطھا بھا إال ال

 .اإلیكولوجي مقارنة بھذا المركز 

عكس مخطط المنطقة اإلیكولوجیة بمجتمع البحث في مضمونھ  القرارات اإلداریة  - 5

الصادرة عن المؤسسات و المكاتب التخطیطیة الرسمیة ، و التي تمت دون إشراك 

 ھعن أنماط ةجاتھ الحقیقیة المعبرللواقع االجتماعي  بمواقفھ و رغباتھ و احتیا

السلوكیة ، أدت إلى التناقض و عدم االنسجام بین مخطط المنطقة و متطلبات الواقع 

  : االجتماعي و ذلك من خالل النقاط السالفة الذكر حول 

  .التوزیع العشوائي للسكان  - 

 .التعدیالت التي لحقت بالمساكن  - 

 .االستعمال العشوائي للمساكن  - 

 .د في التیسیرات الحضریة المادیة النقص الحا - 

 .انتشار قیم الرفض و الالمباالة بین السكان  - 

 .تدھور المحیط  - 

    و ھو ما یدل على ارتباط مخططات المناطق اإلیكولوجیة برغبات و احتیاجات األفراد 

و التنفیذ ، كنتیجة  و الجماعات الواقعیة ، كضرورة  تقتضي إشراكھم  في التخطیط 

  .الفرضیة اإلجرائیة األولىتؤكد صدق 
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    III -  نتائج الدراسة في ضوء الفرضیة الفرعیة الثانیة  :  

بتوفر عناصر البیئة الحضریة المادیة و قد كشفت محاولة  األفراد رضادرجة  ترتبط

  :تقصي صدقھا األمبریقي على النتائج التالیة 

ویة ، شبیھة مة ضاحمجتمع البحث عما یمكن وصفھ بجزیرة إقاكشفت الدراسة ب - 

عن مركز المدینة ال یربطھا إال  ةالمناطق االنتقائیة معزولة و منفصل بأحیاء المراقد أو 

و التیسیرات و الخدماتیة  مواقف الطریق المؤدیة ، إضافة إلى افتقارھا إلى الكثیر من

و ھو ما  المادیة ، أفقدھا توازنھا االیكولوجي مقارنة بالمركز ، و زاد من تبعیتھا لھ ،

إضافة  %23,63ارتبط بالمواقف الفردیة الرافضة نھائیا اإلقامة بالمنطقة و ذلك بنسبة 

، ) 11جدول رقم( %29,09على المواقف المعبرة عن عدم الشعور باالنتماء بنسبة 

من  %71,81إضافة إلى مواقف عدم الرضا عن الوضع السكني ، و التي كانت بنسبة 

  ) .12ول رقمجد(أفراد مجتمع البحث ، 

كما ارتبطت المواقف المعبرة عن عدم الرضا عن التقسیم الداخلي للمسكن بقیم  - 

ذلك  ، و كان 0,84بمعامل ارتباط قدره و ) 6جدول رقم ( %74,54السكان بنسبة 

كما ) 9جدول رقم( %54,54نتیجة عدم انسجام حجم المسكن مع حجم األسرة بنسبة 

 المعطیاتو قد دلت . 0,92امل ارتباط قدر بــــ ارتبط أیضا بغیاب الخصوصیة بمع

 %36,36من المساكن و إضافة غرفة بنسبة  %50المیدانیة عن تعدیل المطبخ بنسبة 

بھدف تحویل استعمالھا ، أو الحصول على خصوصیة أكثر داخل و كان ذلك عموما 

 . %17,27المسكن ، إضافة إلى تعدیالت أخرى بنسبة 
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المیدانیة عن نقص المرافق الترفیھیة و مختلف التیسیرات كما أكدت المعطیات   - 

المادیة داخل مجتمع الدراسة و قد ارتبط ذلك بمواقف عدم الرضا النھائي من طرف 

  %96,36، و ھو مانطبق أیضا على المناطق الخضراء بنسبة  %92,72األفراد بنسبة 

خارجي من حیث النظافة كما دلت المالحظات المیدانیة عن تدھور حاد في المحیط ال - 

 %85,45و الصیانة ، و قد ارتبط ذلك بمواقف عدم الرضا من طرف األفراد بنسبة 

و ھي نتائج تعكس ارتباط درجة رضا األفراد بدرجة توفر عناصر ) 12جدول رقم(

 .البیئة الحضریة المادیة ، و التي تؤكد صدق الفرضیة اإلجرائیة الثانیة 

حلیل للمعطیات المیدانیة ، فقد كشفت نتائج الدراسة عن و بناءا على ما تقدم من ت

الصدق اإلمبریقي للفرضیتین اإلجرائیتین األولى و الثانیة ، و ھو ما یدل بدوره على 

تخطیط تحقق الفرضیة العامة بصورة موجبة التي أكدت على أن ھناك عالقة بین 

  .المجال الحضري و بین الجوانب السلوكیة 
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  االرتباطأھم معامالت ) : 13( جدول رقم

  

  درجة االرتباط   س ،ص  المتغیرین

)-1 ،+1  (  

  طبیعة االرتباط 

  عالقة اجتماعیة مع دوي األصول  إقامةدرجة المیل إلى 

  السكنیة المماثلة 

  ارتباط   طردي   0,41

  متوسط 

  على المحیط  المحافظةالمستوى المعیشي و 

  

0,75  

  

ارتباط طردي 

  قوي 

  مسكن و االستعمال العشوائي ألقسامھ الداخلیة حجم ال

  

ارتباط طردي   0,92

  قوي جدا 

  حجم المسكن و المیل إلى التعدیل داخلھ 

  

ارتباط عكسي   -  0,84

  قوي

  طبیعة التعدیل داخل المسكن و قیم االستعمال 

  

ارتباط طردي   0,84

  قوي 

  درجة الرضا عن المسكن و المحافظة على المحیط

  

باط عكسي ارت  -  0,88

  قوي 

  درجة الرضا و حجم المسكن 

  

ارتباط طردي   0,93

  قوي جدا 

  المحلیة  السلطاتالمحافظة على المحیط و الرضا عن 

  

ارتباط طردي   0,91

  قوي جدا 
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  ـــــــــ= س ، ص : حیث أن = س ، ص : حیث أن 

   

  )ص-ص) (س - س(           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ر 

   2)ص- ص( 2)س -س(          

  

  

         

  

  

  

  

  

  

  

  



ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصل الســــــــــــــادس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
- 113 -

  :نتائج الدراسة  في ضوء الدراسات السابقة : ثانیا   

  

من خالل تحلیل البیانات المیدانیة إلى ان ھناك عالقة  دالة بین انتھت الدراسة         

تصیغ مواقف األفراد و رغباتھم  تخطیط المجال الحضري و بین الجوانب السلوكیة ، التي

  :  و احتیاجاتھم من خالل  

  .األفراد  تاحتیاجاارتباط المنطقة االیكولوجیة برغبات و    -

  .ارتباط درجة رضا األفراد بتوفیر عناصر البیئة الحضریة المادیة   -

االجتماعیة السلوكیة غیر الرسمیة ، في التنظیمات  إشراك  عكس أھمیةو ھو ما ی       

و السلوكیة ، بدال من إنجاح عملیة التخطیط و تكاملھا بین مختلف جوانبھا المادیة 

المقاییس اإلحصائیة الكمیة في اإلداریة الرسمیة ، و اقتصارھا على القرارات التخطیطیة 

ماعي دون بحث جاد في تصیغ مخططاھا عما یرغبھ الواقع االجت یجعلھا  التحلیل  و ھو ما

و ھو ما أفرز عدم انسجام مخطط المجال الحضري ، طبیعة رغبات و احتیاجات أفراده 

التي عانت منھ الدراسات السابقة التي ارتكزت على ھذا  القصور ذات، وھو مع مستعملیھ

 األمراضو  ،  للمجاورات الحضریة  الفنیة التخطیطیة  على غرار الدراسات الجانب ،

مع الدراسات التخطیطیة ذات ماعیة في الوقت الذي اقتربت فیھ نتائج الدراسة االجت

األھداف االجتماعیة  ، على غرار مختلف الدراسات السابقة التي ركزت على األبعاد 

" و " لیفربول " للجیرة ،و مثالھا الدراسات التي أجریت على مدن  المختلفةاالجتماعیة 
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زت نتائجھا الحكم على فشل تصمیمھا من خالل تفشي التي عز" شیفلد " و " كوفنتري

المظاھر السلوكیة السلبیة بھا ، مثل قلة االھتمام باحترام الذات و قلة النظافة ، و فتور 

عالقات الجوار ، الناجمة أساسا عن الظروف االقتصادیة و المعیشیة السیئة للسكان و 

تقریبا التي " جانز ھربرت"اسة  انحدارھم من أصول متباینة ، و ھو ما خلصت إلیھ در

  .تناولت أثر الروابط اإلثنیة على عالقات الجوار

كما اقتربت نتائج الدراسة بصورة موجبة من نتائج الدراسات السابقة التي تناولت         

األبعاد االجتماعیة للكثافة و التزاحم السكني و انعكاساتھا السلبیة من حیث كونھا عامل 

من خالل المیل إلى . و المعنویات و انعدام الخصوصیة االجتماعیة إفساد لألخالق 

الستعمال أقسام المسكن و ارتفاع معدل شغل الغرفة و المسكن و  االستعمال العشوائي

اإلدمان و تعاطي المخدرات داخل مجتمع ارتباطھ بالمكوث بالشارع طویال ، و انتشار 

" جالسجو"لمدینة " توماس آدمز" قام بھا  الدراسة و ذلك على غرار نتائج الدراسة التي

  . االنجلیزیة 

كما خلصت نتائج الدراسة إلى ارتباط األمراض االجتماعیة بالظروف المعیشیة و        

االقتصادیة السیئة لدى السكان ، من حیث تدني المستوى التعلیمي و انخفاض الدخل ، و 

كنتائج اتفقت إلى حد كبیر مع الدراسة  انتشار الفقر و البطالة خاصة في أوساط الشباب ،

االجتماعیة التي قام بھا الباحث إسماعیل قیرة حول الفقر في الوطن العربي من حیث 

المختلفة ، و ھو ما یعطي داللة على العالقة االعتمادیة بین أسبابھ و انعكاساتھ االجتماعیة 
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جتماعیة و السیاسیة و غیرھا ، المكونات الفرعیة للنظام التخطیطي ، االقتصادیة منھا و اال

  .و شمولیة وجھة نظر الباحث 

كما دلت نتائج الدراسة على غیاب الغطاء األخضر نھائیا بمجتمع البحث ، في الوقت       

الذي غیر فیھ األفراد عن وعیھم بأھمیتھ ، و قد انعكس ذلك  سلبا على المحیط الخارجي و 

األلمانیة مثاال واضحا في ھذا اإلطار من " ایونسم" المظھري ، و قد قدمت تجربة مدینة 

خالل كیفیة توظیف ھذا المتغیر في تعبئة المجتمع و توحید اھتماماتھ و غرس القیم الغیر 

رسمیة اإلیجابیة ، و إشراكھ و تحقیق اندماجھ و تضامنھ في مواجھة مشكالتھ بدال من 

  .عزلھ و حرمانھ من التعبیر عن تطلعاتھ 

ھنا فإن ھذه الدراسات عكست بعض المتغیرات الرئیسیة التي تعبر عن الكیفیة و من        

                                                                                     .ي التي تترابط فیھا الجوانب المادیة و االجتماعیة في عملیة التخطیط الحضر

  

  . دراسة على مستوى النظریة نتائج ال: ثالثا             

خلصت نتائج الدراسة إلى ارتباط تخطیط المجال الحضري برغبات و احتیاجات        

تھا نضمالتي ت االیكولوجیةاألفراد ، التي صاغت مواقفھم و درجة رضاھم عن العناصر 

كیة  الخطة ، مؤكدة على ان األفراد مؤھلون الختیار ما یناسب قیمھم االجتماعیة و السلو

من مخططات بدقة  ، و التي كان لھا  دورھا في تحدید درجة تكیفھم و انسجامھم مع 

و من ھنا فقد اتفقت الدراسة بصورة موجبة مع النماذج التصوریة التي . مجالھم الحضري 

المادیة منھا و  تؤكد على النظرة الشاملة و المتكاملة بین مختلف جوانب العملیة التخطیطیة
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السیاسة العامة للدولة ، انطالقا من تحلیل و فھم المتطلبات الواقعیة  في ضوءالسلوكیة ، 

الحقیقیة  االجتماعیة و السلوكیة المحلیة ، و ھو ما یعبر عن رؤیة تصوریة شاملة لواقع 

لھ خصوصیات سلوكیة تمیزه ، و ھو ما یترادف عموما مع التوجھ اجتماعي جزئي 

رؤى النظریة و التركیبیة و مختلف ال وسیوثقافيل الستفاععلى غرار ال .النظري السلوكي

التخطیط الحضري على انھ محصلة تفاعل  عدد  إلىیة ، من خالل كونھا تنظر و التوفیق

من العوامل المعقدة و المتشابكة اجتماعیة و اقتصادیة و فنیة و مادیة و سیاسیة  ال یمكن 

  .  العزل و الحرمان  اسال و كدا نموذجمھ فیما ذھب إلیھ كالفصل بینھا و ھو ما یمكن توس

كما أن الرؤى المادیة من حیث كونھا تنطوي على أھداف و غایات تنظیمیة و      

اجتماعیة بمتغیرات تركیزیة مختلفة ، فإن ذلك ال یعني عدم فاعلیتھا المطلقة ، بل أنھا تبقى 

انیزمات مھمة في تنطوي على قدر من األھمیة في التحلیل ، من حیث كونھا تشكل میك

المراقبة و التحكم خاصة في المراحل الالحقة التي تعقب عملیة التنفیذ و التجسید المتعلقة 

بالسیاسات التخطیطیة ، من خالل إمكانیة تقدیمھا لخریطة إیكولوجیة مبسطة تحتوي على 

فھمھا ، من معلومات أولیة عن الواقع ، تستدعي إمكانیة التنبھ إلیھا و التعمق في تحلیلھا و 

خالل مقابلتھا التطبیقیة بالواقع الفعلي و معالجتھا جذریا بما یناسب متطلباتھ الحقیقیة و 

احتیاجات أفراده و تطلعاتھم ، كونھم المؤھلون وحدھم الختیار ما یناسبھم و ھي نتائج 

في تعكس أھمیة تكامل األبعاد التخطیطیة الرسمیة و الغیر رسمیة و ضرورة التنسیق بینھا 

صیاغة المخططات و السیاسات الحضریة و إعدادھا في ضوء األنظمة الفرعیة المختلفة و 

المتساندة التي تمیز األنظمة الكلیة داخل البیئات الحضریة المحلیة ، و تضفي على العملیة 
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طابع الجدیة عوض اقتصارھا على القرارات الصادرة عن الھیئات اإلداریة التخطیطیة 

تجھل في غالب األحیان حیثیات الواقع االجتماعي و مواقفھ و رغباتھ و  الرسمیة ، التي

میولھ الحقیقیة ، و تختزل عملیة التخطیط الحضري في مجرد أرقام إحصائیة إداریة ، و 

أبعاد فیزیقیة مادیة تفتقد إلى الفعالیة و التي تؤثر في النھایة على النتائج التي ترتبط علیا 

   .قا و تحد من إمكانیة التوافق و االنسجام بین التخطیط و الواقع باألھداف المسیطرة مسب

            

  .القضایا التي أثارتھا الدراسة : رابعا                

من خالل عرض النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة على مستوى فروضھا و ما        

القضایا التي تثیرھا اعتمدت علیھ من دراسات سابقة و نظریات یمكن استخالص أھم 

  : الدراسة في اآلتي 

السكن ال یعني مجرد اإلقامة بالوحدات السكنیة ، و ھو ما یقتضي توفیر مختلف  - 1

العناصر اإلیكولوجیة المادیة ، من مرافق و خدمات و ترفیھ جواریة مختلفة ، تدعم 

نظیمات إضافة إلى التنسیق بین الت. التوازن اإلقلیمي للخطة مع المناطق األخرى 

الرسمیة و الغیر الرسمیة في التخطیط الحضري و تدعیم ذلك بصیغ تشریعیة و 

  .التخطیط و المسیرین و المستعملین  ونیة تحدد العالقة بین المختصین فيقان

األفراد و الجماعات كعناصر إیكولوجیة ھم محور عملیة التخطیط كما أنھم  - 2

قة و ھو ما یمكن المخططین من مؤھلون للتعبیر عن رغباتھم و احتیاجاتھم بد

تكوین بنك للمعلومات الشاملة و الصادقة في صیاغة مخططات ناجحة و منسجمة 
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مع متطلبات الواقع االجتماعي من خالل تحدید المثیرات المختلفة التي تجتذب 

سلوكات األفراد إیجابا و تشعرھم بالراحة النفسیة التي تعمق انتمائھم و رضاھم 

 . كولوجيعن مجالھم اإلی

و األوضاع المعیشیة لدى  كما یرتبط التخطیط الحضري بالمستوى االقتصادي - 3

، و ال یعني ذلك أنا ھدف وحید للسلوك اإلنساني ، بل یرتبط بنسب تشتت السكان

 بین الفرص المتاحة البدائل و إمكانیات االختیار و المفاضلة 

  لدى السكان یتناسب طردا مع  عیشیة فاالھتمام بتحسین األوضاع االقتصادیة و الم         

  االختیار و المفاضلة بینھا  تشتت البدائل و الفرص المتاحة و یوفر إمكانیة   درجة         

  متطلبات المستجدة كونھ یوفر تبعا لذلك زیادة المرونة في التكیف مع الإضافة إلى          

  . المتغیر باستمرار   للواقع الحضري        

  و على العكس من ذلك فإن تدني المستوى المعیشي و االقتصادي وانتشار الفقر و         

  رة على االستفادة من بین السكان ، فإن ذلك یعد حرمانا واضحا من حیث القد    العوز      

   و الفرص ، كونھ یحد من إمكانیات االختیار و المفاضلة ، وھو ما یؤثر  تلك البدائل       

       التكیف ، التي تتجلى في شكل سلوكات اضطراریة و عشوائیة    على درجة سلبا      

ت التخطیطیة بالعالقة و ھو ما یعبر عن ضرورة اھتمام السیاسا. مرضیة و      

   .التبادلیة الممیزة لألنظمة الفرعیة داخل البیئات الحضریة المحلیة  االعتمادیة   
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ألفراد تجاه محیطھم بدرجة رضاھم عن مخطط ترتبط درجة الوعي البیئي لدى ا - 4

مجالھم من خالل مدى استیعابھ لمیولھم و رغباتھم و احتیاجاتھم ، إضافة إلى الدور 

الذي یمكن أن تلعبھ الھیئات المختصة  كالجمعیات ، و وسائل اإلعالم ، و مؤسسات 

  .التربیة و التكوین 

تمادا على المحكات السلوكیة من أجل متابعة تنفیذ المخططات و تقییمھا المستمر اع - 5

الرفع من كفاءتھا و تطابق نتائجھا مع أھدافھا  عن طریق تكوین لجان مختصة في 

 .المراقبة و التفتیش المیداني 
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  الخـــــــــــــــاتمة
  

      

إن تسییر الدینامیكیة التي أصبحت تدریجیا تمیز الحیاة الحضریة ، و           

التحكم في ضبط و توجیھ النمو اإلیكولوجي للمدینة و مراقبتھ ، عوامل أفرزت 

الحاجة إلى تطبیق األدوات و الطرق العلمیة في ذلك من خالل التخطیط 

غایة الدقة و التعقید ، یساھم في تشكیلھا عدد متنوع من  الحضري ، كأداة في

المكونات و العناصر المتشابكة و المتداخلة فنیة و اجتماعیة ال یمكن الفصل 

بینھا ، و ذلك تبعا لتنوع المشكالت المرتبطة بالتنظیم العام و الداخلي للمدینة ، 

  .بمختلف أبنیتھ الفرعیة المترابطة و المتكاملة 

  

و من ھذا المنطلق حاولت الدراسة خالل فصولھا الستة بحث العالقة بین        

التخطیط الحضري و الجوانب السلوكیة ، و في ضوء مبرراتھا و إشكالیتھا و 

فروضھا التي اعتمدت على عدد من المؤشرات تمثلت في الخصائص الفردیة و 

مات و المناطق أنماط المعیشة و الموقع السكني و محیطھ ، و المرافق و الخد

داخلي للمسكن و مدى ارتباطھ بقیم السكان ، و الخضراء و الترفیھ ، و التقسیم ال
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العالقات االجتماعیة داخل المنطقة السكنیة ، فقد تعرضت الدراسة في قسمھا 

النظري إلى عدد من التصورات ذات العالقة بالموضوع بدءا بالنظریة 

ة األساسیة الدائري و القطاعي و النووي ، اإلیكولوجیة المادیة بتصوراتھ الثالث

إضافة إى النظریة اإلیكولوجیة السوسیوثقافیة و نظریة الحضریة كطریقة في 

الحیاة ، و كذا نظریة المدن الجدیدة و المسألة الحضریة و نموذج العزل و 

الحرمان ، و قد قادت محاولة تحلیل ھذه التصورات إلى اشتقاق أھم القضایا 

تھا ، و استخالص اإلطار التصوري للدراسة ، الذي تمحور حول التي أثار

ارتباط العملیة التخطیطیة بمكونات مادیة و اجتماعیة مترابطة بمؤشرات 

وسیطة دالة ، عدیدة و مختلفة من خالل التعرض إلى عدد من الدراسات 

، و التطبیقیة السابقة ، فنیة و اجتماعیة برؤیة مقارنة ، تناولت موضوع الجیرة 

الكثافة و التزاحم السكني و األمراض االجتماعیة و الحدائق و المنتزھات ، و 

ذلك سعیا لتأكید القضایا التي أثارتھا التصورات النظریة ، و تكوین صورة 

أولیة حول الكیفیة التي ترتبط بھا الجوانب المادیة و االجتماعیة في التخطیط 

و مجال البحث المناسب على ضوءه تم ضبط مجتمع الحضري ، و الذي 

حي "كعینة من مجتمع البحث المتمثل في  % 10للموضوع نھائیا ، و انتقاء 

بمدینة سكیكدة ، و تحریر أسئلة االستمارة كإحدى األدوات " اإلخوة عیاشي
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المیدانیة المستعملة في الدراسة إضافة إلى المالحظة و المقابلة و السجالت و 

ئق ، و ھي األدوات البحثیة المستخدمة عادة في منھج دراسة الحالة الذي الوثا

اعتمدت علیھ الدراسة في تحلیلھا الكمي الذي استخدم في تبویب المعطیات 

استخدم في تحلیل و تفسیر المیدانیة و تحویلھا إلى أرقام و نسب ، و الكیفي الذي 

ة و التساؤالت التي المعطیات الكمیة و ربطھا باإلطار التصوري للدراس

  .طرحتھا فروضھا بغرض تحدید العالقة بینھا 

و قد خلص تحلیل المعطیات التطبیقیة إلى جملة من النتائج أكدت على      

مستوى فروضھا عموما على ارتباط التخطیط الحضري بالجوانب السلوكیة ، و 

التي ركزت  ھي نتائج اقتربت بدورھا من نتائج الدراسات النظریة و اإلمبریقیة

و من بین أھم القضایا التي . على األبعاد االجتماعیة و التوفیقیة في التحلیل 

أثارتھا الدراسة ھي أن التخطیط الحضري نتاج لعدد من المكونات و العناصر 

المتفاعلة و المترابطة تعكس مكونات التنظیم العام للمدینة ، من الضروري 

قیقي في صیاغة و تصمیم السیاسات االحتكام إلى الواقع االجتماعي الح

الجادة و الھادفة فعال إلى تحقیق التوافق و االنسجام مع متطلبات ذلك  ةالتخطیطی

الواقع و احتیاجاتھ ، كبدیل عن االعتماد على القرارات اإلداریة الصادرة عن 



الخاتمـــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 
- 123 -

الدوائر الرسمیة و البعیدة عن الواقع ، و األرقام اإلحصائیة و الحلول 

  .الجاھزة التخطیطیة 

إال أنھ و نظرا لألھمیة التي ینطوي علیھا الموضوع ، فإن ذلك یتطلب       

مزیدا من التقصي و الدراسة و التحلیل ، وفق رؤى أخرى مختلفة ، فبالرغم 

مما أثیر حول الموضوع من دراسات عدیدة و مختلفة ، إال أنھ مازال لم ینل 

ھدتھا المدینة الجزائریة منذ قسطھ األوفر خاصة في ضوء التحوالت التي ش

     . االستقالل و ما ارتبط بھا من نتائج و على مستوى البیئة الحضریة عموما 
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        ---------------------------------Résumé--------------------------------------------------- 
 

          La gestion de la vie urbaine qui devenait progressivement 

dynamique ,   faire contrôle et orienter et la tendance de la ville , sont 

des raisons poussaient à appliquer les  méthodes scientifique à partir 

de la planification urbaine, comme processus strictement complique 

comporte inséparablement et différemment des multiple genres des 

membres   et composants liés, technique et sociaux, suit au nombreuse 

problèmes attachés au système globale et interne de la ville. 

         A partir de cet essai l’étude à tenté  de recherche dans six 

chapitres les  rapports entre la planification urbaine et la dimensions 

consernats les comportements sociaux. Et  à travers la définition de la 

problématique et les inducteurs hypothétiques contenants ; les 

caractéristiques des uns et les modes de vie, le siège de séjour et son 

entourage, les équipement et les services publique, les espaces vert et 

récréatives, la cohésion du plan et de décomptage interne des 

appartements par rapport au code morale des usages, et les  relations 

scolaires dans zone d’habitats. 

          Dans sa partie théorique l’essai se fondait sur un nombre des 

imagination, et des point de vue en rapport, tel que la théorie 

matérielle écologique et ses trois modèles  circulaire, sectoriel, 

nucléaire, tandis que les visions sociau-culturelles, l’urbanisme  

comme mode de vie, les nouvelles ville, la question  urbanisme 

l’analyse de ses visions conduit a propose et  définie le  cadre théorie 

de l’étude, que s’installait sur la liaison  interactionnelle entre touts les 

composants de l’opération  planificative  urbain, techniques et 



sociales, appuyant sur des différentes indicateurs et facteurs 

intermédiaires et l’aide d’une vue comparative, l’étude a employé des 

exemples concernent un nombre d’étude présidentes pratique prenait 

an compte, le voisinage, la densité d’habitant, les maladies sociales et 

les espaces vert à fin d’avoir confirmer les conclusions retirés le cadre 

théorique et formuler une image primaire et commentaire sur le 

rapport réciproque et formule entre les cotés matériels et sociaux que 

compose l’objet de la planification urbaine, et ce ci permutait  à 

choisir et échantillonner le terrain équivalent à l’objectif 

définitivement à 10% du «  cité des  frères aiacchi  «  à Skikda , et 

conduisait à rédiger le  questionnaire un des outils particulier. 

        Ce dernier  servait à assembler et traduire les donnés pratique en 

chiffres quantitative d’un part, et analysé et commenté 

qualificativement les différentes  rapports de  ces donnés d’un  autre, 

qui menait synthétiquement à résoudre une conclusion générale 

indique et confirme le rapport interactionnel entre la détermine au 

cadre hypothétique, théorique et empirique du thème, à partir des 

désirs sociales réels aux lieu aux solutions bureaucratiques formelles 

et prêtes. 

         Et malgré les nombreuses étude élaboraient sur ce sujet, il reset 

encore besoin d’exploration analytique à travers autre vision, 

notamment que la ville algérienne et depuit l’indépendance avait 

connu plusieurs changements successifs. 

 

 



Abstract  

   The management of the urban life become gradually  dynamic, to 

make control and direct the expansion and the tendency of the city, are 

reasons pushed to apply the methods scientist, strating form the city 

planning, as strictly complicated process comprises  
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