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 (I-2) صورةال
 المجرى المائي.نمو المدينة على امتداد 

 29 -بلجيكا- LIEGEمدينة  

 تموضع المدينة على أعلى التلة. (I-3) صورةال
 29 -الجزائر -قصر غرداية 

  لمواجهة الميداف في المدافع بنصب الثورة قمع لغرض الشعاعي باريس مدينة تخطيط (I-4) صورةال
 20 البوليفارد. شوارع

 10 -تيميموف-التجمعات القديمة  السائد في توزيع مياه السقي فيالنظاـ  صورة القسرية II-1الصورة 
 05 الضوء والتقليل من الحرارة. الفتحات الرأسية الصغيرة لدخوؿ II-2الصورة 
 20 مبنى محطة القطارات بوهراف. III-1الصورة 
 20 مبنى البريد المركزي بالجزائر العاصمة. III-2الصورة 
 503 داخل بساتين النخيل بمدينة بسكرة. المجمعات السكانيةتموضع  V-1الصورة 
 500 ـ تظهر األحياء العتيقة وربطها بالمدينة.1972خريطة بسكرة سنة  V-2الصورة 
 539 ـ(.1865 –ـ 1844االستعمارية األولى ) النسيج العمراني لبسكرة خالؿ المرحلة V-3الصورة 
 530 ـ(.1932 –ـ 1865االستعمارية الثانية ) خالؿ المرحلةالنسيج العمراني لبسكرة  V-4الصورة 
 530 ـ(.1962 –ـ 1932االستعمارية األولى ) النسيج العمراني لبسكرة خالؿ المرحلة V-5الصورة 
 530 ـ(.1977 –ـ 1962األولى بعد االستقالؿ ) النسيج العمراني لبسكرة في المرحلة V-6الصورة 
 509 والمكاني لمختلف األنسجة الحضرية لمدينة بسكرة. التقسيم الزمني V-7الصورة 
 500 األنسجة الحضرية المنجزة في الفترة المعاصرة بمدينة بسكرة. V-8الصورة 
 523 مخطط الحي االستعماري ببسكرة. VI –1الصورة
 933 مخطط حي سيدي غزاؿ ببسكرة. VI –2الصورة
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 :فهرس الجداوؿ -3
 الصفحة العنوان رقم الصورة

 02 أهم النقاط المشتركة بين القصر والمدينة. II-1الجدوؿ 
 533 تطور السكاف في القطاعين الحضري والريفي. III-1الجدوؿ 
 530 ( سنة عبر مختلف التعدادات الوطنية.16-4تطور معدؿ التمدرس للفئة العمرية ) III-2الجدوؿ 
 595 ـ(.1966ـ/1962)النزوح الريفي في الفترة  VI-1الجدوؿ 
 595 ـ(.2014ـ/1830نسبة نمو سكاف الحضر في الجزائر خالؿ الفترة ) VI-2الجدوؿ 
 502 عدد السكاف في المدف الجزائرية. VI-3الجدوؿ 
 513 معدؿ الزيادة الطبيعية لوالية بسكرة عبر مختلف التعدادات الوطنية. V-1الجدوؿ 
 513 بسكرة.النمو السكاني لمدينة  V-2الجدوؿ 
 512 الفئات العمرية األساسية لبلدية بسكرة. V-3الجدوؿ 
 505 توزيع اليد العاملة في مختلف القطاعات لبلدية بسكرة. V-4الجدوؿ 
 500 .87/93المساكن المنجزة ببلدية بسكرة في الفترة  V-5الجدوؿ 

 المسكن الوطني  مقارنة معامل شغل المسكن لمدينة بسكرة بمعامل شغل V-6الجدوؿ 
 502 .66/98في الفترة 

 502 تطور الحظيرة السكنية لمدينة بسكرة. V-7الجدوؿ 
 501 التوزيع المجالي للمساكن حسب التجمعات السكانية. V-8الجدوؿ 
 501 تعداد السكنات االجتماعية المطلوبة. V-9الجدوؿ 
 501 الكبرى.مقارنة مدينة بسكرة بالمدف الجزائرية  V-10الجدوؿ 
 500 االستهالؾ المجالي لمدينة بسكرة عبر الزمن. V-11الجدوؿ 
 521 اإلحصائيات السكانية لألنسجة العمرانية محل الدراسة. IV-1الجدوؿ 
 931 متغير الجنس. IIV-1الجدوؿ 
 930 متغير السن. IIV-2الجدوؿ 
 930 متغير الحالة االجتماعية. IIV-3الجدوؿ 
 933 متغير المهنة. IIV-4الجدوؿ 
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 933 متغير مجاؿ العمل. IIV-5الجدوؿ 
 930 متغير ممارسة الفالحة من قبل. IIV-6الجدوؿ 
 930 متغير ممارسة األصوؿ للعمل الفالحي. IIV-7الجدوؿ 
 932 متغير األصل الجغرافي. IIV-8الجدوؿ 
 932 متغير أفراد العائلة. IIV-9الجدوؿ 
 953 وجود أبناء متزوجوف. متغير IIV-10الجدوؿ 
 953 متغير الطبيعة القانونية للمسكن. IIV-11الجدوؿ 
 955 متغير وجود سقيفة في المدخل. IIV-12الجدوؿ 
 955 متغير وجود حوش داخلي. IIV-13الجدوؿ 
 959 متغير وجود مجاؿ أخضر. IIV-14الجدوؿ 
 959 متغير وجود زريبة لتربية الحيوانات. IIV-15الجدوؿ 
 950 متغير وجود غرفة الستقباؿ الضيوؼ. IIV-16الجدوؿ 
 950 متغير مستوى تأثيث غرفة استقباؿ الضيوؼ. IIV-17الجدوؿ 
 952 متغير االهتماـ بتزيين واجهة المسكن. IIV-18الجدوؿ 
 952 متغير مستوى تزيين واجهة المسكن. IIV-19الجدوؿ 
 951 مع الجيراف.متغير مستوى العالقة  IIV-20الجدوؿ 
 951 متغير استشارة الجيراف. IIV-21الجدوؿ 
 950 متغير االلتقاء مع سكاف الحي. IIV-22الجدوؿ 
 950 متغير الشعور اتجاه تناثر القاذورات. IIV-23الجدوؿ 
 950 متغير تقديم نصائح ألطفاؿ الحي. IIV-24الجدوؿ 
 953 وجود جماعة من العقالء لحل النزاعات. متغير IIV-25الجدوؿ 
 953 متغير ردة الفعل عند عدـ تحصيل الحقوؽ. IIV-26الجدوؿ 
 950 متغير المستوى التعليمي للزوجة. IIV-27الجدوؿ 
 952 متغير ممارسة الزوجة لنشاط مهني. IIV-28الجدوؿ 
 952 متغير ممارسة الزوجة لنشاط حرفي. IIV-29الجدوؿ 
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 993 متغير اعتراض الزوجة على قرارات الزوج. IIV-30الجدوؿ 
 993 متغير عالقة الزوجة بأقارب الزوج. IIV-31الجدوؿ 
 995 متغير كيفية اختيار الزوجة. IIV-32الجدوؿ 
 995 متغير القرابة بين الزوج والزوجة. IIV-33الجدوؿ 
 999 متغير حدوث خصاـ مع الزوجة. IIV-34الجدوؿ 
 999 متغير الرغبة في تحديد النسل. IIV-35الجدوؿ 
 990 متغير الرغبة في تعدد الزواج. IIV-36الجدوؿ 
 990 متغير تقييم طاعة األبناء. IIV-37الجدوؿ 
 992 متغير تقييم طاعة البنات مقارنة باألبناء. IIV-38الجدوؿ 
 992 متغير تقييم طاعة األخوات لإلخوة. IIV-39الجدوؿ 
 991 متغير حدوث خصاـ مع أحد األبناء. IIV-40الجدوؿ 
 990 متغير الرغبة في تعليم البنات. IIV-41الجدوؿ 
 990 متغير أين يدرس األبناء قبل سن الدراسة النظامية. IIV-42الجدوؿ 
 993 متغير من تحب أكثر من األوالد. IIV-43الجدوؿ 
 993 تقليد األب في طبيعة العمل.متغير رغبة األبناء في  IIV-44الجدوؿ 
 990 متغير الرغبة في تزويج البنات في سن مبكرة. IIV-45الجدوؿ 
 990 متغير إرغاـ البنت على الزواج. IIV-46الجدوؿ 
 992 متغير كيفية تربية البنات فيما يتعلق بإبداء الرأي. IIV-47الجدوؿ 
 903 تستشير إذا أردت القياـ بأمر ما. متغير من IIV-48الجدوؿ 
 903 متغير هل تتحاور مع الزوجة واألوالد في متغيرات الحياة. IIV-49الجدوؿ 
 905 متغير مع من تقضي معظم أوقات الفراغ بعد انتهاء دواـ العمل. IIV-50الجدوؿ 
 909 )هل مارست الفالحة من قبل//ماذا عن األصوؿ//السن(. متغيرات IIV-51الجدوؿ 
 900 متغيرات )تأثيث غرفة استقباؿ الضيوؼ//االهتماـ بتزيين واجهة المسكن(. IIV-52الجدوؿ 
 901 متغيرات )العالقة مع الجيراف//استشارة الجيراف(. IIV-53الجدوؿ 
 903 طاعة األبناء(. متغيرات )الرغبة في تحديد النسل//مدى IIV-54الجدوؿ 
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 902 متغيرات )أين يدرس األبناء الصغار//المستوى التعليمي للزوجة(. IIV-55الجدوؿ 
 923 متغيرات )إرغاـ البنات على الزواج//كيفية تربية البنات(. IIV-56الجدوؿ 
 919 عالقة الممارسات االجتماعية بالقيم االجتماعية. IIV-57الجدوؿ 

 
 :فهرس البيانات -4

 الصفحة العنوان رقم البيان
 533 تطور السكاف في القطاعين الحضري والريفي. III-1البياف 
 532 ( سنة عبر مختلف التعدادات الوطنية.16-4تطور معدؿ التمدرس للفئة العمرية ) III-2البياف 
 513 معدؿ الزيادة الطبيعية لوالية بسكرة عبر مختلف التعدادات الوطنية. V-1البياف 
 513 النمو السكاني لمدينة بسكرة. V-2البياف 
 503 الفئات العمرية األساسية لبلدية بسكرة. V-3البياف 
 509 توزيع اليد العاملة في مختلف القطاعات لبلدية بسكرة. V-4البياف 

 909 متغيرات )هل مارست الفالحة من قبل//ماذا عن األصوؿ//السن (. IIV-01البياف 
 902 متغيرات )كيفية تأثيث غرفة استقباؿ الضيوؼ//كيفية تزيين واجهة المسكن(. IIV-02البياف 
 901 متغيرات )العالقة مع الجيراف//استشارة الجيراف(. IIV-03البياف 
 900 متغيرات )الرغبة في تحديد النسل//مدى طاعة األبناء(. IIV-04البياف 
 902 )أين يدرس األبناء الصغار//المستوى التعليمي للزوجة(. متغيرات IIV-05البياف 
 925 متغيرات )إرغاـ البنات على الزواج//كيفية تربية البنات(. IIV-06البياف 
 910 عالقة الممارسات االجتماعية بالقيم االجتماعية. IIV-07البياف 
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 :ربيالــعـــــــــــــ مــــلـــــخــــصـــــال
قضــوأ لخل ــا زهنازمعــو مــا ززز ــ  زا ــز  خضــ ا زازز ــر ا منــو مــغ ب ا زر ــر  زا ــريب إ    و   

زالحهناليل زافرنسي    فيذه المشور ا زالسهنيطوني ، حيث ل جز نهنوجو م مور و  عمرزنيو نجي و زني 
زرز  ــ  زا رزيــ  زيســالمي   زرز  ــ  زذ رزيــ    اــا زهندســيمب لحيــوا جز ــزمل   طــ  عمــرز   ــوا  رــو   

كــغ زعهنرــور زاهن مــم زالحــهناليل زارــذرمل زذ   ن   ــم زرراز ــ  امــو عليــا زيفــوا ن زرز  ــ  زا هني ــ ،  م
 زايت اونا ممثل  ن زا صر.

مل   ـــز اـــا لي  -مز  ـــ  زســـكرمل  -إن زرظهـــر زا ـــوي المز  ـــ  زازز ر ـــ  زايـــاي  ن حواـــ  زازرزســـ     
زرســهنا  زر رــومب  ــو  ازراهنــا زرز  ــ  عــو زذجيــوا ســازا علــ  زرســهنا  زر مــوري  زا مــرز  ل  علــ  

زالجهنموعي  زاث ون، ف وزا زالمس  زر مور   زذصيل   زخهنفا زرمورسوأ زالجهنموعي  زايت اونا 
  ساب زذنسج  زاهن ليز  .   

إن زرالحـــمل زرـــهنف ص  ـــر   زاتـــال لن زدهنمـــا زايـــاي قـــز  لرـــا عليـــا  ماعـــ  زا ـــي  زروب ـــ     
زار حيـــ  زر رث ـــ  مـــغ   ـــواي  زاـــز غ  تـــوزا و مـــ  لسوســـو علـــ  زا  وصـــر زرلماســـ  علـــ  حســـو  نظم 

 زا رف  زا ظ  زذخالقي ، فطفا عل  زاسطح زرمورسوأ زالجهنموعي  زرسهنمزمل لسوسو مغ زا ي  
 زاهنفضيلي  زخلوبم  ار روأ زينسون  زر رث   مغ زاازقا زروبي زحمليط زوافرب زر وصر.

هـو زاـيت زنرث ـا م هـو قـا  مسـوغ  ن   يـم   هنو زرمورسوأ زالجهنموعي  زاز ـزمل  جماعـ  قيم   
زا القوأ زالجهنموعي  بزخل زذسرمل  بزخل زدهنما اكل، إ  عملـا علـ  إعـوبمل   ظـي  زا القـوأ 
 زنهن وهلو مغ زذسمب زاسلطا   زا و مـ  علـ  لسـوجل زاـ مب  زاسـغ إ  زذسـمب زازم رزقيـ  زا و مـ  

 عل  لسوجل زاكفوامل  زذنلي . 
زا مـــــــرزن زالحـــــــهناليل ازاكااانيـــــــويل،، زرمورســـــــوأ زالجهنموعيـــــــ ، زا ـــــــي   :المفت حيـــــــ  الكلمـــــــ  

 زالجهنموعي ، مز    زسكرمل.
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Abstract: 

   The Arab Maghreb countries and Algeria were subjected to 

contradictions that broke their balance with the beginning of the French 

occupation invasion and its implementation of the occupation projects. It 

created a hybrid architectural and urban product between the Arab Islamic 

city and the European city, and to the reconstruction of the occupation 

with a new logic, contrary to what it was in the traditional urban 

construction, so that the reconstruction of the occupation could be 

regarded as the first seed in the change of centrality that was represented in 

the palace. 

   The today’s global backed of Algerian city and in our case –Biskra city- 

was not linked with city’s heritage that it was inherited about the 

generations alike an architectural and urban denominator or a social and 

cultural denominator, so the original architectural and traditional social 

practices was lose.         

   The observant observer clearly sees that today's society has been 

overwhelmed by a set of material values based on concrete material 

elements at the expense of spiritual values, These practices came at the 

expense of traditional social practices based on a set of spiritual values 

emanating from the teachings of religion, custom and moral systems, He 

has covered a range of social practices derived mainly from materialistic 

preferential values that serve the desires of man and emanate from the 

material reality surrounding the contemporary individual. 

   These new social practices and the set of values that emerged from them 

is undoubtedly considered a force contributing to the change of social 

relations within the family and within the community and is working to 

reorganize relations and move them from the basis of gender-based and 

age-based foundations to democratic foundations based on competence 

and eligibility. 

Key words: Urbanization of occupation, social practices, and social 

values, Biskra city. 
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 مـــقــدمــــــــة:
مل  كػػن ةليػػد اصػػويل  ا ػػ ب دػػل لػػم دعػػد تػػ      تميػػ   ػػوت    الصػػاواة  إف التعمػػض نػػمن اق ػػ      

 أس س  د لطوؽ الق فلي  اليت ك يلت جتوب الصاواء.
ةد لوغم  ػن أف الصػاواء تعتػن  ػن ال ياػ ت الػيت  صػع  العػيا فيهػ  قػ   يػ  يوةفهػ  الط يعيػ   ػن    

قس ةة إال أيل   جنده  قد احتضػ ت أامػم ا ضػ  ات اايلسػ يلي  اػن التػ   ا ك  ضػ  ة الفواويليػ  الػ  
ض  ة اقوولي  يف حاواء نفيت هنو ال يل، ةا ض  ة السو و   ةال  دلي  ةاآلشو    يف دالد الوافد ن، ةا 

الصػػػو، ةحضػػػ  ة ق  اػػػل اند شػػػ  ةال فػػػ هو يف حػػػاواء تكسػػػ ء، ةحضػػػ  ة انيلكػػػ  دصػػػاواء أت ك  ػػػ  
>>أف غػ ة اايلسػ ف للصػاواء دػدأ  ػه ا دهػ   جتػ  ة الػحه  ةاقلػ  دػو  كوت ماركد ل ضة، ةأكد 

خػحة الواحػ ت اطػ ت مش ؿ الصاواء ةج وهب  حيث س  ت القوافل التج     لش  قلػ  الصػاواء  ت
>>أيلػػػم  ػػػه اسػػػتقوا  اايلسػػػ ف يف هػػػحي  جمـــا  علقمـــةلالسػػػةاح  ةالتػػػ ةد د قيػػػ ي.  ، ة ضػػػي  

احملطػػ ت دػػدأ د  ااػػ  احمل حػػيل اقعيشػػي  ةغػػوء أشػػج   ال خيػػل  كويلػػ  دػػحل  جتمعػػ  دشػػو    تكػػػ  ال 
   . الواحةة ت  قض   ه احملي  الصاواةي  دا  

لط يعيػػػ  الػػػيت نمػػػ  اايلسػػػ ف ةتسػػػ ادي الػػػ  العػػػيا نػػػمن المػػػوةؼ ف لواحػػػ  إف هػػػ  إال اقملػػػ  ا   
ال يايػػ  الق سػػي ، ةدن عػػ ف ال مػػو  تجلػػ   ػػ ؿ الواحػػ   ػػن ريػػالؿ الت ػػ قخ الك ػػض الػػحي  يػػ     ريهػػ  

 الداريل  ان اخل  ج  احملي  هب .
كػوت اػن لكن    ل ث هحا التعمض الصاواةي أف تط لم  د التويػض، فقػد تكلػم النةفيسػو   ػ  ؾ     

 إ ق ع التعمض مب طق  الصا  ي اق خفض  د جل ااو ةأةن  أف لم يلواو أس سيو:
التعمض القدمي: الحي  ت   دوتضة اتشم  دس   المػوةؼ ا ي تيػ  السػ ادة د ق طقػ ، حيػث مل  -    

القػػوف  إىل ـ80تكػػن اق ػػ    اقعمػػوة إال لوػػول الت ػػ دؿ التجػػ  ي ة احػػ  القوافػػل ةا تػػدت  ػػن القػػوف 
 .ـ80
التعمػػػض ا ػػػ ب: ة تلػػػ  اريتالفػػػ  جػػػح    اػػػن التعمػػػض القػػػدمي، حيػػػث يهػػػو يف القػػػوف العشػػػو ن  -   

 دن ق ع  تس  ع جدا.
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هحا اا ق ع اقتس  ع أحدث يلوا   ن االريتالؿ يف الت ميم الع ـ لل سيج العمواين ة كويل تم نمن    
اا ػػ   اق ػػب دسػػ   القطيعػػ  دػػو  ػػ  شػػيد سػػ دق  ةالتوسػػع ت ا  ليػػ ، فيحػػ ات انيلسػػج  العموايليػػ  

 متت   مبمهو التعقيد ةالتم ؽ.
سػػ  ت دشػػكل فعػػ ؿ يف ايلػػدمل   اقعػػ مل  ةلقػػد تفػػ قم هػػحا الونػػه ةتولػػدت ا ػػم  ضػػ اف ت أريػػو    

العو ق  للتجمع ت ال شو   مب طق  الصاواء ةه  انيلو   العتيق  اليت ك يلػت متتػ   د اليلسػج ـ التػ ـ  ػه 
ةاحػػػػ ب ةأدػػػػو  هػػػػحي اقضػػػػ اف ت هػػػػو التاػػػػوالت يف  -سػػػػكن -ال ياػػػػ  الصػػػػاواة   ةفقػػػػ  لعالقػػػػ    ػػػػ ء

 انيلسػػج  ةاقوك ػػ ت العموايليػػ  دسػػ   الصػػيو  اقم  سػػ ت االجتم ايػػ  اقصػػ ح   للتاػػوؿ ا  حػػل يف
اقتس  ا  للتعمض د ق     الصاواة  ، ةقد أكد النةفيسو  القم    ؿ هػحي ا قيقػ  دقولػم >>إف 

التجمع ت د لصاواء ةيلشوء هحي التطػو ات العموايليػ  ةكلػ  دتونػه نيلسػج  اموايليػ  غػض  ةاقه هحي
تعطػ  أي حػو ة قد  ػ   توا يلػ   ػه دياتهػ ، ةكػحل  أد   تج يلس  ة ن دةف أي تواف  مل تسػتطه أف 

هػػحا التموقػػه إىل يهػػو  أيػػ م جد ػػدة  ػػن العمػػ  ة غػػض  توافقػػ   ػػه اقعطيػػ ت اق  رييػػ  ةال يايػػ  ةحػػ  
التطػػو  الػػ  حسػػ ب امػػ  ة   قػػ  شػػكلت الصػػو ة ا قيقيػػ  ةاقت يلػػ  لعمػػ  ة اليػػ  ةافقػػده  ا  حػػوه  

نريو يهو  ام  ة  د ا    قول   ن دةف  هػ  ة ةال إتقػ ف امػ    ػتج ة دلوهل ، ةأح ا   يلو   ن  ـو 
مبػدف الشػم ؿ ةالػػيت تشػكل ا صػػوا دريػيال الػػ  دياػ  انحيػ ء العتيقػػ  ةالواحػ ت الػػيت أحػ ات تعػػوؼ 

 اقوت ةااليلدمل   ال ط ء.   .
حػػ و ةالػػحي ةممػػ     وػػ  الت و ػػم إليػػم أف اقػػدف الصػػاواة   اجل ااو ػػ  يلػػت ا فمػػ  الػػ    دعهػػ  الوا   

متيػػػ ت دػػػم   ػػػح  ػػػدة ليسػػػت د لقصػػػضة حػػػ  ةحػػػوؿ اقسػػػتعمو الفويلسػػػ  الػػػحي حػػػ  ب سػػػك ف هػػػحي 
التجمع ت يف كل    هو ال  ة تعل  هبم  ن ريالؿ قي  م د  ع يوكج جد ػد ةدرييػل  عػد أػ  أةؿ 

  سم   دؽ يف يلعا العم  ة احمللي .
 إشكا  البحث:

إيلم ةمم  ال ش  فيم أف لكػل يلسػيج امػواين عمواػ   ػن اقم  سػ ت االجتم ايػ  تػتم الػ   سػتواي    
جتعلم  تمي  هب  ان غضي، ة ػن ه ػ  تتاػدد إشػك لي  ال اػث فقػد ك يلػت القصػو  العتيقػ  متتػ   دةكي ػ  

دريوؿ اموايليػػػ   تميػػػ ة نػػػوي يف ج   ممػػػ  عمواػػػ  مم  سػػػ ت اجتم ايػػػ  اػػػددة ةري حػػػ  هبػػػ ، لكػػػن ةدػػػ
اقستعمو ق ـ د  ع  وا   عم  ي ةامػواين جد ػد مبجػ الت ة وافػ  جد ػدة ةمبسػمي ت جد ػدة ة ػ  
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التويػػض انيلسػػج  العموايليػػ  الػػ   يػػه اقسػػتو  ت العموايليػػ  ةاقعم   ػػ  ةحػػ  االجتم ايػػ  ةاالقتصػػ د   
اقعمػػػ  ي حيػػػث ةالثق فيػػػ ، ةك يلػػػت ددا ػػػ  هػػػحي التوػػػضات دنحػػػداث توػػػضات الػػػ  اقسػػػتو و العمػػػواين ة 

است دلت اهليكل  الوييفي  ةالع  حو ال مطي  للفض ء اقسكوف دع  حو أريو ، ةح  اق دأ التصميم  
القػػدمي الػػحي كػػ ف  عتمػػد الػػ    ػػدأ اقوك  ػػ  ةاالجتػػ ي اػػو الػػداريل ةدواجهػػ ت ري  جيػػ  حػػم ء امو ػػ  

ات ةيػ ا  ةحيػدة أح    عتمد أيلمم  هيكليػ  ةةييفيػ  جد ػدة، فيحػ ات الفضػ ءات اقسػكويل  ك
ة وجهػػػ  دع  حػػػو تيمليػػػث مل دتػػػ  ةأحػػػ   اق ػػػدأ التصػػػميم   عتمػػػد الػػػ  احملو  ػػػ  اقتجهػػػ  اػػػو اخلػػػ  ج 
ةدواجهػػ ت كات شػػوف ت ري  جيػػ  ةدطوادػػ   تعػػددة، ةيهػػوت الشػػوا ع الواسػػع  ةاقكشػػوف  ل غػػوال 

 ان  ي  ةغضه .

د ل ػػ تج انة م  ػػن ريػػالؿ تػػدريالت ةاقد  ػػ  الصػػاواة   اجل ااو ػػ  هػػ  إحػػد  اقػػدف الػػيت تػػيملوت    
اقسػػػػتعمو الػػػػ  أيلسػػػػجته  العموايليػػػػ ، حيػػػػث أدريػػػػل اقسػػػػتعمو الفويلسػػػػ  ا تمػػػػه اجل ااػػػػوي يف  وحلػػػػ  
اسػػتهالؾ   تػػوج العمػػ  ة انة ديػػ  كات الطػػوا  الػػدةب الػػحي كػػ ف  عتمػػد أس سػػ  الػػ   فهػػـو  ك  ػػ  

ة ا د ثػػ  ممػػ  أد  إىل  ا اػػت ال  يػػ ت الفضػ ء اقسػػكوف ااتمػػ دا الػػ  توحػػي ت اقػػلمتو الػدةب للعمػػ   
القد   الق ام  دو اايلس ف ةاقد    لتال اله  العالق ت السوسيواقتص د   الػيت دفعػت إىل إحػداث 
ت ميمػػ ت اجتم ايػػ  ةاقتصػػ د   جد ػػدة داريػػل اقػػدف تطل ػػت حػػي غ  جد ػػدة ة   سػػ   لشػػكل اقد  ػػ  

 ةع هل .
  يعػػ  التاػػوالت يف اقم  سػ ت االجتم ايػػ  ل سػػوة اجل ااو ػػ   ة ػن هػػحا اق طلػػ  فقػػد ح ةل ػ   عوفػػ    

اقصػػػػ ح   لتاػػػػوؿ انيلسػػػػج  العموايليػػػػ  العتيقػػػػ  اقػػػػ  الوػػػػ ة االسػػػػتعم  ي ةتدريالتػػػػم الػػػػ  الفضػػػػ ء 
 ةج ء اقونوع دع واف: اقسكوف،

 يف نوؿ اقم  س ت االجتم اي  ل سوة اجل ااو   نمن القصو  العتيق . حتاللي أملو العم  ة اال
 ةقد ج ء هحا اقونوع ا ةل      لإلج د  ال  السلاؿ الوايس  لل اث ةهو:   

ما هـ  ببعةـة الوحـوات الوـ  ملـم الممارالـات ااجوماععـة لجالـئر الضما ئلـة رـم  الق ـور 
 الةوعقة عقب تدخل ااالوةمار علعها ؟



  الػػػػػػػفػػػػػػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػتػػػػػػمػػػػػػهػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػدي
 

4  

 

ةجتد  ااش  ة إىل أف التاوالت يف اقم  س ت االجتم اي  اقتس ال ا ه  نػمن إشػك لي  ال اػث    
 وت ط  أس س  د ل سيج العمواين ة نوالتم ةاسػتعم الت ا ػ ؿ الفي  ػ ا  نػمن ال سػيج العمػواين فقػ  

 دةف تعل  هل  ديي ا  ل آريو.
 فئرعة البحث:

لفي   ا  ل يلسج  العموايليػ  تلكػد الػ  االريػتالؼ ةالتاػوؿ إف جل الد اس ت اقق    ال  ا  ؿ ا   
 دو ال سيج العمواين يف أيلو تم القد   ةتوسع تم العموايلي  اقع حوة ةا د ث .

إال أيل ػػ  جنػػد دعػػخ ال ػػ حثو  لكػػدةف الػػ  ةجػػود اسػػتموا    نػػم ي  دػػو  تلػػ  اقواحػػل التطو  ػػ     
 حي غ  الفوني  كم   ل : اقتت دع  لل سيج العمواين، ة  م فيمك   

إن الوحو  الـي  بـئع علـأل اجةلـضة الةمئاةعـة الةوعقـة عقـب مخـو  الملـوةمئ   ةـد   >>   
قــد عحــدو تحــوا فــ  الممارالــات ااجوماععــة القا مــة رــم  هــي  اجةلــضة الةمئاةعــة   ــورر 
عــئ موفا تــة توضلــأل فــ   جــوم االــومئارلة رــممعة لــبةج الممارالــات ااجوماععــة فــ  خ ــ  الو 

 . << الحاصل علأل ملووى الملعج الةمئاة  عبئ المم 
 الكلمات المفواحعة:

ال سػػػػػػج العمػػػػػػواين، اقم  سػػػػػػ ت االجتم ايػػػػػػ ، العمػػػػػػواف العتيػػػػػػ ، العمػػػػػػواف االسػػػػػػتعم  ي، دسػػػػػػكوة،    
 االستموا   .

 عهداف البحث:
  ك    تلخيص أهداؼ ال اث يف ال ق م الت لي :   
ند د التوضات ا  حل  ال   ستو  اقم  س ت االجتم اي   ػن جػواء التػدريل االسػتعم  ي  -8   

الػػػػ  انيلسػػػػج  العموايليػػػػ  التقليد ػػػػ  دويػػػػ  اقسػػػػ    يف تػػػػي ض التػػػػدريالت اقسػػػػتق لي  الػػػػ  انيلسػػػػج  
 العموايلي .

لػػػػػػػ  اخللػػػػػػػود دػػػػػػػ قفودات ةاقصػػػػػػػطلا ت الػػػػػػػيت نػػػػػػػدد ريصػػػػػػػ اص ال سػػػػػػػيجو العمػػػػػػػوايليو احمل -2   
ةاالستعم  ي ةكحا اقم  س ت االجتم اي  الق ام  نمن كل يػوكج   همػ  ةالكشػ  اػن كيفيػ  تػيملو 
اقم  سػػ ت االجتم ايػػ  دتوػػض انيلسػػج  العموايليػػ  يف ريطػػوة تسػػ هم يف احمل فمػػ  الػػ  اهلو ػػ  انحػػلي  

 للسك ف ةكحا أقلمت التدريالت اقع حوة مب   دـ هحا اهلدؼ.



  الػػػػػػػفػػػػػػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػتػػػػػػمػػػػػػهػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػدي
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العمػػواين ةاقعمػػ  ي التقليػػدي احمللػػ   ػػن ريػػالؿ إملػػواء اقعػػ  ؼ ةاقكتسػػ  ت  ال هػػول دػػ ا ث -3   
د قصػػػطلا ت العموايليػػػ  ةاقعم   ػػػ  اقتعلقػػػ  د لعمػػػ  ة احملليػػػ  الػػػيت تشػػػهد أفػػػوؿ جنمهػػػ  ة ويػػػ ف  ال ػػػ  

 العم  ة الشم لي .
 البحث: ممهضعة

كػػػػػل  ػػػػػ هج ةييفتػػػػػم ةتتعػػػػػدد اق ػػػػػ هج ةفتلػػػػػ  دػػػػػ ريتالؼ ا ػػػػػ الت ةاقوانػػػػػيه ةال اػػػػػوث، ةل   
ةريص اصػػم، ة تاػػدد اقػػ هج اق  سػػ  للد اسػػ  حسػػ  اقونػػوع ال اثػػ ، ةد ل سػػ   قونػػوع أث ػػ  
ةاقتعلػػ  أس سػػ  مبػػد  توػػض اقم  سػػ ت االجتم ايػػ  ةتيملوهػػ  د لتػػدريالت االحتالليػػ  الػػ  انيلسػػج  

و كمػػػ  هػػػ  قػػػد ااتمػػػديل  الػػػ  اقػػػ هج الوحػػػف  سػػػعي    ػػػ  للوحػػػ  الػػػدقي  هلػػػحي المػػػواهفالعموايليػػػ  
 وجػػودة يف الواقػػه ة ػػه  ػػ  أ كػػن  ػػن  علو ػػ ت ا هػػ    نليلهػػ  ةتفسػػضه  دشػػكل المػػ   ػػ مم 

 ؿ إىل إج د ت ان تس ؤالت الد اس ، ةقد ق  ت الد اس  أس س  ال :للوحو 
  اتضا  ةظئ : -1   
حيث مت االاتم د فيم ال  التخصص ت اليت تُعىن دد اس  اقد    ةالم هوة ا ضو   ككل ة تل     

الػ  اقم  سػ ت االجتم ايػ  ل سػوة االجت ه ت اليت تفسو كيفي  يلشػوء اقد  ػ  ة ػد  تيملوهػ  ةتيملضهػ  
  تعػػود إىل اػػدة إك ال  فػػ  أف التوػػضات الػػيت متػػ  انيلسػػج  ا ضػػو   أمل ػػ ء  واحلهػػ  التطو  ػػ، لفػػودةا

اوا ػػػل ة سػػػ   ت  وت طػػػ  ديحػػػداث ت   يػػػ  دػػػ   ة تتعلػػػ  أس سػػػ  دعوا ػػػل ملالملػػػ  اجتم ايػػػ  ةاقتصػػػ د   
، كمػػ  مت التطػػوؽ يف هػػحا اجلػػ ء  ػػن الػػ  انيلسػػج  العموايليػػ  كمػػ  ةيلواػػ ةملق فيػػ  كػػ ف هلػػ  التػػيملض ال ػػ ل  

السػػو ه الػػحي أد  إىل يلشػػوء هػػ  ال اػػث إىل اقد  ػػ  ح لػػ  الد اسػػ  ةالتفصػػيل يف  واحػػل يلشػػيمم  ةتطو  
أشػػػك ؿ اموايليػػػ   تضػػػ  د  ةتوسػػػعت اهلػػػوة دػػػو انيلسػػػج  العموايليػػػ  العتيقػػػ  ةا د ثػػػ  ةتػػػدهو  ا ػػػ ؿ 
العمػػواين ةري حػػ  د لتجمعػػ ت ا ضػػو  ،   مل  ل ػػث هػػحا اقشػػكل حػػ  اػػم ملػػوةة ال خيػػل ةاقسػػ ح ت 

      .  الفالحي  اليت انمالت ةس  الكتل اخلواس يلي  ةاق  ين العق
  :اتضا  معداة  -2   
ة قـو هحا اجل ء أس س  ال  ج  يل خ اقستعملو للفض ء اقسكوف نمن ا  ؿ ا ضوي احملدد    

د سػػتعم ؿ أدةات االستقصػػ ء العلميػػ  اقعمػػوؿ هبػػ   يػػدايلي  ةيلعػػب دػػحل  تق يػػ  االسػػت ي ف ةاالسػػتع يل  
 .اقسكوف ال  حد سواءدتق ي  اقالحم  اق  شوة للم اوملو ةللفض ء 



  الػػػػػػػفػػػػػػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػتػػػػػػمػػػػػػهػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػدي
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ةلقد ااتمديل  يف د است   هحي ال  اق هج الوحف  كويلم أكثو اق  هج  واام  ةمت شي   ه   يع     
اقونػػوع حيػػػث  قػػػـو دد اسػػػ  المػػػوةؼ ةالمػػػواهو ةالعالقػػػ ت الػػػ    يعتهػػػ  كمػػػ  هػػػ   وجػػػودة يف 

ا ةلػ  الكشػ   أ ل الواقه ةدةف تدريل  ػن ال  حػث، كمػ  أف الد اسػ  ككػل ت طلػ  أس سػ   ػن
ان   هي  التوضات ا  دمل  ال   ستو  انيلسج  العموايلي  حي  الد اس  ال  الصعيد االجتم ا  
انسوي ةا تمعػ  ككػل، حيػث اػ ةؿ ال اػث اػن   يعػ  هػحي التوػضات ةكػحا ند ػد ريص اصػه  

 ةأدع ده  ةا ةل  تص يفه .
 :ععمة الدراالة

يلمػػوا لصػػػعود  مشػػػوؿ ا تمػػػه ككػػػل د لد اسػػػ  ةكلػػػ  لتعػػح  ااقػػػ ـ دػػػم  يػػػدايلي  سػػػواء  ػػػن ريػػػالؿ    
اا ك يليػػػ ت اق د ػػػ  ةال   يػػػ  ةحػػػ  ال شػػػو   اقت حػػػ ، كمػػػ  أف كػػػن حجػػػم الد اسػػػ   عػػػل ال اػػػث 
سػػطاي  ةأقػػل امقػػ  ةتوكيػػ ا، ةلػػحل  فقػػد مت االقتصػػ   يف الد اسػػ  الػػ  اي ػػ   ػػيريوكة  ػػن عػػ ؿ 

     تعميم ال ت اج ال  د ق  ا  ل .الد اس
ةلكػػػوف الد اسػػػ  ممػػػتم د ل اػػػث اػػػن  ػػػد  تػػػيملو اقم  سػػػ ت االجتم ايػػػ  ل سػػػوة اجل ااو ػػػ  احملليػػػ     

دػػ قو ةث العمػػواين ةاقعمػػ  ي االحػػتالب فقػػد نػػتم الي ػػ  أف تكػػوف أةىل اي ػػ ت الد اسػػ   ػػيريوكة  ػػن 
 ػػن انسػػو اجل ااو ػػ  اقػػ  اسػػةداد الػػ الد للسػػي دة ا ػػ  االسػػتعم  ي د قد  ػػ  ةالػػحي شػػهد اجتي حػػ  
ةالػػحي  صػػ   نػػمن ال  ػػ ء الػػحاو   سػػيدي غػػ اؿبالو  يػػ ، أ ػػ  ملػػ ين العي ػػ ت فقػػد ُأريػػحت  ػػن حػػ  
 العشواا  الحي يهو اق  االستقالؿ    شوة.

 :حض  الةعمة
 ا ػ  االسػتعم  ي د لوغم  ن اريتي  يل  لعي   كلي  لد اس  ا تمه ال اث ةه  اي ػ  كليػ  متثلػت يف   

، إال أف حجػػم هػػحي العي ػػ  ال اؿ  تػػ   دػػ لكن فقػػد تعػػد  عمػػوع اقسػػ كن   سػػيدي غػػ اؿبةكػػحا حػػ  
 سكن أة ا صو، ةلحا ك ف ل ا   الي   اريتي   اي   ج اي   ن العي    ب8588 أة ا  حو ال اث فيه  

ق ػػ    ال اػث ةا  حػػوي الػػيت الكليػ ، ةيلمػػوا لتجػػ يل   فػودات المػػ هوة ال اثيػػ  ةاخلصوحػي ت الع  ػػ  
شػػكلت عػػ ؿ الد اسػػ  فقػػد ا تي  ػػ  يف أث ػػ  هػػحا اللجػػوء لتط يػػ  العي ػػ  العشػػوااي  ال سػػيط  ةالػػيت كػػ ف 

 ا صوا  قسم  د لتس ةي دو ا يو ع ب الد اس . ب848 حجمه  اا  ب  قد ا دػػػػػػ 
 



  الػػػػػػػفػػػػػػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػتػػػػػػمػػػػػػهػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػدي
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 :هعكلة اجبئ حة
 مخس مت تقسيم هحي ان وةح  إىل مث يلي  فصوؿ  و ا  ال  ج أ ن أس سيو أحد   يلموي حيوي    

 فصوؿ ةاآلريو نليل  أة  يداين، ة تقدـ كل كل  فصل متهيدي:
 ف لفصل التمهيدي ريصص ل لو ة االشك لي  ةشوح دعخ اقف هيم ةاقعطي ت اقتعلق  د لد اس .   
د اسػػ  ة ػػوح  تلػػ  اقفػػ هيم ةالتعػػ     اقتعلقػػ  د قد  ػػ   ػػن أجػػل فخصػػص لأ ػػ  اجلػػ ء ال مػػوي    

 للمونوع اقد ةء:تكو ن ق ادة  تك  ل  ة اسخ  تشكل   طلق  قو   
ف لفصل انةؿ  طوح كل اقف هيم اقوت ط  د قد    امو   ةد    يكي  انيلسػج  العموايليػ  ة سػ   ت    

 ا واؾ ةالتوض العمواين ةاقعم  ي.
أ ػػ  الفصػػػل الثػػػ ين فقػػػد ريصػػػص للكػػػالـ اػػن اقد  ػػػ  العتيقػػػ  ة كويل ممػػػ  ةيػػػوةؼ يلشػػػيمم  ةتطو هػػػ     

 ةريص اصه  ةكحا استقص ء  ال   االستدا   احملقق  هب  سواء ال  اقستو  العمواين أة اقعم  ي.
  ػػػػ  للكػػػػالـ اػػػػن اقد  ػػػػ  االسػػػػتعم     ةريص اصػػػػه  العموايليػػػػ  ةاقعم ةأ ػػػػ  الفصػػػػل الث لػػػػث فكػػػػ ف    

ةاالجتم ايػػ ، ةدة  العمػػػ  ة االحتالليػػ  يف التػػػيملض الػػ  ا تمػػػه اجل ااػػوي   د ػػػ  ة ع و ػػ  ة سػػػ  تم يف 
 توجيم سي س ت الدةل  الت مو   ح  دعد االستقالؿ.

ةأ   الفصل الواده فقد تطوق   فيم للاد ث ان السي س  الت مو   اقت ع   ػن  ػوؼ الدةلػ  اجل ااو ػ     
ةديػػػ ف  ػػػد  ا ت   هػػػ  ةتيملوهػػػ  اقػػػو ةث االحػػػتالب، ةند ػػػد  تلػػػ  ةأهػػػم أدةات اقػػػ  االسػػػتقالؿ 

،  ػه ككػو تػيملض هػحي السي سػ ت ا د ثػ  الػ  عمواػ  القػيم التخطي  ا ضػوي الػيت تعتمػده  الدةلػ 
 ةاقم  س ت االجتم اي  ل سوة ةالفود اقع حو.

يتهػػػ  ةدة هػػػ  لضػػػم ف اسػػػتموا    اقػػػدف للت ميػػػ  اقسػػػتدا   ةديػػػ ف أ  اخلػػػ    تعونػػػ   فيػػػمةالفصػػػل    
ةتع  شه   ه احملػي  الط يعػ  ةال ياػ ، ةاسػتوالؿ الط قػ ت ا ػددة ةاحمل فمػ  الػ  ال ياػ  ةاالقتصػ د يف 

 استهالؾ الط ق ت الوض  تجددة.
 أ   اجل ء التاليل  فياوي ملالمل  فصوؿ تضم الد اس  اقيدايلي :   
ف لفصػػل انةؿ   هػػ  كػػ ف ا ػػ  ة اػػن تقػػدمي اػػ ـ ةاػػول قد  ػػ  دسػػكوة ح لػػ  الد اسػػ   ػػن حيػػث    

 ريص اصه  ةممي امم  ة واحل يوه  ةتوسعه .



  الػػػػػػػفػػػػػػصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػتػػػػػػمػػػػػػهػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػدي
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أ ػػ  الفصػػل الثػػ ين فخصػػص للتفصػػيل يف اقق  دػػ  اق هجيػػ  اقت عػػ  يف الد اسػػ  اقيدايليػػ  إك إهنػػ  متثػػل    
سطو  س ق   ن ريالؿ ااتم دي ال  عموا   ن العملي ت اقس   الحي  ت عم ال  حث ل لوغ هدفم اق

 اق مم  ةاقق    ةاليت تتي  لل  حث الوحوؿ إىل أهدافم ديسو.
دشػػػكل  فصػػػل ةاسػػػتخواج  تلػػػ  ةأ ػػػ  الفصػػػل الث لػػػث ةانريػػػض فػػػتم فيػػػم نليػػػل يلتػػػ اج االسػػػت ي ف    

ا  حػل الػ   سػتو  انيلسػج   التاوالت االجتم اي  اليت  ست انسوة ةالفود اجل ااوي جواء التوض
 ا ضو  ، ة ن   ند د القيم االجتم اي  الس ادة يف ا تمه اقع حو.

  ل : ةريت    فقد ُك لت هحي ان وةح  خبالح  ا    تتضمن      
 سودا نهم ال ت اج اقتوحل إليه   ن هحا ال اث. -   
الد اسػػػ  ةالتاقػػػ   ػػػن حػػػا  الفونػػػي ت ااج دػػػ  اػػػن انسػػػال  ال اثيػػػ  اققد ػػػ  يف ددا ػػػ  هػػػحي  -   

 اققةح .
 ةاريتتمت هحي ان وةح  دحكو ق ام  اقواجه اقعتمدة ه  هحا ال اث.  -   
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 مـــقــدمــــــــة:
وحػػػ وؿ الت يػػػ   سخػػػ  و سػػػ َته  ٔتػػػ    ػػػ   لػػػن الراحػػػ   زؿبيئتػػػن  نػػػ  األ اإلنسػػػ فلقػػػن  ػػػن     

 واالسػػتقرار بدبػػنع وابت ػػر وبػػٌت لنفسػػن ولاػػَتتو يل ػػ  يلػػ ف لتػػاات ارقػػإل الز نيػػ  والت ػػ رب اإلنسػػ ني  
اجملت    ت لي  يف أنس تن  على اارثت عرب األجي ؿ وظخر  ناه   خرباتثر الب لغ يف إحناث األ

 الس راني .
عرابن ولتابر لن السيش أذواقن و أال لتن سإل إولط مل  يل نت املن ن  يف خن   اإلنس ف و   وجنت    
ال و٘تػ رس ثق بػ  خ  ػ   ػ  إ ثل وٖت ين    الس مل املن وئ لػنو ولػ ا بقػن يل نػت يلػل  ن نػ   الػن األ

س سػ   ػ  والعػسابو ٖت  خػ  قػي  ةتلفػ   ر بطػ  أ ست يب  ملبػ دئ خ  ػ  و لبيػ  الحتي جػ ت األ
   ب لس  ف احملليُت ؤتنى جن ح هت  وقتئ .

ٔتػػ   و تػػدثرجمػػرد   ػػ ف أو جم اعػػ  أ ػػ يل  أ ػػ   قػػ  اجملت ػػ و بػػل هػػ  يليػػ ف  ػػ ثر  وال  سػػن املن نػػ    
حالػػن  ػػ  ثق بػػ ت السػػ  ف وظػػروبخ  االجت  عيػػ  واالقتصػػ د   والثق بيػػ و بػػ ف للتاػػَت ار  ػػل يف 
الًتايليػػػإل االجت  عيػػػ  وبنيػػػ  األسػػػرة والتطػػػار أو الت ػػػاؿ الثقػػػ يف األثػػػر البػػػ لغ يف  طػػػار األنسػػػ   

سر   ام   ػ دي الس راني  مل   ص حإل األوؿ     اَت يف امل  رس ت االجت  عي  اري  ي  واهلي يلل األ
 إىل بروز وظ ئ  جن نة يف املنف  تطلإل  رابق جن نة وبس ي ت جن نة.

املن نػػ  بقػػن أيلسػبخ  ناعػػ   ػػ  التسقيػػن والا ػػاض امػػ   ػػسإل  وهلػ ا ارػػراؾ العػػن ن الػػ ي  سػػًتي   
   وض   فخـا دقيق هل و و   هن  يل ف لزا   علين  الت س  يف   هي  املن ن  اليت  سن امل  ف ال ي 

بين الن س أيلثر جزء    حي هت  حيث مي رساف نع ط هت  اليا يػ  و  تسػباف  ز ػن خػربة يف    مي
 اري ة.
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I- :مدخل إلى ظاهرة الحضرية  
I- 1- :نشأة الريف 

نعػػدة الر ػػ  ار ب طػػ  وثيقػػ  ب يلتعػػ ؼ الزراعػػ و هػػ ت األخػػَتة يل نػػت حػػنث  بػػ رزا يف  ػػ ر     ػػر ب    
ُعػنتت خطػاة ناعيػ   قن يػ  يف ٖت ػر   البعر   الطا ل وار بل بًتايل  الت  رب واملس رؼو يل   أنػ

 اجملت   البعري.
الق ئ ػػػ  علػػػى يل نػػت انتقػػػ ال  ػػػ   سػػتاى إىل تخػػػرو  ػػ   سػػػتاى اريػػػ ة الاحعػػي  هػػ ت اوطػػػاة     

التصػػ رع  ػػ  الطبيسػػ  وظروبخػػ   ػػ  خػػعؿ القيػػ ـ بدع ػػ ؿ الصػػين وسػػ ٌت ال خػػاؼ واملاػػ رات إىل 
 سػػػتاى أيلثػػػر  سقيػػػنا  ت لػػػػى يف ٖتا ػػػل وإعػػػ دة إنتػػػ ج واسػػػػتاعؿ املػػػاارد الطبيسيػػػ  املتػػػاابرةو هػػػػ ا 

  املسػػػتاى  ػػػ  السػػػيش الػػػ ي و ػػػل إليػػػن اإلنسػػػ ف تنػػػ اؾ والػػػ ي حػػػنث بف ػػػل الز ػػػ دة يف  ػػػرايل
اوػػػربات واملسػػػ رؼ بػػػرض علػػػى اإلنسػػػ ف التػػػاط  والثبػػػ ت و عػػػ يل ٚت عػػػ  وإنعػػػ ء جمػػػ ؿ للسػػػيش 

 و عيين  س يل   عئ  و و   هن  نعدت القر   اليت  ثلت أوؿ   سس  بعر   على االطعؽ.
I- 2- نشأة الندينة: 

وامل سس  البعر   وارفػ ظ بي    تسلق ب لتنظي  و سيَت اجملت    ستلز  ت اجل  ع  البعر   إف "    
ارد االقتصػػػ د   و طا رهػػػ  و ػػػابَت األ ػػػ  يل نػػػت هػػػ  األسػػػ س يف نعػػػدة املن نػػػ و بػػػ ذا يلػػػ ف ا علػػػى املػػػ

الر ػػ   ُسػػرؼ أس سػػ  ب ألنعػػط  الزراعيػػ و ب ملن نػػ  علػػى ع ػػ  ذلػػج ب نػػ   ُسػػرؼ ب نتػػ ج اوػػن  ت  
الػبس،و ل ػ  وب  سػ ف النظػر أو أن  غَت بعحي و بخ   على هػ ا التقػن ر  سػتقعف عػ  بس ػخ   

 ت ح أن   وب ٖت دمه   ع عف امل سس  البعر  و ه ت امل سس   عال  نطق   ريلب    ػاف  ريلزهػ  
و 1999سػػػػسينو،و ـو ) "ونااهتػػػػ  ح ػػػػر   ذات  رابػػػػق ووظػػػػ ئ  خ  ػػػػ و و  ػػػػاف الر ػػػػ   يطػػػػ  هلػػػػ  

االقتصػ دي حيػث  ػرى يف نعػدة املػنف هػا الس  ػل و وعلػى هػ ا األسػ س بػ ف الس  ػل املػ ثر (10ص
أف ه ا االعتب ر ها  ػ  زاو ػ  نظػر امل ريلسػيُت الػ     ُرجسػاف سػبإل نعػدة املػنف إىل  بوجو قارنيي

ُُيصػ  جلػن لعسػتخعؾ ار ق ء ناع الس ل و طارتو حيث      البنا   ب لقط ع الفعحػ  الػ ي 
او ص مث  دخ   نرجيي  يف الن ا والتناع و نع  إىل ج نبن النعػ ط الت ػ ري و ػرو ل النقػاد الػ ي 
ميتػػن إىل ٗتػػػـا املن نػػ  و ظخػػػر حريلػػ ت النقػػػل و تاسػػػ  التسػػ  عت الت  ر ػػػ  و  ثػػر الاظػػػ ئ  و ز ػػػن 

و بتن ػػا املػػنف و تطػػار الثػػروات عنػػن األ ػػ  ص و ر فػػ  ع ليػػ ت الت لػػج لمراضػػ  واالسػػتث  رات
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و زدهػػػر و صػػػل نػػػاع  ػػػ  االسػػػتقرار  تالػػػن  سػػػن اوػػػن  ت األس سػػػي  للسػػػ  فو وجم ػػػل القػػػاؿ أف 
 أس س دميا   املنف وبق ء ار  رات ها االزده ر االقتص دي.

يل ػػ  أيلػػنت الب حثػػ  أف الس  ػػل االقتصػػ دي  سػػ ه  وبعػػ ل بسػػ ؿ يف نعػػدة  ػػنف أخػػرى ذات     
و حيػػػث أ ػػػب ت املػػػنف ـ1870وذلػػػج ابتػػػناًء  ػػػ  بر ط نيػػػ  سػػػن   ٗتصػػػ  تخػػػر بفسػػػل الصػػػن ع 

 ت ص  يف جم ؿ    يل لصن ع ت واألنس  و وقن خلصت الب حثػ  أف للس  ػل االقتصػ دي بس ليػ   
يلػػػربى يف نعػػػدة املػػػنف و طارهػػػ  خصا ػػػ  إذا  ػػػ  ا ػػػًتؾ بسػػػ  ل  الصػػػن ع  والت ػػػ رة إلسػػػخ   هت   

 ال بَتة يف االزده ر االقتص دي.
عرؼ اإلنس ف املن ن   ن  عصار قنمي و غَت أف طبيستخ  وخص ئصػخ  اختلفػت اختعبػ    " ولقن   

يلبَتا عرب  راحل  طاره  الت رُيي و يل    ف و ت ه ت اوص ئ   ػ    ػ ف إىل تخػرو و سػاد نعػدة 
املػػنف إىل السن ػػن  ػػ  الساا ػػل املتناخلػػ  واملسقػػنةو يل ػػ  أف داهػػ  و طارهػػ  قػػن ار ػػب  ب لسن ػػن  ػػ   

" هػػ  عل ػػ ء االجت ػػ ع أمهيػػ  يلبػػَتة.َتات االجت  عيػػ  واالقتصػػ د   والسي سػػي و األ ػػر الػػ ي أوالاملتاػػ
  رُيخػػ   ػػ  رظػػ  نعػػدهت  إىل حػػُت  أف املن نػػ  ٘تػػر يف منفــور و و ػػرى (81ص و2001 نصػػارو  )ه لػػ 

 اني ره  ب ملراحل اآل ي :
I- 2- 1- ( مرحلة النشأةEopolis): 

أف ه ت املرحل  ٘تثل " املن ن  يف ب ر قي  خ و ويف ه ت  (2005 حو رو )حسُت أٛتنو عوج ء عنن    
املرحلػػ   ن ػػػ  بسػػػ، القػػػرى إىل بس ػػخ  الػػػبس، و عػػػخن اريػػػ ة االجت  عيػػ  إىل حػػػن  ػػػ  ناعػػػ   ػػػ  

واسػػتئن س اريػػااف االسػػتقرارو وقػػن ق  ػػت املن نػػ  يف هػػ ت املرحلػػ  بسػػن ايلتعػػ ؼ اإلنسػػ ف للزراعػػ  
صن ع ت الينو   وارربيػ  البسػيط  وايلتعػ بن لل سػ دفو وه ػ ا ظخػرت املػنف و ربي  الطيار وقي ـ ال

 "األوىل يف السصر ار ري ارن ث وعصر ايلتع ؼ املس دف.
I- 2- 2- ( مرحلة الندينةPolis): 

وا تػػػػ زت باضػػػػاح التنظي ػػػػ ت االجت  عيػػػػ  واإلدار ػػػػ  والتعػػػػر سي  املنظ ػػػػ  لل يػػػػ ة االجت  عيػػػػ و    
وانبثقػػػػػت الت ػػػػػ رات و اسػػػػػست أسػػػػػااؽ املب دلػػػػػ و و ناعػػػػػت بيخػػػػػ  األع ػػػػػ ؿ والاظػػػػػ ئ  و سػػػػػندت 
االختص  ػػ ت امػػػ  أدى إىل ظخػػار الت ػػػ  ز الطبقػػ  بػػػُت ةتلػػ  الفئػػػ تو وا سػػست أوقػػػ ت الفػػػراغ 

 املن ظرات واملس جعت وق  ت امل سس تو ب دئ السلـا النظر   وُعقنت ت وظخرت الفلسف 



 زء الػنػظػريػػػػػػػػػػاجلػػػ الػفػػصػػل األوؿ
 

14  
 

 والفناف ونعدت املنارس وبنأ االهت  ـ ب لر  ضي ت وعل  الفلج. 
I- 2- 3- ( مرحلة الندينة النسيطرةMetropolis): 

بخػػ  الػػ ي  قػػ  بيػػنو و ػػربز  ػػدن  يف حػػنود اإلقلػػي   نفػػرد املن نػػ  املسػػيطرة ٔت يػػزات خ  ػػ  "    
 ت ت  ٔتقا  ت طبيسي  ج اب  يلتػابر اجملػ ري امل ئيػ  والًتبػ  اوصػب و يل ػ   تػابر علػى الطػرؽ السػخل  

و و٘تيػػز املن نػػ   ػػ ت اوصػػ ئ  جيسػػل  نخػػ  امل ػػ ف و ربطخػػ  بػػ لر    ػػب    ػػ  املاا ػػعت السػػر س 
ن  صػل بسػ، األ ثل جل ب السين    الس  فو و  ا  تس  نط قخ  و تسند نع ط هت  وخن  هت  وق

 يل او لل  ا    دول و و صبح ه  املريلز الرئيس  أوه ت املنف و ًتقى إىل أف  صبح ع     إقلي  
ْتيػث  صػبح والسي سػي  واالجت  عيػ  االقتص د    بيخ  يلل الساا ل واألنعط  اإلدارة احمللي و و ًتيلز

   (.19و ص2014ش.ذو  ) ين،وْتق املن ن  األـ." 
I- 2- 4- الندينة العظنى مرحلة (Megalopolis): 

هػػ   رحلػػ  بنا ػػ  ادػػعؿ املن نػػ  وأوىل  راحػػل سػػقاطخ  واني رهػػ و أف هػػ ت املرحلػػ   و ػػ  املف رقػػ    
حيػػث  ػػربز الطبقػػ  الرأو ليػػ  و سػػيطر علػػى اإلدارات والاظػػ ئ  و تسػػنات إىل التػػنخل يف السي سػػ  

نعاب الصراع بُت طبق  أ   ب رؤوس امل ؿ و  وف ار  و و ظخر النزع  الفرد   ام    دي إىل 
 وبػػػُت الس ػػػ ؿو و ػػػ دي هػػػ ا إىل الصػػػراع إىل نعػػػاء األحػػػزاب والنق بػػػ ت والقيػػػ ـ بدع ػػػ ؿ الت ر ػػػإل

والسنػػ  وقيػػ ـ ار ا ػػ ت احملليػػ  بدع ػػ ؿ الق ػػ  والتسػػ  إل والتعػػر نو يلػػل هػػ ا  ػػنب  إىل حػػنوث 
 السن ن    االدراب ت واجلرائ .

I- 2- 5- مرحلة الندي( نة الطاغيةMyrannopolis): 
و صػػػل املن نػػػ  يف هػػػ ت املرحلػػػ  إىل أعلػػػى درجػػػ ت السػػػيطرة االقتصػػػ د  و حيػػػث ٖتظػػػى  سػػػ ئل    

امليزانيػ  وال ػرائإل والنفقػػ ت ب الهت ػ ـ األيلػػربو يل ػ   بػػنو املعػ عت اإلدار ػػ  والسػلايل ت الن ٚتػػ  
ع  يلرب ار  و يلل هػ ا  ػنب  ب لسػ  ف إىل إحػناث حريلػ  ع سػي  بايػ  االر ػناد إىل الر ػ   ػرة 

 خرى أو إىل  ن طق ال ااح  واألطراؼ برارا    ظروؼ السيش الاَت  رغاب .أ
I- 2- 6- ( مرحلة الندينة الننهارةNekropolis): 

وه  تخر  راحل املن ن  و٘تثل ن    املط ؼ يف  راحل التطار الت رُي و و   أنن مل  ت قق بسػن    
  يلن على حت ي  وقاعن عنن    صػل التف ػج إىل ذرو ػن علػى إثػر حػروب أو ثػارة  منفور إال أف 
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)عبػن ار يػن . "1" ػنف األ ػب ح منفور بتنتف  ار ر   وٖتِت الر في  و ظخر    أو ه   وأو انقعب
 .(25و ص1998/1999باقص صو 

عليخػ  ٔتػ   اابػق  تطلبػ ت  اعخ  ويلػ ا التاػَتات الػيت  طػرأإف  سند املرابق والاظ ئ  يف املنف و ن   
واحتي ج ت س  ن  جسلخػ    تسػ  ناعػ   ػ  التسقيػن والا ػاض علػى  سػتاى  نظا تخػ  الًتيليبيػ  
   جخ  ويل ا  ساب  حصره  يف ام رس  أو عنة ام رس ت    جخ  أخرى األ ػر الػ ي جسػل  ػ  

  خ   وض   سر   دقيق هل  أ را لي  ب لسخل.
I- 3- مفهوم الندينة: 

يل ػ  أنػ   ػ لت  اضػاع ْتػث للسن ػن   ملن ن     اهت  ـ وانعا ؿ السن ن    البػ حثُتو سن ا   
   امل تصُت غَت املس  ر ُت أو الس رانيُت  ثل الػنميارابيُتو املػ رخُتو رجػ ؿ القػ نافو اجلاػرابيُتو 
االقتصػػ د ُت وعل ػػ ء الػػنف و يلػػل أولئػػج لػػن  سر فػػن اوػػ ص لل ن نػػ  حسػػإل  فخا ػػن وجمػػ ؿ ع لػػن 

صصنو ه ا التسند والتناع يف التس ر   واملق رب ت  س   درجػ  التسقيػن الػ ي   تسػ  املن نػ  وٗت
إذ إن  يلي ف  ريلإل    عنة قاى جسلت يُلعا  نظر إليخ  حسإل اختص  نو ب ألب  ر  تػازع علػى 

 خػ  اجلاػرايف بعػ ل  ب  ػرو أ ػ  عػ  امل تصُت يلل حسإل اهت   ػ ه و بػ لاجاد الفسلػ  لل ن نػ  
  االجت  عيػػػ  والسعقػػػ ت الق ئ ػػػ  بػػػُت األبػػػراد واجملت سػػػ ت بخػػػ  ٗتصػػػ   ُسػػػٌت بػػػن عل ػػػ ء الاظػػػ ئ

 االجت  عو وأ   ع  األب  ر الاظيفي  بخ     اهت    ت عل  ء االقتص د.
لاػػً  هػػ  ال ل ػػ  املسػػتق ة  ػػ  "د ػػ " ذات املسػػٌت السػػ    وٚتسخػػ   ػػنف و ػػنائ  وهػػ   واملن نػػ    

 (1988)غ لإلو عو رو حص   بٌت وس  قر   يلبَتة ويلثَتة الس  فو يل    طلق عليخ  أ    "املصر".
بن ػن  سر ػ  املن نػ  ةتلفػ  أ  ػ  حسػإل السل ػ ء ْتسػإل ٗتصصػ هت  وأز نػتخ و  ا طعح  وأ     

الػػ يلر  ت الصػػ ر   الػػيت أف املن نػػ  هػػ  جم اعػػ   ػػ   أرســطو"اعتقػػن  (2005 و بو)خلػػ  اهبسنػػن 
برأى " أف املػنف واأل صػ ر ذات هي يلػل وأجػراـ  خلدون ابنو أ   "مي   إدراؾ  س نيخ  و  ان هت 

  تسػ وفال وه   اضاع  للس ـا ال لل صاص بت ت ج إىل اجت  ع األ  دي ويلثػرة عظي   وبن ء يلبَت
                                                           

الػيت  ػخنت د ػ را  ػن نا جػراء ارػرب الق ئ ػ  وانقسػ ـ اجملت ػ   " حلػإل"  ن نػ  وخ  ػ  السػاري اجملت   يف اآلف  ث لسل األ ر - 1 
و ف  ػػن إىل أطيػػ ؼ  تنػػ حرة هتػػنؼ يلػػل ط ئفػػ   نخػػ  إىل دحػػر األخػػرى و  ولػػ  إب دهتػػ  امػػ  انس ػػ  علػػى اجملت ػػ  ار ػػري يل ػػل بتػػنهار 

  الس راف ود رت البٌت الت تي  وُه ِّر الس  ف إىل اجملخاؿ.
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بع بن يف ٘تصَت األ ص ر واختط ط املػنف  ػ  النولػ "و يل ػ  مي ػ  اعتبػ ر املن نػ  إسػق ط  جمل اعػ  
 ػ  اجملػ ؿ وبػق  سػتا  ت  ػ   سلػـا  تاَتات طبيسي  وةلف ت   رُيي  وأس  اقتص د   علػى حيػز 

لاظػ ئ  التطارات التقنيػ   ت لػى يف عبقر ػ  املس ػ ر ُتو يل ػ  أنػ  امل ػ ف الػ ي ٘تػ رس بيػن ةتلػ  ا
 عنة أس  اعت نه  الب حثاف يف  سر   املن ن  ه : سعيدوني معاويةاالجت  عي و وقن ذيلر 

I- 3- 1- أساس التنايز بين الندينة والريف: 
وها  سر   وظيف  حيث أنن  سرؼ املن ن     خعؿ وظ ئفخ  او  ػ  والػيت  ػ  خعهلػ  مي ػ     

التفر ػػق بػػُت املن نػػ  والر ػػ  دوف إمهػػ ؿ لسنصػػر الت   ػػل بينخ ػػ  ب عتبػػ ر أف الر ػػ  مُيػػن املن نػػ  ب ػػل 
تطار املن ن و أ   احتي ج هت     املاارد والين الس  ل  وحىت االحتي ط ت السق ر   ال رور   والعز   ل

املن نػػ  بت تػػ ز بط بسخػػ  اوػػ ص  ػػ  الاظػػ ئ  واأل ػػ  ؿ الس رانيػػ  وقي ػػ  السقػػ رات وحػػىت اإل ػػس ع 
 الثق يفو يف حُت  قتصر غ لب  وظ ئ  الر   على النع ط الفعح .

ل ػػػ  وب  سػػػ ف النظػػػر جنػػػن املن نػػػ  والر ػػػ  ُيتلفػػػ ف عػػػ  بس ػػػخ   يف عػػػنة أ ػػػار ولػػػي  اجل نػػػإل    
 زينرمان و سوروكانعنة اختعب ت أخرى ذيلره  الب حث ف  1الديب سإلو بقن أورد الاظيف  ب

بسن قي  خ   بت ليػل اجملت سػُت الر فػ  واملػن ٍت وخلصػ  ٔت  اعػ   ػ  اوصػ ئ  مي ػ   ػ  خعهلػ  
 التفر ق بُت املن ن  والر  :

بدقل يلث ب  وهػ   س ل غ لبي  س  ف األر  ؼ يف اجمل ؿ الفعح     وجاد  خ  أخرى  النهنة: *
 خػػ   تػػ ج إليخػػ  اإلنسػػ ف الر فػػ  يف حيػػ ت اليا يػػ و يف حػػُت  تسػػند املخػػ  يف املن نػػ  و س ػػل غ لبيػػ  
س  ن  يف امليناف الصن ع  و ػ   تبسػن  ػ  أنعػط  ٕت ر ػ  وإدار ػ  وخن   يػ و ب ملن نػ  علػى اإلٚتػ ؿ 

     يلل األنعط  عنا النع ط الفعح .
ــة * أهػػل الر ػػ  ا صػػ ال  ب  ػػرا بػػ ألرض وب لطبيسػػ  وهػػ ا ْت ػػ  أنعػػطتخ و يف حػػُت   تصػػل :البيئ

  نسزؿ س  ف املنف ع  الطبيس  وه  أقرب إىل البيئ  املعينة    طرؼ اإلنس ف.

                                                           

و ج  سػػ    ػػن خي ػػرو 2008/2009ر بلق سػػ  الػػن إل لطلبػػ  السػػن  األوىل   جسػػتَت للسػػن  اجل  سيػػ    ضػػرات األسػػت ذ الػػنيلتا  - 1
 بس رة. 
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   سػػػيش سػػػ  ف األر ػػػ ؼ يف جمت سػػػ ت  ػػػاَتةو أ ػػػ  ح ػػػ  املػػػنف بخػػػا أيلػػػرب :حجـــل النجتنـــ  *
أ   نػ  هػ ت عن ػن املػنف الػيت بػ ؽ  سػناد السػ  ف  ػ  إجي ب     الت  رو بقػن لػاحيف يف و تن سإل 

 ععرات املع ُت.
وهػػػا انس ػػػ س للسنصػػػر قبلػػػن حيػػػث  ت يػػػز اجملت سػػػ ت الر فيػػػ  ب ث بػػػ  سػػػ  ني   :كثافـــة الســـ ان *

  ن ف    ق رن  ب ملنف.
ميت ز الس  ف الر فياف على نظرائخ     سػ  ف املن نػ  ب ػان  أيلثػر ٕت نسػ   :تجانس الس ان *

لسػػ  ت السنصػػر   والسػػي الاجي  االجت  عيػػ و يل ػػ  ال  تاػػَت اوصػػ ئ  االجت  عيػػ  والنفسػػي  يف ا
 اللاػ   ػثع يفامل تسب  لنى س  ف األر  ؼ بين    تاَت يلثػَتا يف املن نػ و وهػ ت اوصػ ئ   ت لػى 

 وأد ط السلاؾ.ؼ اعر واأل
وه     أهػ  الفػروؽ اجلاهر ػ  بػُت اجملت سػُت الر فػ  واملػن ٍتو وهػا التبػ     :التباين االجتناعي *

 امل دي إىل ظخار الطبقي  وال ي ال  ظخر يف الر   بين    بنو جلي  يف جمت   املن ن .
ويف حقيقػػ  األ ػػر ب نػػن ال ُيلػػا اجملت ػػ  الر فػػ   ػػ  الطبقػػ تو غػػَت أنػػ    ػػاف  تاارثػػ  و ػػنودةو    

االجت  عي  يف األر  ؼ إىل االعتناؿ والاس  أي أن    اف  تاسط  بَقلت أف ٕتػن و٘تيل الطبق ت 
 يف الر   أ ثل  للثراء الف حش أو الفقر املنق .

وهػا  ػ   سػرؼ بػ هل رة وهػا  ػػر ب  ار ب طػ  وطيػنا ب لت  ػر بن ػن املن نػ  ٘تتػ ز ب لتنقػػل  :التنقـل *
خن حريلػػ  يلثيفػػ   نػػن إىل املػػنف بسػػبإل االجت ػػ ع  ال ثيػػ  علػػى ع ػػ  الر ػػ و هػػ ا األخػػَت  عػػ

ظخار ظروؼ  ع س  يل لرق  االجت  ع  و سند برص الس لو ل   اهل رة    املن ن  دػا الر ػ   
   اف قليل  ورٔت  ق  رة على ظروؼ خ     ثع يف أوق ت ال اارث أو األز  ت.

و قصػػن  ػػ ا السنصػػر السعقػػ ت االجت  عيػػ  والػػيت  ت يػػز يف األر ػػ ؼ ب لبسػػ ط   :نســا التفاعــل *
واملػػادة واإلخػػعص واإلنسػػ ني و بين ػػ   سػػاد اجملت ػػ  ار ػػري السعقػػ ت السػػط ي  والاػػَت   صػػي  
والقصػَتة املػنى الػيت  قػـا أس سػ  علػى  بػػنإ املصػل   واملنفسػ  و٘تتػ ز ب لتسقيػن والتػناخل والعػػ لي  

 ألحي ف.يف أغلإل ا
 
 



 زء الػنػظػريػػػػػػػػػػاجلػػػ الػفػػصػػل األوؿ
 

18  
 

I- 3- 2- األساس اإلحصائي الدينغرافي: 
علػى  سػ ح   سينػ  امػ   عػ ل يلث بػ  سػ  ني و  وها اعتب ر املن ن   ريلزا جمل اعػ   ػ  األ ػ  ص   

ل   وب لرغ     وضاح ه ا املبنإ إال أنن  جنن  طبيق  ػن ٗتتلػ  حسػإل الػنوؿو بقػن اعتػرب املسخػن 
 2000الاطٍت لإلحص ء والنراس ت االقتص د   الفرنسي  املن نػ  يلػل بلػنة هلػ  ٕت ػ  سػ  ،  فػاؽ 

نسػ     هػل  1500 ػًتو يف حػُت أف  100 ػ   نس    رط أف ال  تب عن املب ، عػ  بس ػخ  أيلثػر
أي ٕت ػػ  بعػػري ألف   ػػاف  ن نػػ  يف هالنػػناو أ ػػ  يف اهلنػػن بن ػػن القي ػػ  اإلحصػػ ئي  الػػنني  هػػ  

نسػػ  و أ ػػ  يف الاال ػػ ت املت ػػنة بي ػػ ؼ إىل القي ػػ  اإلحصػػ ئي  ع  ػػل الػػنخاؿ يف نطػػ ؽ  5000
 الر في .

د على املبنإ اإلحصػ ئ  الػنميارايف جيسػل املن نػ     خعؿ ه ا التسر    ت ح جلي  أف االعت     
ٗتتل      نطق  ألخرى وعلى سبيل املث ؿ املن ن  اجلزائر   واملن ن  الصيني و يل ػ  أنػن قػن  ت طػى 

 ت بس، املن طق الفعحي  الستب  النني  امل هل  للرق  يل ن ن  ل نخ   بقػى   بظػ  علػى اميػزات ووػ
 الر في .

I- 3- 3- السياسي األساس: 
حيػث  ست ػن علػى  راسػي  إدار ػ   ػػ   ػدن  إسػن د أدوار  خ ػ  واميػزة ضػ   التسلسػػل اإلداري    

 خػ ـ اميػزة لػي  ملػ  لمق لي  ام  قن  رق  بس، الت  س ت ار ػر   إىل  صػ ؼ املػنف و ايلػل إليخػ  
  اجلزائػر إبػ ف ٘تت ز بن وإد  ألمهيػ  الػنور الػ ي سػتلسبن ويل ثػ ؿ علػى ذلػج التقسػي  ت الػيت  ػخنهت

بػًتة االحػػتعؿ لاػػرض  نظػػي  لثػػارةو وبسػػن االسػػتقعؿ  ػػخنت اجلزائػػر أ  ػػ  عػػنة  قسػػي  ت إدار ػػ  
 أخرى لسل السبإل الف عل وراءه  ه  املع يلل ارنود      بس، النوؿ اجمل ورة.

I- 3- 4- األساس الجغرافي: 
و نظػػر إىل املن نػػ   ػػ  زاو تخػػ  الس رانيػػ  وهػػ ا بػػ لًتيليز علػػى املبػػ ، وامل سسػػ ت ودرجػػ  هي لتخػػ     

و ػػنى  نظػػي  العػػاارع واملاابقػػ  للقػػاانُت الس رانيػػ و وسػػبإل الًتيليػػز علػػى هػػ ت األسػػ  هػػا اعتقػػ د 
أسػ  هػ  أ   ب ه ت النظرة أف أه  عنصر ب ملن ن  ها التنظي  اجمل ت ال ي  ر  ز علػى ثعثػ  

اجملػػ ؿو السػػ   ودور املػػنف  ػػ  خػػعؿ  سػػند البػػٌت الناخليػػ  و نػػاع األ ػػ  ؿ الس رانيػػ  والسعقػػ ت 
 التب دلي  املتناع و ل   و   ارريلي  املسربي  الااسس  املص حب  للتاَتات اجملت س  ي  بقن ازداد الًتيليز 
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 على  ف هي  وخص ئ  أخرى مل        اهت  ـ    قبل لسل أمهخ :
 االهت  ـ بد ل الس  ف واميزاهت  وها     ُسرؼ ب جلارابي  ار ر  . *
 دراس  أد ط السيش وو ت الت  ر وها     ُسرؼ بسل  االجت  ع ار ري. *
االهت  ـ بت ييز وظ ئ  املنف وأس  التن ي  ار ر   وٖتن ن النور اإلقلي   لل ن ن  واالهت  ـ  *

 عنة إت ه ت يف ه ا اجمل ؿ: ي يلل األنا   القنمي  وقن ظخرت 
إت ت  خت  ب لتطار الت رُي  حيث  ستقنوف أف للتاَتات ار  ل  على  ستاى املنف وظ ئ   -   

 .السابييتالب حثُت جن نة  ص حب  هل و وظخر ه ا االٕت ت عنن 
 خت  ب ملظ هر النظر   والًتيليز على املريلز ػ  و ر يػإل العػب  تو وظخػر هػ ا االٕتػ ت عنػن  إت ت -   

 الب حثُت األمل ف.
إتػػػ ت  خػػػت  ب لنراسػػػ ت املق رنػػػ  علػػػى  سػػػتاى اإلطػػػ ر اإلقلي ػػػ و وظخػػػر هػػػ ا االٕتػػػ ت عنػػػن  -   

 الب حثُت الفرنسيُت.
I- 4- منيزات الندينة: 
   I- 4- 1- وه   نطق  اوػن  ت الرئيسػي  الػيت   ػ  ةتلػ  األنعػط  و ػابر   :مركز الندينة

 املسيعي  اليت ٗتنـ املن ن و و ُفًتض أف   اف ه ت املنطق     أرقى أجزاء املنف.ةتل  املتطلب ت 
   I- 4- 2- و تع ل    األحي ء واجمل ورات الس ني  امل تلف . :الننطقة الس نية 
   I- 4- 3- وه   ب   الطرؽ ب ػل أنااعخػ و أضػ  إىل ذلػج خطػاط  :شب ة النواصالت

 النقل ارن ن  .
   I- 4- 4- و ت ػػػػاف  ػػػػ  جم اعػػػػ  املستعػػػػفي ت واملػػػػنارس  :الخــــدمات االجتناعيــــة العامــــة

 واجل  س ت واإلدارات امل تلف .
   I- 4- 5- واليت     املص ن  والار  ت ال بَتة و ن طق النع ط ت. :الننطقة الصناعية 
   I- 4- 6- و عػػ ل املععػإل وارػػنائق واملتنزهػػ ت ذات  :النسـاحات الخضــراا والنفتوحــة

 (20و ص2013/2014) ين،و شو ذو األثر اجل  ت والبيئ  يف احملي .
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I- 5- النداخل ال برى لدراسة الندينة: 
 و تسند املناخل اليت هتت  بنراس  الظااهر ار ر  و ولسل أبرز ه ت الساا ل:   
I- 5- 1- مدخل التحليل الننوذجي: 

اوصػػ ئ  املعز ػػ  ملاضػػاع أو ظػػ هرة  ػػ و و  ولػػ  وهػػا  ػػنخل نظػػري ْتػػت  ت لػػى يف ٖتن ػػن    
الا ػاؿ  ػ  إىل ن  تخػ  املنطقيػػ  و ػارهت  ال   لػ  باػػ، النظػر عػ     نػػ  يف الااقػ و بخػا  ػػنخل 

 ٕتر بي  هل ت اوص ئ . صاري  رؼ ول ا ب   الصسإل أف جنن واقس  
املػػنخل  ػػ لاا إىل هػػ ا   ػػ  البػػ حثُت األملػػ ف" أف السن ػػن  (304و ص1985)قبػػ ريو ـو إو  قػػن أيلػػنو    

خ    عنن   ح وؿ املق رن  بُت    أو ت اجملت   واجملت ػ  احمللػ و بػ لن    يزنتو    أ ث ؿ الب حث 
الن ػػاذج  لل ن نػػ  هػػا   ولػػ  لرسػػ   ػػارة اوصػػ ئ  الس  ػػ  املعز ػػ  لل يػػ ة ار ػػر   الػػيت  اجػػن 
دائ   يف املن ن و وال مي   التا ل ع لي  إىل ه ا الن ػاذج نظػرا لعختعبػ ت الااضػ   بػُت أدػ ط 

الااق     حيث ار   والت ر   الثق يف واالجت  ع  والاض  االقتص دي و قسػي  الس ػل املنف يف 
 "وط ب  التاجن اإل ن الاج  الس ـ لل  ت   بدسرت.

جيإل  ابره  و صسإل إجي د داذج واقس  هل ت الت  ليل يلان  جم اع     التصارات النظر   اليت    
  ال ل و ونظرا الختعب ت الت  س ت ار ر   ب نن    يف اجمل س ت ار ر   امل ان  جملت   املن ن

 الصسإل اإلسق ط الفسل  هل ت التصارات على اجمل ؿ الااقس .
I- 5- 2- مدخل مركب السنات: 

ه ا املنخل ب ملنخل األوؿو غَت أف  نخل  ريلػإل السػ  ت  سػتنن علػى ٚتلػ   ػف ت  و ر ب    
 ل اسػػ  مي ػػ   طبيقخػػ  أو إدرايلخػػ  واقسيػػ و يل ػػ  أف إ ػػراد هػػ ت الصػػف ت واملتاػػَتات   ػػاف بصػػارة 

 (20و ص2013/2014) ين،و شو ذو   ُفخ   نخ  أن   ر بط  إحنامه  ب ألخرى.
I- 5- 3- النتصل الريفي الحضري مدخل: 

" اعتب ر الر   وار ر ا تنادا أف ه ا املنخل  نور حاؿ  (422ص و1985)السين ارسيٍتو  أيلن   
واحنا حيث مي   أف نل يف  نرج   ست را بُت  ػ  هػا ر فػ  و ػ  هػا ح ػري األ ػر الػ ي مي ػ  

حػنى حلقػ ت  سن أف ن   يلػل  قا ػ ت اإلنسػ ف ونتػ ئل ن ػ لن  خ ػ  اختلفػت خص ئصػخ  يف إ
  لج السلسل  املتصل  واملًتابط و وهل ا نسترب أف ه ا املنخل ال ي  نظر إىل الر   وار ر على 
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أن   عع ت ف على طر ق واحن  نخع ةتلف  إىل حن يلبَت ع  املنخلُت الس بقُتو و قـا املتصل 
 الر ف  ار ري على  يئُت  خ ُت مه :

اجملت سػػ ت احملليػػ  الػػيت  تػػنرج بصػػارة  سػػت رة و نتظ ػػ   ػػ  اريػػ ة الر فيػػ  إىل  الشــيا األو : *   
اري ة ار ر   وبق  جمل اع     اوص ئ  املتنرج  ه  األخرى واليت  تب     ػ   سػتاى جمت سػ  

 إىل تخر يف  نارج الت  ر.
االجت  عيػ  والثق بيػ  أف ه ا التنرج  ص حبن ب ل ػرورة  اػ  ر يف أدػ ط اريػ ة  الشيا الثاني: *   

والسي سػػي  ودػػ  التنظػػي  االقتصػػ دي وإنت جػػن وأسػػ ليبن والػػيت  عػػ ل حيػػ ة السػػ  ف  ثػػل جم اعػػ  
 "الس  ت اليت ٖتنث عنخ  سارويل ف.

I- 5- 4- :الندخل التاريخي 
و نطلػػق هػػ ا املػػنخل  ػػ  اعتبػػ ر املن نػػ  حقيقػػ   رايل يػػ  يف امل ػػ ف والز ػػ ف  ػػ  إ   نيػػ  اسػػتقراء    

ه ت ارقػ ئق الًتايل يػ  الت رُييػ و وأف هػ ت ارقػ ئق الت رُييػ   اضػح أسػب ب وعاا ػل  طػار العػ ل 
وأ ػ ر القروي إىل الع ل ار ريو وأيلن امفارد أف القر   ه  الع ل السػ بق علػى قيػ ـ املن نػ و 

 :مه  أف امفارد  ن وؿ املن ن     زاو تُت ساسيالاجيتُت (21و ص2013/2014) ين،و شو ذو 
 زاو   املن ن  يلظ هرة ح ر   اجت  عي . -   
الػيت ٘تيػزت عػ  غػَتت  ػ  املػنف زاو   املن ن  يلخي ػل بنػ ئ  اجت ػ ع   قػـا علػى بسػ، األبسػ د  -   

 أس س .لي     حيث الناع وإد     حيث النرج  
I- 5- 5- :الندخل اإلي ولوجي 

و نخ، التفسَت اإل  الاج  لظخار املنف بنراس   از   السػ  ف وععقتػن بنعػ طخ  يف امل ػ ف    
الفيز ق و وهتت  اإل  الاجي  ع    بنراس  جم اع  السعق ت بُت اإلنس ف وبيئتػن سػااء يل نػت هػ ت 

 السعق ت  س وني  أو  ن بسي و ويف املن ن  هتت  اإل  الاجي  بنراس      ل :
 س  التاز   املس ح  واجلارايف لل   ع ت يف املن ن  ووظيف  يلل ٚت ع .درا -   
دراس  السعق ت بُت هػ ت اجل  عػ ت ويليفيػ   دثَتهػ  يف دػ  التاز ػ  املسػ ح  واجلاػرايف هلػ ت  -   

 اجل  ع ت يف املن ن .
 ت بُتاالجت  عي  واالقتص د   بُت ه ت اجل  ع ت وأثره  يف السعق  دراس  االختعب ت -   
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 ٚت ع ت املن ن .
دراس  ععق ت التاز   املس ح  واجلارايف لل   عػ ت يف املن نػ  بػ لتاز   املسػ ح  واجلاػرايف  -   

 لل ن  ت بيخ .
دراسػػػ  د ن  ي يػػػ   اػػػَت النظػػػ ـ االجت ػػػ ع  يف املن نػػػ  وأثرهػػػ  يف التاز ػػػ  املسػػػ ح  واجلاػػػرايف  -   

 (22و ص2013/2014) ين،و شو ذو  لل   ع ت بيخ .
I- 6- :وظائف الندينة 

 تسػػنى املن نػػ  يلانػػ  بيئػػ    د ػػ  إىل يلانػػ   نظي ػػ  حػػاؿ  ز ػػن  ػػ  التبػػ دالت يف عػػنة جمػػ التو     
السبإل ارقيق  يف نعاء  لج املن ن و  يلاننإىل  يل    ت يز املن ن  ٔتظخر وظيف   سُت  رج  غ لب  

 إال أف أ خر وظ ئ  املنف  ت ثل يف:
I- 6- 1- :الوظيفة اإل ارية 
إف إدارة املنف ال  قتصر على  قر السلط  الس    بق  بل  تسػنات إىل جم اعػ  املنػ طق واألقػ لي     

ن نػ  علػى  لبيػ  االحتي جػ ت الت بس  لسلط  املن ن  األـو وٗتتل  أدػ ط اإلدارة ٘ت  ػي   ػ   قػنرة امل
اإلدار ػػ و يل ػػ  أف قيػػ س يلفػػ ءة املػػنف ال  قتصػػر علػػى اجلاانػػإل االقتصػػ د   بػػل ٔتػػنى  سػػند الفػػرص 

 لًتايل  األ ااؿ واوربات الستث  ره  يف جم الت التسلي  والص   والفناف.
I- 6- 2- :الوظيفة التجارية 

إحػنى أقػنـ الاظػ ئ  الػيت ا تػ زت  ػ  املػنف قػنمي و بقػن لسبػت املن نػ   و سترب الاظيف  الت  ر ػ    
دورا ه  ػػػ  يف  طػػػا ر وسػػػ ئل اال صػػػ ؿ و بػػػ دالت السػػػل  واوػػػن  ت بػػػُت اجل  عػػػ ت االجت  عيػػػ  

" أف املن ن  الت  ر   قن ٖتالت     رحل  الساؽ الت  ر   إىل  رحل    ي نسونواألبرادو وأوضح 
يف  الػن يلثػَت  ػػ  و ػلت  رحلػ  الت ػ رة الس مليػػ و وأف الت ػ رة يل نػت سػبب   الت ػ رة اإلقلي يػ  حػىت

املػػػنف الصػػػاَتة يف أوربػػػ و و ػػػػ   قػػػنـ املاا ػػػعت ارن ثػػػػ  خلقػػػت الت ػػػ رة  ػػػػنن  أ ػػػبن  ػػػ    ػػػػاف 
  (28و ص2005)عبن املاىلو ـو   "ٔتستادع ت جب رة  اح  بدف الس مل قن اجت   بيخ .

 I- 6- 3- :الوظيفة الصناعية 
رغػػ  الػػنور املػػن ٍت اهلػػ ـ الػػ ي ٘تثلػػن الصػػن ع و إال أنػػ  يف أ ػػلخ  ال  ستػػرب خعقػػ  لل ػػنف بصػػف     

 دائ   ذلج أف املنف اليت دت داا يلبَتا يف السصر ارن ث  خنت  ن ي   ن عي  يلبَتةو بن ا
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 ست ػن أس سػ  علػى املن نػ  ووسػ ئل  اا ػعهت  و ػنى  ػابر املػااد  ػ و إال أنػ  ويف الاقػت  الصن ع 
طبيس  اجملت س ت ار ر   سااء علػى املسػتاى االقتصػ دي ذا ن  سترب واحنة    أيلرب عاا ل ٖتاؿ 
 أو االجت  ع  أو الثق يف وحىت امل دي.

I- 6- 4- :الوظيفة الثقافية واالجتناعية 
حيػػ ة جمت ػػ  املن نػػ   سػػ ح ب لت صػػ  سػػااء يف الصػػن ع ت الس د ػػ  وارػػرؼ والاسػػ ئل إف دػػ     

الفني  أو يف النااح  األخرى    النع ط الثق يف اوعؽ ال ي ال مي ػ  أف   ػاف ع  ػ و والنعػ ط 
الثق يف وارريل ت االجت  عيػ  ٔتػ  يف ذلػج التطػارات السي سػي  ليسػت امػ   خػ  املن نػ  وحػنه و بػل 

دالالت قا ي  وإقلي ي و بل حىت ذات  ف  ع ملي و و   مث   دي املنف ع  طر ػق هػ ت ه  ذات 
الاظ ئ  ناع     اون   جمل اع ت أيلرب يلثَتا ولفػًتات أبسػن ب ثػَت  ػ  الاقػت الػ ي نعػدت بيػن 

   (23و ص2013/2014) ين،و شو ذو  اون   أس س .
 I- 7- :مش الت الندن 

غ لبػػ   ػػ   تبػػ   اجػػ ت الن ػػا ار ػػري عػػندا  ػػ  املعػػ يلل املخػػندة لسػػع   اإلنسػػ فو وٗتتلػػ     
ه ت املع يلل و قل و  ثر  ػ  جمت ػ  آلخػر و ػ   ن نػ  ألخػرىو و٘ت  ػي   ػ  طبيسػ  النراسػ  ويلػ ا 
الت صػػ  و ف د ػػ  لل عػػا ال  ػػ  امل ػػل سػػن تف  بػػ يلر جم اعػػ   ػػ  املعػػ يلل املتسلقػػ  ب جل نػػإل 

 واالجت  ع  بق :الس را، 
I- 7- 1- :مش لة اإلس ان 

يلثػػػَتا  ػػػ  ٖتػػػنث يف املػػػنف وخ  ػػػ  ال بػػػَتة  نخػػػ   عػػػ عت حػػػ دة يف اإلسػػػ  ف نتي ػػػ  الن ػػػا    
السػػ  ، املتزا ػػن واملػػر ب  أس سػػ  ب ر فػػ ع نسػػب  الز ػػ دة الطبيسيػػ  أو  ػػزاد  ػػنبق أبػػااج املخػػ جر   دػػا 

االجت  عي  واليت على رأسخ   اَت نظ ـ األسرة ام   ػ دي إىل اجملت   املن ٍت أو املر بط  ب لسلايل ت 
 انتع ر جم اع     املظ هر السلبي  يف املنف    أبرزه :

املن طق املتنهارة: و ت ثل يف جم اع  األحي ء الستيق  املعينة بػ ملااد احملليػ  واحملرو ػ   ػ  ٚتلػ   *   
 املرابق األس سي .

و ت اضػ  لس   السعاائ و و ت يز باي ب   ـ لل رابق واوػن  ت  نف الفقراء: وه  أحي ء ا *   
 غ لب  على ٗتـا املنف أو املن طق الاَت ق بل  للتس َت.
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I- 7- 2- :النش الت االجتناعية 
طبيسػػ  املعػػ عت االجت  عيػػ  و تفػػ وت درجػػ  حػػنهت   ػػ   ن نػػ  ألخػػرىو يل ػػ   ػػر ب   وٗتتلػػ    

ار ب طػػ  وطيػػنا بنرجػػ  الت  ػػرو وغ لبػػ   ػػ   ػػر ب  بػػ جملت   ار ػػري جم اعػػ   ػػ  املعػػ عت علػػى 
 الصسين االجت  ع  أبرزه :

عدػػػراؼ ار فػػػ ع نسػػػب  البط لػػػ  امػػػ   صػػػ بن انتعػػػ ر واسػػػ  للفقػػػر الػػػ ي   ػػػاف سػػػبب   ب  ػػػرا ل -   
 وانتع ر املظ هر الاَت  رغاب  يف اجملت   يل نف الصفيح.

  طار ع لي ت السرق  والسطا املسلح وانتع ر اجلرمي  املنظ   وٕت رة امل نرات واألسل  . -   
الس دات وامل  رسػ ت  س ن ة اجملت   ار ري    ظ هرة الًت   )الزح  الر ف ( وها طاي ف  -   

اجملت   املن، ) ربي  ارياان ت يف املس يل و انتع ر وس ئل النقل الر فيػ  ...(  واملظ هر الر في  على
حيػث غ لبػ   ػ    ػاف هػ ا الزحػ  زحفػ   سنا ػ  علػى ع ػ  الزحػ  ار ػري الػ ي   ػاف زحفػ  
  د    ت لى يف انتع ر جم اع  املب ، وال تل اورس ني  على حس ب األراض  الر في  واملس ح ت 

 ي .او راء الطبيس
ذاهتػ  بسػبإل  إف التسقين والا اض املعـز لتسر   املن ن   ردت أس س  إىل التسقين يف املن ن  ْتػن   

وظ ئفخػ  االقتصػ د   أو ٚتلػ  ام رسػ هت  حػراؾ دائ ػُت سػااء علػى  سػتاى     عخنت     طػارات و 
الفيز ػ ئ  وأنسػ تخ  االجت  عي  أو أدوارهػ  السي سػي  والثق بيػ   ػ  جخػ و أو علػى  سػتاى إط رهػ  

الس راني     جخ  أخرىو ه ت األخَتة  سن است  ب  لتلػج الساا ػل وهػ  يف الاقػت نفسػن    لػ  
هل  و ت   ي   سخ  يف ععق   دثر و دثَتو و نن خنل  إىل أف التاَتات ار  ل  على  ستاى املػنف 

 سػ ى ب ر ػر   أو الت  ػرو     ه  إال  اَتات ٘ت  أنس تخ  الس راني  املَعّ ل  لل ن ن  وبق   
يلػ ا ولإلمل ـ أيلثر ب يفي   دثر النسيل الس را، ب لتاَت ار  ػل علػى  سػتاى الساا ػل االجت  عيػ  و 

 النسيل الس را،. ويليفي   دثَتت بيخ  جيإل علين  أوال اإلح ط  ال   ل  ٔتفخـا الثق بي 
II - 1- :مفهوم النسيج العنراني 
 النسػيل الس ػرا، ٓتع ػ ت املبنيػ  وبراغ  ػن (Marlin, P & Choay, F, 2000) ػبن الب حثػ ف    

الس راني  بتع بج خياط النسيلو واعتربات جم اع   ػ  عن  ػر اإلطػ ر الس ػرا، الػ ي ُ  ػاِّف ال ػل 
 املت  ن و و ت اف النسيل الس را،    جم اع     السن  ر الفيز  ئي  وه  املاق و العب   ي و
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بُت    ها  بٍت وغَت  بٍتو البسن والع ل والطراز    إض ب  السعق ت اليت الت صيص تو النسب  
 رب  بُت يلل ه ت السن  رو وخل  الب حث ف أف النسيل الس را،    ها إال جزء و ظخر جلزء    

 املن ن  حيث إنن أف يل ف  ت  نس  ب نن  ديز عنـ وجاد االختعؿ بُت عن  رت امل يلارة س بق .
 ثعث  يغ للنسيل الس را،: (Duplay, M & Duplay, C, 1982)وقنـ    
  س  ر  : أ    سترب النسيل الس را،  يئ   ريلب . *
 ع راني : أ    سترب املن ن  يل ل أرضي   قس   وظيفي  للا اؿ إىل د ذج. *
 س  ر ػ  وع رانيػػ   سػػ : أ ػ   ستػػرب املن نػػ  نسػق و وهػػ  الطر قػػ  األ ثػل لنراسػػ  األنسػػ   الس رانيػػ   *

 املاجادة ض    سقيناهت  و رايليبخ  دوف ٕت هل ألي عنصر.
ت ػػػ دا علػػػى  فخا ػػػن الفلسػػػف  بقػػػن عػػػرؼ النسػػػيل الس ػػػرا، اع (Panerai, Ph, 1987)أ ػػػ     

ونظػػػػرا ملسن هػػػػ  و ػػػػنلاهل  مي ػػػػ  إرج عخػػػػ  إىل  فخػػػػا ُت و ب لػػػػ  إىل أف يلل ػػػػ  النسػػػػيل والعػػػػ ل 
 أس سيُت:

 أوهل  : النسيل احمل ؾ انطعق      ب دئ التنظي  واالستق    والًتاص. *
ث نيخ ػػ : النسػػيل البيالػػاج  انطعقػػ   ػػ  إ   نيػػ  التطػػار والتػػدقل   ػػ  العػػروط املسػػت نة ويلػػ ا  *

 ف دات و طارت.إ   ني  إ  بتن ب أل راض واولل اليت ٖتاؿ دو 
وأ    ػ  اجلخػ  الس ليػ  و ػ  جخػ  البنػ ء والًتيليػإل بقػن أيلػن ذات الب حػث أف النسػيل الس ػرا،    

  ريلإل    ثعث جم اع ت أس سي :
 جم اع  اجمل الت اررة: وه  العاارع والس ح ت والطرؽ ٔت تل  أ   هل  وأد طخ . *
 جم اع  الت صيص ت: وه  عب رة ع  الت زئ  السق ر  . *
جم اعػ  املبػػ ،: و عػػ ل املبػ ، ب ػػل أنااعخػػ  السعػاائي و امل ططػػ و املتػػ جر وحػىت املبػػ ، او  ػػ   *

  ثل املس مل واملرابق.
جمل اع     السن  ر املبنيػ  وغػَت املبنيػ  الػيت ٘تتػ ز ٔت  اعػ   ػ  ها  اض  ب لنسيل الس را، إذاً    

يلػػػن   املبػػػ ، والطػػػرؽ وأ ػػػ  ؿ الت صيصػػػ ت واجملػػػ الت ارػػػرة دوف إمهػػػ ؿ للسعقػػػ ت اوصػػػ ئ   
 الق ئ   بُت ه ت السن  ر امل تلف و وعلى اعتب ر النسيل الس را، أنن املتدثر املب  ر ب لتاَتات 
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سػػتا  ت االجت  عيػػ  واالقتصػػ د   والثق بيػػ  بػػ ف  طػػار األنسػػ   الس رانيػػ  ار  ػػل  علػػى ةتلػػ  امل
 سن حت ي  ال  فر  نخ و وقن  دخ  ه ا التطػار أ ػ  ال ةتلفػ   ػ  حيػث ٕت نسػن وعػنـ ٕت نسػنو 

 أو  اَتت وغَته     االعتب رات. حف ظن على   لن األس س  الس ـ
II - 2- :تطور األنسجة العنرانية 
النسػػيل الس ػػرا، يل ل ػػ ئ  ارػػ  ب ػػ ن هي لػػ   تاػػَتة وق بلػػ   (Peneau, J-P, 1987)اعتػػرب    

للتطػػار وبد ػػ  ؿ ةتلفػػ   ػػ  ن حيػػ  الت ػػ ن و التاا ػػلو الػػتعح  والػػًتاب  املب  ػػر بػػ ملريلز القػػن  
لل ن نػػ  امػػ   ُنػػتل لنػػ    ثفػػ  للنػػااة األ ػػلي  و ػػ   ليخػػ   ػػ   اسػػس ت  سػػت نث و يل ػػ  مي ػػ  للنسػػيل 

، التاسػ  والتطػار بعػ ل  تقطػ  و سػتقل عػ  النػااة األ ػلي  امػ   ُنػتل براغػ ت  فتاحػػ  يف الس ػرا
ا ػػػ  القنميػػػ  والتاسػػػس ت املسػػػت نث و أي ألف األنسػػػ   الس رانيػػػ  يف ح لتخػػػ   ػػػال اجملػػػ ؿ بػػػُت األن

   الن حي  الن ن  ي ي  أطلق التطار   التاسسي   ستنن إىل عنصر   أس سيُت  ت    ف يف  طاره  
 ومه : عناصر منظنةالب حث عليخ    صطلح 

وها النقط  املرجسي  اليت  نطلق  نخ  ع لي ت الن ا والتاس  لمنس   الس رانيػ   قطب التطور: *
وبق عنة خطاط  طار  و وغ لب     ه ت التاسػس ت انطعقػ   ػ  قطػإل أحػ ديو وقػن  سػتنن هػ ت 

 بُت أو أيلثر وه  ح ل   سقنة  سرؼ ب لتاس  ثن ئ  القطإل.التاسس ت و نطلق    قط
وهػا املن ػى الػ ي  دخػ ت األنسػ   الس رانيػ  يف  راحلخػ  التطار ػ  و  ػاف ةتلفػ   خط التطور: *

و تناعػػ و وقػػن  دخػػ  عػػنة  ػػيغو ولسػػل بس ػػخ    ػػاف  اجػػادا حػػىت قبػػل التس ػػَتو وأيلػػن الب حثػػ ف 
(Panerai, Ph & Panerai, Al, 2002) وظيفػ  خطػاط التطػار ال  ن صػر يف  ػيا  الطػرؽ  أف

 امل يزة ل   قن  تسنى إىل الرب  بُت األقط ب وضب  التطارات الث نا   وهي ل  اجمل ؿ الس را،.
II - 3- :أش ا  تطور األنسجة العنرانية 
 طار النسيل الس را، ويل   أسلفن   ُسن است  ب  جمل اع     املتاَتات االجت  عيػ  والثق بيػ   إف   

واالقتص د  و وه ا التطار ها انتق ؿ لل ع ح والسن  ر الفيز  ئي  امل ان  للنسيل الس را، األ ل  
 خ :إىل    است نث     طارا ن الس راني و ومي   أف  دخ  ه ا التطار عنة أ   ؿ أمه
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II - 3- 1- :التطور بتضاعف األنسجة العنرانية 
والنػااة األ ػلي  الػيت   ػاف قػن و ػلت حيث  ت اف نسيل ع را، جن ن و سػزوؿ عػ  النسػيل    

إىل ح ل  التعػب  ومل  سػن ق بلػ  للتاسػ   ػ  الز ػ دات املسػت رة للسػ  ف حيػث  صػبح إنعػ ء قطػإل 
ملارب األقصػى و ن نػ   يلػ  بػ جلزائر ويلػ ا  ن نػ  جن ن ضرورة حت يػ و و ثػ ؿ ذلػج  ن نػ  بػ س بػ 

 (I-1)أنظر الع ل  ان  الس    .
لمنسػػ   الس رانيػػ   ػػ دي إىل نعػػاء قطبػػُت ةتلفػػُت  ويف حقيقػػ  األ ػػر أف هػػ ا النػػاع  ػػ  التطػػار   

ب ملن ن  يف تف واحن   اف أحنمه  عتيق  و ريلزا وذا يلث ب  ع ليػ  وٓتصػ ئ  اميػزة و سػ لج ضػيق و 
 ذا  س لج واسس  وس ح ت يلبَتة    إ   ني  التاس   ستقبع.يف حُت   اف اآلخر حن ث  

ل يف الػػػرب  والتاا ػػػل بػػػُت األنسػػػ   القنميػػػ  هػػػ ت القطبيػػػ  املزدوجػػػ   عػػػخن يلػػػ لج عػػػنة  عػػػ يل   
واألخػػرى املسػػت نث و حيػػػث  سػػ ل ح لػػػ   ػػ  الن ػػػا واالزدهػػ ر وطايػػػ ف األنسػػ   ارن ثػػػ  ذات 
امل ان ت واملرابق الس راني  اجلن نة على حس ب النسيل الس را، الستيق الػ ي  بػنأ  سػ ، و عػخن 

و يل ػ   ػربز  سػتا  ت وأدػ ط أخػرى للت طػي  (I-2)أنظػر العػ ل  ح ل     املات واالننث ر البط ء
اجملػػػ ت والػػػاظيف  علػػػى حػػػن سػػػااء انطعقػػػ   ػػػ  العػػػب  ت اجلن ػػػنة وطػػػاط املاا ػػػعت والت ػػػ رة 
واوػػػن  ت الػػػيت ال  دخػػػ  يف ارسػػػب ف النسػػػيل الس ػػػرا، الستيػػػق امػػػ    ػػػف  ناعػػػ   ػػػ  اوصا ػػػي  

يف يل ألسػػاؽ العػػسبي  و ػػعت بيػػ  االنعػػط  ذات الطػػ ب  ارػػر واالحت  ر ػػ  الاظيفيػػ  بن ػػن أغلػػإل 
الت ػػ   ًتيلػػزة علػػى  سػػتاى األنسػػ   الستيقػػ و يف حػػُت جنػػن أف األنسػػ   الس رانيػػ  ارن ثػػ    ػػ  
ةتل  االنعط  ارن ث  يلػنور السػين   والت ػ رة ارن ثػ  و رايلػز اوػن  تو ولسػل أهػ   ػ   عحػيف 

 ػػ دي إىل إحػػناث ح لػػ   ػػ   هػػا  ريلػػز اوػػن  ت اإلدار ػػ  علػػى  سػػتاى األنسػػ   ارن ثػػ  والػػ ي
 عنـ التاازف امل دي إىل االننث ر التنرجي  للنسيل الستيق.

وب  س ف النظر يف ه ا الناع    التطارات لمنس   الس راني  ونت ئ خ   ت ح لن  وبصارة جلي     
أف ه ا يل ف    سي س  االستس  ر الفرنس  عقإل احتعلن لل زائرو حيث  س ن إىل إنع ء قطػإل 

يلػل ؤتاا ف ت حن ث   عئ  و ربز حي ة الب خ والنسي  اليت ا تػ ز  ػ  املسػتاطناف االوربيػاف   جن ن
ه ا ٔت  ذاة األنا   الستيق  اليت     جم اع ت اجلزائر ُت األ ػليُت الب سػ ء الػ     سػ ناف ةتلػ  

  ظ هر الفقر والتخ يش واإلقص ء.
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II - 3- 2- :التطور بانفجار األنوية القدينة 
علػى حػنود وحػااؼ القطػإل األ ػل  و ث لػن  ن نػ  الػنار البي ػ ء  حيث  تع ل أنا ػ  جن ػنة   

و ػػ  مييػػز هػػ ا النػػاع  ػػ  التطػػارات هػػا بقػػ ء النػػااة األ ػػلي  و (I-3- العػػ ل )أنظػػربػػ ملارب األقصػػى 
املست نث    اف  بسثرة يف اإلقلي  وبدح  ـ  ػاَتة امػ     بظ  على خص ئصخ  بسبإل أف األنا  

ال  ع ل ضاط  على النااة األ لي و يل    نتل ع  ه ا التطار  ع ل املنف القصن ر   واألحيػ ء 
 السعاائي  اليت ٘تثل  ظخرا     ظ هر اولل االجت  ع  والس را، على حن سااء.

II - 3- 3- :التطور النتراص لألنسجة العنرانية 
حيػػث  ن ػػا و تطػػار األنسػػ   الس رانيػػ  بصػػارة  ًتا ػػ  علػػى  ػػي  النػػااة األ ػػلي  امػػ  جيسػػل  ػػ     

ه ت األخَتة يف  اق  املريلػز   طػ  ب لتاسػس ت املسػت نث   ػ  عػنة جخػ ت وهػ ا علػى الصػسين   
اجملػػ ت والػػاظيف  امػػ  قػػن  ػػ دي إىل ط ػػ   سػػ مل النسػػيل الستيػػق خ  ػػ  إذا وضػػسن  يف ارسػػب ف  ػػ  

لعسػت  ب  للتطػار ٘تت ز بن ه ت التاسػس ت ارن ثػ   ػ   بػ ف  س  ػرة و ػاارع واسػس  وطػرؽ امتػنة 
 (I-4- الع ل )أنظر ار  ل يف حريل  املاا عت وظروؼ اري ة االجت  عي  والثق بي .

إف هػػ ا النػػاع  ػػ  التطػػارات جيسػػل  ػػ  األنسػػ   ارن ثػػ  ٖتتػػاي وبعػػ ل يل  ػػل النسػػيل القػػن     
النسػيل الستيػق  ثل ػ  حصػل يف القصػب  بػ جلزائر الس  ػ  و  خنـاوبصارة  لق ئي  ام   عػ ل ظػ هرة 

أوىل االنس   الس راني  املست نث و و مث  بنأ االنس   الس راني  الستيق   ن  ب وبب ء دا  ع    
ه ت التاَتات  بنأ على  ستاى ارنود مث  زح   نرجيي  دا املريلػز  عػ ل  ظػ هرة  سػرؼ بظػ هرة 

و عخن  سن الق  ء على اإلرث املس  ري والس را، بتسا ، ٚتل  املبػ ، واملظػ هر  الس را، الزح 
الستيقػػ  بػػدخرى  س  ػػرة و بػػنأ ن  ػػ  األنسػػ   الستيقػػ  عػػ  طر ػػق ذوب نػػ  وسػػ  جم اعػػ  األنسػػ   

 (I-5- الع ل )أنظر الس راني  ارن ث .
ات حي هتػ   ػ دي إىل  اػَتات ٘تػ  الس راني  أثن ء بػًت إف التطار والت ند ال ي  عخنت األنس      

هػ ت األنسػػ   الس رانيػػ  يف بنيتخػ  ووظ ئفخػػ  وحػػىت عن  ػػره و هػ ت األخػػَتة قػػن   ػاف  نخػػ   ػػ  هػػا 
داؿ علػى الػًتاث واهلا ػ  السرقيػػ  واالجت  عيػ  والثق بيػ و وامػػ  قػن  فقػنت النسػػيل الس ػرا، أ  ػ  بسػػن 

 ؿ عن نة وةتلفػ   نخػ  املريلز ػ  واوطيػ  ع لي ت التاس  والتطار ها   لن بيدخ  بسن ذلج أ  
 (I-6- الع ل )أنظر والن  ي .
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 .: االنفص ؿ بُت النسيل القن  وارن ث(I-2)الع ل               (: التطار بت  ع  األنا   القنمي .I-1)الع ل 
 -املارب األقصى– ن ن  ب س                                              -اجلزائر- ن ن   يل               

 .2006ق دريو سو  املصنر:                                      .2006ق دريو سو  املصنر:         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 األنا   القنمي . : التطار ب نف  ر(I-3)الع ل 
 -املارب األقصى – النار البي  ء ن ن          

  .2006ق دريو سو  املصنر:      
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 : التطار املًتاص على حااؼ األنا   القنمي .(I-4)الع ل 
 .2006ق دريو سو  املصنر:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 .   ؿ اجلن نة لمنس   الس راني : األ(I-6)الع ل           .: زح  األنس   ارن ث  على الستيق (I-5)الع ل 
 .2006ق دريو سو  املصنر:                               -املارب األقصى – الرب ط ن ن               

                                       .2006ق دريو سو  املصنر:              
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II - 4- :أنناط األنسجة العنرانية 
ب لنظر إىل ٚتل  األسب ب الناعي  إىل   اف األنس   الس راني  ويل ا ةتل  الظروؼ الػيت  ػرت     

عليخ  واليت أدت إىل إحناث  طارات و اَتات على  ستاى األنس   الس راني  و ريلب هت  الس راني  
لقػ  ب ألنسػ   امل تلف  وانطعق     وجخ  نظر الب حثُت ب ننػ  قػن جنػن السن ػن  ػ  التصػنيف ت املتس

 أد ط للنسيل الس را،: (04ب نن  اجن أربس  ) (Allain, R, 2004) الس راني و ب   وجخ  نظر
ني   صسإل إع دة بن ءه  و٘تت ز بن املنف القن  اليت ٖتتاي على أحي ء  سبي  وب النسيج القديل: *

 و دهيلخ .
 .يص ت و سن األيلثر انس    وه   ستنن أس س  على الت ص :نسجة النركبة والنبرمجةاأل *
 ه  أنس    ريلب  وععاائي   تااجن غ لب  عنن  ناخل املنف و تصل    . :األنسجة العشوائية *
و  اف  ت اضس  غ لب  على ٗتـا الت  س ت الس رانيػ و  :النسيج الغير متصلة بالندن ال بيرة *

 ذات ععق  ضسيف  بي   بينخ  وغَت خ ضس  ألي  قسي  ت ٖتصيصي .
 بتقسي خ  إىل: (Pelletier, J & Delfante, Ch, 2000)أ      الن حي  الع لي  بقن ق ـ    
 :ذات النخططات النستطيلة والنربعة األنسجة *

و  سػن األبسػ  واأليلثػر  ػياع  بػُت ةططػ ت الػيت  ست ػن علػى  ػب    تس  ػنة  ػ  الطػرؽه  و    
حيػػث انتعػػرت هػػ ت  1 (Hippodamos)األنسػػ   الس رانيػػ و و ُستقػػن أنػػ   عػػتق   ػػ  ةططػػ ت 

ويل ا املنف األ اني  بآسي  إض ب  إىل املنف الصيني  ل   ب ض ب  نػاع امل طط ت يف املنف الرو  ني  
 (I-7- الع ل )أنظر    التسقينات بسبإل الفلسف ت الصيني .

 :ذات النخططات الدائرية وشبه الدائرية األنسجة *
 ريلز   اف أس س     عن  ر  خي ل  ذات أمهيػ   و نتظ  ه ت األنس   الس راني  ع ا   حاؿ   

 عنن الس  ف )قصرو  س نو يلنيس ( مث ٘تتن العب  ت واألنس   بصف  حلقي  على ارااؼ ام  

                                                           

( قبل امليعد وولن يف  يليتػاس ويلػ ف  سروبػ  05: ها  خننس إغر ق  ع ش يف القرف او    )(Larousse 2008) حسإل  س   .1
 بَتا اس األثيٍت و ستاطن  ثاري و ستقن أنن ب ،  ن ن  رودس اجلن نة.ب عت  د ٗتطي  العاارع على   ل  ب  تو وق ـ بتطا ر  ين ء 
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ا ػتخرت هػ ت امل ططػ ت يف غػرب أوربػ  يف حقبػ  السصػار      التاس  الس اي للنسيلو وقػن 
 (I-1- الصارة )أنظر الاسطى وحىت عنن املسل ُت قبل ذلج.

 :األنسجة ذات الهندسية النعقدة *
بنا ػػ   ػػ  النخ ػػ  األوربيػػ   ريلػػزة علػػى  فخػػا ُت أس سػػيُت  وظخػػرت  ػػ  بنا ػػ  الس ػػراف ارػػن ث   

  تسلق ف ب لاظيف  واجل  ؿ:
اجل  ليػػ : إبػػراز قي ػػ  الطرقػػ ت والسػػ ح ت ال بػػَتة الػػيت   ػػ  املسػػ مل األثر ػػ  وهػػ ا  ب ػػ  الن حيػػ  -

 استن دا على االعتب رات املنظار  .
و   الن حي  الاظيفي : بقن بنأ االهت  ـ       ظخار التطارات على  ستاى التس َت يف القػرف  -

  (I-8- الع ل )أنظر ( امليعدي.18الث    ععر )
بقػن  علػى األنسػ   الس رانيػ  املصػر   (1996 وأ السيػافو أبػا الرحي  )عبنوبسن النراس  اليت ق ـ       

است ل  أن  ٕت   يلثَتا    األد ط الس راني  الػيت  بػنو يل ػز ل  ػ  التفػ ععت امل ضػي  وار ضػرة 
 حصره  يف:اليت  سترب األس س يف نعدة ه ت األنس   الس راني  امل تلف  واليت مي   

و تااجن غ لب  على  سػتاى املػنف القنميػ  ذات  :العنرانية التاريخية التلقائية القدينة األنناط *
 األنس   الس راني  املسقنة اليت  س ز ح لي  ع   لبي   تطلب ت السصرن .

حن ثػػ  أ ػػ   بػػنو جليػػ  أنػػ   وهػػ    ػػتعت ع رانيػػ  :العنرانيــة الحديثــة والنعاصــرة األننــاط *
    خعؿ التنظي  ويل ا  نى االست  ب  ملط لإل السصرن .ع  األنس   التلق ئي  القنمي   ةتلف 

ال ٗت   ه ت األنس   أل   ضػااب   ػت    يف ٗتطيطخػ  أو يف  :األنناط العنرانية العشوائية *
ر  ػ  ٚتلػ   ػ  املعػ يلل الس رانيػ   نظي خ و و تااجن عنن أطراؼ الت تعت الس راني  ب ملنفو و ظخ

 واالجت  عي  واالقتص د  .
 الإل على ه ت األد ط الط ب  الر ف  ب ل  قا   نو و تااجن غ لب   :األنناط العنرانية الريفية *

الس راني  الق ئ   و٘تت ز ه ت األد ط بساء الت طي  يل   أن   ع ل خطػرا عنن حنود الت  س ت 
 الت  س ت ار ر  .ب لا  على استقرار 
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 ةط   ب    ستطيل. (:I-7الع ل )
 -برنس - Monpazier ن ن  

  (& Pelletier, J املصنر:
         (Delfante, Ch, 2000         

               
 

 
 

 ةط  إ س ع   ريلزي. (:I-1) الصارة
 -اجلزائر- ن ن  ٘ترن  اجلن نة 

 Google-Earth 2016. املصنر:
 
 

 
 
 
 

 التسقين الب رويل  للرسا  ت (:I-8الع ل )
  س ه  يف خلق عقن ر ز  .

  (& Pelletier, J املصنر:
         (Delfante, Ch, 2000 
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II - 5- :األسباب األساسية النساهنة في تغير األنسجة العنرانية 
يف وظيفيػ   يلثػَتا  أف الن ن  ي ي  االجت  عي  واالقتصػ د    سػ ه  (1999  اس و ب  )إبراهي أيلن    

ار ػر   أجرهتػ  علػى الت  سػ ت  وبسػن دراسػ  (1983الػن  و  سػراج ) ٌتو نظي  اجمل ؿ الفيز  ئ و أ   
است لصػت أف الت ػاالت االقتصػ د   املصػ حب  للت ػاالت  املس  ري( والتاَت االقتص دي )التطارب لي   

   وناع و أي يف التدثَت على الس  رة يلَت باالجت  عي  والثق بي  ار  ل  ب ملنطق   س ه  وبع ل يل
 أف األنس   الس راني   تاَت استن دا على ثعث  أريل ف أس سي  اجت  عي  واقتص د   وثق بي .

II - 5- 1- :العامل االقتصا ي 
 سن عل  االقتص د أحن بروع عل  االجت  ع الهت   ػن بنراسػ  السػلاؾ ل ػ  ب ٕتػ ت غ  ػ   سينػ     

االقتصػػ د أنػػن "علػػ   خػػت  بنراسػػ   ليونيــل روبنــزو ػػندة وهػػ  اإلنتػػ ج واالسػػتخعؾو حيػػث عػػرؼ 
د السػػلاؾ اإلنسػػ ، يلسعقػػ  بػػُت الا  ػػ ت واملػػاارد النػػ درة ذات االسػػتس  الت"و يل ػػ   ستػػرب االقتصػػ 

اعت  دا على ذلج السل  ال ي  خنؼ إىل  نظي  و قا  ع لي  إنت ج و از   واستخعؾ الثروة وه ا 
 السػػ ؿ )عبػػنالػػ ي هػػا االعتػػناؿ والتاسػػ  بػػُت اإلسػػراؼ والتقتػػَتو وقػػن عػػرؼ  للقصــداملسػػٌت اللاػػاي 

القتصػػ د   إدارة واسػػتاعؿ املػػاارد ااالقتصػػ د أنػػن " السلػػ  الػػ ي  ب ػػث يف يليفيػػ   (2005  ػػ  و ـو
النػػ درة إلنتػػ ج أ ثػػل  ػػ  مي ػػ  إنت جػػن  ػػ  السػػل  واوػػن  ت املاجخػػ  إل ػػب ع ار جيػػ ت اإلنسػػ ني  
ذات الطبيسػػ  امل د ػػ  الػػيت  تسػػ  بػػ لابرة والتنػػاع ضػػ   إطػػ ر  سػػُت  ػػ  القػػي  والتق ليػػن والتطلسػػ ت 

بػُت املعػًتيلُت يف  ار  ر   لل  ت  و يل    ب ث يف الطرؽ اليت  ازع  ػ  هػ ا النػ  ل االقتصػ دي
 ع لي  اإلنت ج وغَته  يف ظل إط ر ح  ري."

 :طبيعة التحوالت االقتصا ية -أ
على  ستاات وخ    و تدثر األنس   الس راني  ب لس  ل االقتص دي است  ب  للت االت ار  ل     

 قط ع هت  امل يزة:األنعط  اليت  تاَت     رور الز  و ه ت األنعط  االقتص د    ننرج دائ   ٖتت 
وها جم اع  النع ط ت االقتص د   املس مه  يف إنت ج املااد األولي  وها القط ع  :القطاع األولي -

 الفعح .
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وها جم اعػ  النعػ ط ت االقتصػ د   املسػ مه  يف ٖتا ػل املػااد األوليػ  إىل ٚتلػ   :القطاع الثانوي -
 الصن ع .واإلنت جي  وها القط ع    املنت  ت االستخعيلي  

وهػا جم اعػ  النعػ ط ت االقتصػ د   املسػ مه  يف  ػابَت اوػن  ت سػااء لمبػراد   :القطاع الثـالثي -
 أو العريل ت وها القط ع اون  يت. أو اجملت س ت

  :أثر التحوالت االقتصا ية على األنسجة العنرانية -ب
و نث التاَت عنن الت اؿ     يا  إىل  يا  أو انتقػ ؿ املن نػ   ػ  قطػ ع اقتصػ دي إىل تخػر    

 اػَت يف األنسػ    إىل الث ناي أو الث لث  بينػتل عػ  ذلػجو ث لن انتق ؿ  ن ن        القط ع األوت 
تطلبػػن  ػػ   ػػ  طبيسػػ  األنعػػط  املسػػت نث  و ػػ    اؿ يف و هتػػ  وخص ئصػػخ  ٔتػػ   ػػتعءـوٖتػػ الس رانيػػ 

وقػػػن أيلػػػن  ويلتاػػػَت  ػػػب   الطػػػرؽ واملاا ػػػعت  بنيػػػ ت أس سػػػي  و رابػػػق ع رانيػػػ  و ػػػب  ت ح ػػػر  
(Racine, F, 1999)  ػػ حإل انتقػ ؿ  ن نػػ  أنػن قػن -Sainte-Anne-Des plaines –   ػػ 

و والث نيػ  عػ ـ ـ1900القط ع الزراع  إىل القط ع الصن ع  وال ي يل ف على  رحلتُت: األوىل ع ـ 
  حبن  اَت علػى  سػتاى األنسػ   الس رانيػ  لل ن نػ  علػى  سػتاى الت صيصػ ت الػيت و ـ1955

 ازداد عنده  نظرا لز  دة عند الس  ف الس  لُت ٔتص ن  ه ت املنطق .
II - 5- 2- :العامل الثقافي 
الثق ب  أنػ   عػتق   ػ  "ثقػ " أي  ػ دؼ وأدرؾ وظفػر بػن يل ػ  قػ ؿ اه  الفيروز أبا يعرؼ    

و وأثقفن أي قي، لنو ولػن "1يلروف   لسلخ  خلفخ        بعرد اررب يف  ثقفنخ  ب     س ىل "
 قتػػ َ أ  ػ  ثقػػ   ثقػ  ثق بػػ  وثقفػ  أي  ػػ ر ح ذقػػ  بطنػ  و نػػن ثقػ  ال ػػعـ أي بخ ػن سػػر س و وثػَ 

بَػػن وعل ػػنو وث قفػػن  ث قفػػ  إذا غ لبػػن بالبػػن أي قات ػػن  الػػر حَ  يف ارػػ ؽ وسػػاتاتو وثَػقتػػَ  الَالَػػَن إذا َه ت
الثق ب  ه  السلـا والفناف  الاسي  املس  ثق  جند وساىو ويف  السرب لس فو وق ؿ يف وال يل ء

 واملس رؼ اليت  طلإل بيخ  ار ؽ وال يل ء.
الثق ب  أن  "ذلج ال ل املريلإل ال ي  ع ل املسرب  واملستقنات والف  والسرؼ  تايلوروقن عرؼ    

 واألخعؽ والق ناف."
                                                           

 .57اآل    ونف ؿال ر و سارة األالقرتف  - 1
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  :التحوالت الثقافية طبيعة -أ
 ستػرب الت ػاالت الثق بيػػ  يلػل ٖتػاؿ لػػن ععقػ  ب جلاانػإل الثق بيػػ  وهػا أعػ  وأ ػػل  ػ  الت ػػاالت    

 االجت  عي  اليت  سن جزءا    التاَتات الثق بي  وج نب     جاانبخ و و٘تت ز الت االت الثق بي  بػػػػػ:
  تالن ع  ع لي  الت اؿ عنة علل. -   
 ارراؾ املف جئ والسر  .  قـا على -   
  ست ن على رأس امل ؿ األجنيب ال ي  نتل ع  اال ص الت او رجي     الثق ب ت األخرى. -   
  قتصر على الت االت اليت ٖتنث يف اجملت  . -   
وب  سػػػػ ف النظػػػػر وخ  ػػػػ  يف السنصػػػػر األخػػػػَت  ت ػػػػح السعقػػػػ  الق ئ ػػػػ  بػػػػُت الت ػػػػاالت الثق بيػػػػ     

ب لت اؿ االجت ػ ع   تػاى ضػ   الت ػاؿ عي  وه  ععق  ع ـا وخصاصو والت االت االجت  
الثقػػ يف  ػػ  حيػػث جم ال ػػن و ي د نػػن إذ إنػػن  سػػن أحػػن جمػػ الت وبػػروع الت ػػاؿ الثقػػ يفو بين ػػ    ػػاف 
الت اؿ الثق يف  صارا ض   نط ؽ وب  ء الت اؿ االجت  ع     حيث    نن ب لت اؿ الثقػ يف 

 ػػػػػ   عػػػػػخن أ   نػػػػػ  هػػػػػ ت انتعػػػػػ ر واسػػػػػ  للثق بػػػػػ ت دوف الل ػػػػػاء إىل إدػػػػػ    ػػػػػاف يف اجملت سػػػػػ تو يل
 االحت  يل ت املب  رة بُت العساب واأل   بسبإل التطار ال بَت ال ي  سربن وس ئل اال ص ؿ.

  :أثر التحوالت الثقافية على األنسجة العنرانية -ب
الت ػػػاالت الثق بيػػػ  علػػػى األنسػػػ   الس رانيػػػ  علػػػى  سػػػتاى املنعػػػآت واملرابػػػق ذات   ظخػػػر أثػػػر   

الطػػػ ب  الثقػػػ يف وذلػػػج ب لتػػػدثَت علػػػى قي تخػػػ  وأمهيتخػػػ  و ػػػنى إقبػػػ ؿ النػػػ س عليخػػػ  وخ  ػػػ  املػػػنارس 
وامل تبػػ ت ودور الثق بػػ  واملسػػرح واملااقػػ  األثر ػػ  امػػ   س ػػ  القػػي  الثق بيػػ  وقي ػػ  الثق بػػ  يف اجملت ػػ  

 ػػػنى اإلدراؾ والػػػاع  الثقػػػ يف لػػػنى العػػػسابو يل ػػػ  أف للت ػػػاالت الثق بيػػػ  أثػػػرا علػػػى األنسػػػ   و 
الس راني     خعؿ التدثَت على التنظي  الس را، بت ن ن  ن طق ذات ٗتص  ثقػ يف   ػ  هي يلػل 

 أ   ؿ ع راني  جن نة هل   سلق ب جل نإل الثق يف.ثق بي  ام  قن  س ه  يف ظخار 
II - 5- 3- :العامل االجتناعي 
و سًت    أه  الساا ل املس مه  يف  اػَت األنسػ   الس رانيػ و يل ػ  أنػن  تػدثر يف الاقػت ذا ػن بتاػَت    

 جيـرثاألنس   الس راني  بسعقتن ب ألنس   الس رانيػ  هػ  ععقػ   ػدثر و ػدثَتو وقػن عػرؼ يلػل  ػ  
 ر االجت  عي  اليت  قـا األبراد التاَت االجت  ع  على أنن الت اؿ ال ي  طرأ على األدوا ميلزو
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االجت  عي  يف  نة ز ني   سينػ و يف حػُت اعتػرب جنزبػرغ الت ػاؿ االجت ػ ع  يلػل  اػَت  طػرأ والنظ  
ويف   ل النظ ـ االجت  ع و حيث  عرع األبراد ٔت  رس   على البن ء االجت  ع  يف ال ل واجلزء

 أدوار اجت  عي  ةتلف  ع   لج اليت يل ناا مي رسان  يف حقب  ز ني    .
بقن عرؼ التاػَت االجت ػ ع  علػى أنػن " أي ٖتػاؿ بنػ ئ   طػرأ علػى  (1987)ح  زيو ـو ؼو أ      

عيػػ  والسعقػػ ت بػػُت أبػػرادت ويلػػل  ػػ  جت  اجملت ػػ  يف  ريليبػػن السػػ  ، ونظ ػػن و  سسػػ  ن وظػػااهرت اال
 حإل ذلج     اَتات يف القي  االجت  عي  واالٕت ه ت وأد ط السلاؾ امل تلف  ". ص 
    :طبيعة التحوالت االجتناعية -أ

ويليفي   دثَته  على النسيل الس را، و دثره  بنو حيث جنن ٗتتل  طبيس  الت االت االجت  عي     
االجت  عي    ثر يف النسيل الس را، يل     دي يف الاقت ذا ن إىل ظخار أو  اَت بس، الت االت 

يف امل  رس ت االجت  عي و يل   أنن ٙت  بس، الت االت االجت  عي  اليت   ثر على  طار األنس   
الس راني  يل ا  دوف التدثَت على اجل نإل الناع و و نخ       ثر على النسيل الس را، بس   ذلػجو  

  جنن بس، الت االت االجت  عي  اليت ٕت   يف  دثَته  علػى األنسػ   الس رانيػ  علػى اجلػ نبُت يل 
 ال    والناع  و نخ :

  :التغير في النظام والتركيبة االجتناعية *
يف التاػَت الػػ ي  طػػرأ علػػى األنسػ   الس رانيػػ  يل ػػ  وناعػ   ػػ  خػػعؿ التاػػَت عنصػػرا  خ ػػ  و ستػرب    

 ر ق  إىل درج  املس س بػ لنظ  القبليػ  وظخػار جم اعػ  قن األسر   وال ي  الًتيليب ال ي  طرأ على 
 (2004 ؾو ال ػػػر و ؼو بو عو )تؿ عبػػػنجن ػػػنة  ػػػ  امل  رسػػػ ت االجت  عيػػػ  اري  يػػػ و وقػػػن  ػػػن  

 :الًتيليب  االجت  عي  إىل
وه  ٚت ع     الن س ذات األ ل الااحن وامل ان   ػ  عػنة بطػاف وععػ ئر  سػ ناف  القبيلة: -

إقلي   جارابي  واحنا و ت ل اف هل    احػنة وهلػ  ثق بػ   ت  نسػ  وعصػبي  إتػ ت بس ػخ  الػبس، 
 ضن    سااه .

 )د ن ػػُتو عػػ ل جػػزءا  ػػ  القبيلػػ  والػػيت  تعػػ ل  ػػ  جم اعػػ   ػػ  السعػػ ئرو و سػػرؼ  :عشــيرةال -
جػن  عػًتؾو  أنػ  "جم اعػ   ػ  األبػراد  ن ػنر  ػ  نسػإل واحػن وهلػ  علػى السعػَتة (1986  يتعيلو

 ".   اف ع  طر ق النسبُت األ   وال النسإل األباي أو طر ق ع  إ     اف واالنت  ء إليخ 
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 و قػػـا السعػػَتة يف اجملت ػػ  اجلزائػػري احمللػػ  التقليػػني علػػى القرابػػ  األبا ػػ  حيػػث   ػػاف االنت ػػ ء   
النسػػيب حقيقيػػ  أيلثػػر  نػػن  ػػ لي  أو خرابيػػ و و قػػـا السعػػَتة بسػػنة وظػػ ئ  اجت  عيػػ   ػػنور أغلبخػػ  

 حاؿ التنظي  السي س  واالجت  ع  واالقتص دي لمبراد املنت ُت إليخ .
   حإللق التاَتات االجت  عي و وقن أورد وه  ريليزة اجملت   األس سي  و نط :األسرة والعائلة -

و ولفػيف األسػرة " أسرة الرجل ععَت ن ورهطن األدناف ألنن  تقاى    وهػ  أهػل بيتػن" السرب لس ف
  عتق    األسر وها العن ب إلس ر وها القين وها ٔتسٌت القاة واإلح  ـ.

إلين"و وعربخ  أوغست يلانت أن  "اوليػ   طبيس   نعا الطبيس  و رى أرسطا أف األسرة " نظي    
األوىل يف جسػ  اجملت ػ  و نخػ   بػنأ التطػار"و وو ػفخ  جػاف لػاؾ بدنػ  "جم اعػ  أ ػ  ص ار بطػاا 
برواب  الزواج والنـ واال طف ء أو التبٍت   انُت حيػ ة  سيعػي   سػتقل  و تف علػ   تقػ واف عػإلء 

ة "رابطػ  اجت  عيػ   ػ  زوج وزوجػ  وأطف هل ػ  و و ػرى ني  ػاؼ أف األسػر "بسط ئخ اري ة و نس اف 
يف حػػػُت إف األسػػػرة "هػػػ    سسػػػ  اجت  عيػػػ   الػػػنت  ػػػ  ظػػػروؼ أو أحػػػنمه  بقػػػ   ػػػ  أطف لػػػن"و 

 اري ة والطبيس  التلق ئي  للنظ  واألوض ع االجت  عي " يل    راه   صطفى اوع ب.
 الٕت ه ت:وحسإل املااثيق النولي  ب ف  فخـا األسرة  ر إل وبق السن ن    ا   
وها  ر ب  ٔتاق  األسػرة يف اجملت ػ  علػى اعتب رهػ  اوليػ  األس سػي  والطبيسيػ  بيػن  االٕت ت األوؿ: -

 وهل  حق الت ت  ْت   تن و س عن ن.
حيث ا ُتق  فخـا األسرة    أثر السعق  بُت رجل وا رأ ػن  ػابرت بيخ ػ   ػروط  االٕت ت الث ،: -

 االجت  ع.
ند  فخـا األسرة انطعق     ععقتخ  بسنصر بعري  ند سااء أيل ف الطفػل حُ  االٕت ت الث لث: -

 ا ف قي ت حقاؽ الطفل.أو املرأة وذلج    خعؿ أّتن  ت 
حيػػث ُعربػػت األسػػرة أنػػ  السنصػػر األس سػػ  لل  ت ػػ  ميػػ رس أع ػػ ؤه  وظػػ ئ   االٕتػػ ت الرابػػ : -

 وهل  حقاؽ وعليخ  واجب تو واألسرة حقيق  واقسي  ال غٌت عنخ .
عػنة ( أ ػن ؼ اعت ػن بيػن علػى  ػناخل 08األسرة إىل ٙت ني ) (2008)السب ديو عو أو وقن  ن     

 عن  ر  فسَت   ونظ  اجت  عي و وه ت األ ن ؼ ه :
 وه    ان     األب واألـ وأوالدمه  الاَت  تزوجُت    إ   ني  وجاد أحن األسرة الناو  : -
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 األق رب يل جلن واجلنة.
و ت ػػاف  ػػ  األبػػا   وجم اعػػ  األبنػػ ء املتػػزوجُت وغػػَت املتػػزوجُت ويلػػ ا األقػػ رب  األسػػرة امل تػػنة: -

وهػػ ا الػػن    ػػ  األسػػر هػػا  اآلخػػر   الػػ     سيعػػاف يللخػػ  يف بيػػت واحػػن    خػػ  يلبػػَت الس ئلػػ و
 الن   الس ئن يف األنس   التقلين  و و س ى أ    ب ألسرة الن ا  .

وه  أقل    األسػرة الناو ػ  حيػث  قتصػر علػى األبػا   واألبنػ ء الاػَت  تػزوجُتو  أسرة التاجين: -
 وه  يف األ ل أسرة ناو   يف  رحلخ  األوىل.

و  ػػاف يف ح لػػ  زواج أحػػن األبنػػ ء  ػػ  األسػػرة الناو ػػ  واسػػتقعلن بسيعػػن  سػػ ى  :أسػػرة اإلجنػػ ب -
 عننه  األسرة الناو   األوىل أسرة اإلجن ب.

 وه   ط بق  ألسرة التاجين. األسرة الزوجي : -
 و عتال أع  ء ه ت األسرة يلدو ي ء على اس  الس ئل  وأ عيلخ . أسرة الا    : -
 تق     أسرة الا     ل   بسلط  أقل.وه   ع األسرة املنزلي : -
 و  اف    ارن األدىن    السلط  لمسرة. األسرة ال ر  : -
      :التغير في الننارسات االجتناعية *

و سو أيلن      ستػرب يلن ػاذج  ػنظ  لل ػنف وال   ػاف حي د ػ  بػل  سػتنن  أف الس ػراف (2005)بلقينـو
على خلفي ت اجت  عي  وسي سي   س ه  يف رس  املن ن و و سترب التاَت يف امل  رسػ ت االجت  عيػ  
أحن  لج السن  ر الف عل  يف التاَت ال ي  صيإل األنس   الس راني  سػااء علػى املسػتاى الس ػرا، 

أي ب النتقػػػ ؿ  ػػػ  املسػػػ   القصػػػاري إىل املسػػػ   الس ػػػرا،  أو املس ػػػ ري إ ػػػ  بتاػػػَت دػػػ  السػػػ  
املس  ػػػر )سػػػ ن ت برد ػػػ و سػػػ ن ت ٚت عيػػػ و سػػػ ن ت نصػػػ  ٚت عيػػػ (و أو بتاػػػَت اهلي لػػػ  والبنيػػػ  
الناخلي  لل س   ْتن ذا ن ويل ا جم اع  امل  رس ت الق ئ   على  ستاى يلل جمػ ؿ  ػ  املسػ  و  

أو  لػػج لتطارات ار  ػػل  علػػى األنسػػ   الس رانيػػ  يل ػػ   تػػدثر جم اعػػ  امل  رسػػ ت االجت  عيػػ  بػػ 
اليت ٘ت  اولي  الس ني  يف حن ذاهت و بل لسل  ػدثر امل  رسػ ت االجت  عيػ  بػ لتاَتات الػيت ٖتصػل 
علػػى  سػػتاى األنسػػ   الس رانيػػ  أيلثػػر  نػػن  ػػدثَتا بيخػػ  إذ قػػن ُوجػػن  ػػدثَت يلبػػَت جمل اعػػ  األ ػػ  ؿ 

ستس ل للف  ء املس اف    خعؿ بػروز ام رسػ ت اجت  عيػ  الس راني  على ذهني  وسلاؾ الفرد امل
 جن نة أو اننث ر جمل اع  ام رس ت قنمي  يل نت  تااجنة ض   ثن    األنس   الستيق و بل لقن
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 سػببت األنسػ   الس رانيػػ  املس  ػرة يف بػروز جم اعػػ   ػ  األخطػ ر واالخػػتعالت االجت  عيػ  الػػيت 
عػػػ ر اجلرميػػ و االنطاائيػػ و الفردانيػػػ و الع بػػ الةو  راجػػ  قي ػػػ  انت ت لػػى يف عػػنة  ػػػار َ َرضػػي   ثػػل 

اجلَتة وقل  التف عل والت  بل االجت  ع  ام  أثر على قاة الت  سج االجت  ع  والل    بػُت أبػراد 
اجملت   الااحنو ه ت املظ هر السلبي  ولمس  ٕتن    البيئ  ار ر    سرح  خصػب  هلػ  امػ   ػ دي 

ت اإلنسػػ ني  وععقػػ  اإلنسػػ ف ببيئتػػن امػػ   ػػنب  بػػن إىل السػػزوؼ عػػ  القيػػ ـ بػػنورت إىل خل لػػ  السعقػػ 
أيل ػل وجػنو وامػ  زاد يف  فػ ق  هػ ت املعػ يلل اجملت س  املناط بػن وعػ   قػن  ط ق  ػن التن ا ػ  علػى 

وانتع ر ه ت الظااهر ها أف ه ت األ   ؿ الس راني  أ ب ت ه  السي س  االسًتا ي ي  املست نة 
 يف اجلزائر خصا   بسبإل الاضسي  املتف ق   ألز   الس  . للتن ي 

يػػ  وجم اعػػ  امل  رسػػ ت بػػُت األنسػ   الس رانوإٚتػ ال مي ػػ  أف نسػػت ل  أف ٙتػ  ععقػػ   تسن ػػ     
االجت  عي و ب ألوىل ٗت   هل ت امل  رس ت ذات األبس د املتسن   بل    هػ  يف ارقيقػ  إال نتي ػ  

احملي  ال ي وجنت بينو وبسن إنت ج أي نسػيل ع ػرا، والػ ي   ػاف لتف عل ه ت امل  رس ت    
أسػػػَتا ملنظا ػػػ  القػػػي  الثق بيػػػ  وامل  رسػػػ ت االجت  عيػػػ  بػػػ ف هػػػ ا النسػػػيل الس ػػػرا،  دسػػػر وبػػػنورت 

 بدس ليبن وإنع ءا ن األبراد واجل  ع ت.
غػَتت  ػ  البعػرو وامل  رس  االجت  عي  ه  يلل     قـا بن اإلنس ف    أبس ؿ  ػ  نفسػن أو  ػ     

اري  ي  املسنا   وامل د  و الفرد   أو اجل  عي  اليت ٗت   جمل اع  ععق ت وه  يل لج يلل األنعط  
ععق  اإلنس ف بربنو ععق  اإلنس ف ب ل افو ععق  اإلنس ف ب إلنسػ ف وععقػ  اإلنسػ ف ب لطبيسػ و 

ثق بي  أس سي   نظ ػ  وه دبػ   وه ت السعق  ٗت   لنظ  اجت  عي   ندة وه   سرؼ بدن  يللي ت
 ت اف    قاانُت وقااعن وُ ُثل علي   نون  وغَت  نون   رع ه  هيئ ت خ    ذات ط ب  جمت س و 
وسن ص  بصع  ستقع لل ن ث بين وب سخ ب ع  امل  رسػ ت االجت  عيػ  وخص ئصػخ  ضػ  

 األنس   الس راني  طار النراس  وه ا جلسل النراس  أثر ٗتصص .
         :لتحوالت االجتناعية على األنسجة العنرانيةأثر ا -ب
انطعقػػ   ػػ  يلػػاف املن نػػ  ظػػ هرة اجت  عيػػ  ن ٕتػػ   ػػ   ػػن  اجملت ػػ  وبػػاح   ػػ  السقػػل اجل ػػ ع     

أثػػػرا ب لاػػػ  يف  اػػػَت و طػػػار األنسػػػ   نسػػػت ل  أف للتاػػػَت يف الًتايليػػػإل االجت  عيػػػ  وبنيػػػ  األسػػػرة 
  نب  إىل التايَت يف امل  رس ت والاظ ئ  االجت  عي  االجت  عي الس راني و بتاَت د  اري ة 
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امػػ   تطلػػإل ظخػػار أنػػااع أخػػرى  ػػ  املرابػػق داخػػل املن نػػ و يل ػػ  إف سػػرع  الن ػػا الػػنميارايف  تطلػػإل 
إجن ز يل ٍّ  سُت    الس ن ت لتلبي  الطلإل املتزا ن على الس   ام    ثر يل ا  علػى يلث بػ  األنسػ   

السػػ ئل  وهػػا انتقػػ ؿ الس ئلػػ  الػػيت يل نػػت التاػػَت يف اهلي لػػ  األسػػر   جػػراء االنف ػػ ر  الس رانيػػ و و ستػػرب
 ػػ  قبػػل   ػػ  الاالػػن    ػػ  أبنػػ ءه  بػػديلثر  ػػ  جيػػل إىل ع ئلػػ  ّتيػػل واحػػن أي االنتقػػ ؿ  ػػ  دػػ  

رب هيػ  أيلػرب باألسرة امل تػنة الػيت يل نػت ضػ   القصػار إىل دػ  األسػرة الناو ػ  الػيت  سػسى للسػيش 
جن نة     تطلب ت و رابق أنت ػت دطػ  جن ػنا  ػ  السػ ن ت سػ ه  وبعػ ل يلبػَت يف  وبصيا  

 يلسر البني  االجت  عي  للس ئل     خعؿ استقعؿ يلل أسرة ٔتس نخ  او ص.
II - 6- :العوامل النتح نة في تطور األنسجة العنرانية 
     الساا ل االجت  عي  سبق اإل  رة إىل أف  طار األنس   الس راني    اف خ ضس  لنب  ٚتل   

والثق بي  واالقتص د  و حيث   اف هل ت الساا ل  دثَت  ب  ػر  ػنب  لتطػار األنسػ   الس رانيػ و أي 
أف  دثَته    اف أس س   اجخ  لقطإل التطار بنبسن إىل الن ا والتايَت ام  جيسل    ه ت األنس   

تبسػن يف  راحػل داهػ و يل ػ  أف الس راني  ذات أ   ؿ  تسندة حسػإل  ن ػى وخػ  التطػار الػ ي  
   ثرة لسل أمهخ :ه ا املن ى   اف ها يل لج خ ضس  جمل اع  عاا ل 

II - 6- 1- :العوامل الطبيعية 
وهػػ   ػػ ثر يلثػػَتا يف  ػػ ل و ن ػػى  اسػػ  األنسػػ   الس رانيػػ  وخ  ػػ  الس  ػػل الطابػػاغرايف الػػ ي    

والاد  ف  ثع غ لب      ن ا و تطار على   لسإل دورا  اجخ  مل ط  املن ن و ب ملنف احمل ذ   لمن ر
طاؿ وا تناد حاابن وضفتينو يل    ًتيلز أغلػإل املػنف يف املنػ طق اجلبليػ  علػى أعػ ت الػتعؿ باػرض 
الت ص  النب ع و يل    ت     ن ني ت التسػا   يف  سػ رات العػاارع بن ػنه   سػ ه  وبعػ ل 

لطػ ب  املريلػزيو و قتصػر دور املنػ خ رٔتػ  واضح يف التدثَت على   ل األنس      خعؿ إيلسػ    ا
 يف  دثَتت على  اجين العاارع ال ق ء الر  ح الس ئنة وال  رة.

II - 6- 2- :النخططات النفروضة من ِقَبل اإلنسان 
حيػث ُي ػػ  ٗتطػي  املػػنف و اسػػسخ  لقػرارات  فروضػػ   ػ  طػػرؼ اإلنسػػ ف  بسػ  لقػػرارات إدار ػػ     

و  و نخع ػن علػى الس  ػ   بػ ر   هوصـنان ستنن إىل أس  وقاانُت ق بل  للتنفي و و ث لن أ ا ؿ 
 املاقػ  يل ػ  هػا ارػ ؿ  ب ليػ  ب ملسطيػ ت املاجػادة  ػ  قبػل يف يل   قن   اف هػ ت امل ططػ ت غػَت
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ن نػػ  سػػ ف برانسيسػػ ا ب لاال ػػ ت املت ػػنة حيػػث  ػػر ةططخػػ  العػػطرجن  عػػرب نتػػاءات جبليػػ  يف  
   أوجنت  اارع ذات ادنار  ن ن.

 
 

 دا املن ن  على ا تناد اجملرى امل ئ . (:I-2) الصارة
 -بل ي  - LIEGE ن ن            

   Google-Earth 2016 املصنر:    
 

 
 

 
 
 

 ٘تاض  املن ن  على أعلى التل . (:I-3) الصارة
 -اجلزائر -قصر غردا              

 (Jeandroz,P & Chateher,P,2004) املصنر:
 
 
 

 
  دثَت  ن ني ت التسا   على  ب    (:I-9الع ل )
 الطرؽ و  ل األنس   الس راني .         

 -الاال  ت املت نة – New-Orléans ن ن  
 Google-Maps 2016 املصنر:    
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 .الباليف رد  اارع ملااجخ  امليناف يف املناب  بنصإل الثارة ق   لارض العس ع  ب ر    ن ن  ٗتطي  (:I-4) الصارة
 . 2008أيلتابر  08األربس ء  6018جر نة القنس السريبو السند  املصنر:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .االختعؼ بُت   ل ةط  املن ن  )العطرجن ( وطبيس  األرضي  (:I-10) الع ل
 -الاال  ت املت نة – ن ن  س ف برانسيس ا 

 . Google-Earth 2016 املصنر:
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 :ـــــــــالصـــــــــــــــــــــــــــــةخ

نظرا للتسقين والا اض ال ي   تن  املن ن  بسبإل     تص  بن    خص ئ  وو ت يل لناع    
والاظيفػػ  واملاقػػ  اجلاػػرايف ودوابػػ  النعػػدة ويليفيػػ  الت طػػي  وغَتهػػ  والػػيت جنػػنه  ةتلفػػ   ػػ   ن نػػ  

يف خطػاة هتػنؼ ألخرىو بقن ح ولن  يف ه ا الفصل وض  إط ر  سريف  ل   ػ ا ال يػ ف )املن نػ ( 
 إلزال  اإل  ـ حاؿ  فخـا املن ن .

و سن املن ن   رحل      راحل دا و طار اجملت   البعري ار بل بسبإل عبقر   اإلنسػ ف وقنر ػن    
علػػػػى  طا ػػػػ  و سػػػػيي  الط قػػػػ ت البعػػػػر   والبيئيػػػػ  املت حػػػػ  بااسػػػػط  سػػػػ  قػػػػاانُت ونظػػػػ  اجت  عيػػػػ  

 رؼ اإلنسػػػػ ني  امػػػػ  أدى بػػػػ جملت   إىل واقتصػػػػ د    طػػػػارت بف ػػػػل الز ػػػػ دة يف  ػػػػرايل  اوػػػػربات واملسػػػػ
االنتقػػػ ؿ  ػػػ   سػػػتاى إىل تخػػػرو  ػػػ   سػػػتاى اريػػػ ة الاحعػػػي  الرببر ػػػ  الق ئ ػػػ  علػػػى التصػػػ رع  ػػػ  
الطبيس  وظروبخ  إىل  ستاى اري ة املنني  ار ر   الق ئ   على اإلنت جي  و ابَت اوػن  ت واأل ػ  

 واستاعؿ املاارد الطبيس  املتاابرة.

تدثر املن ن  ٔتػ  حاهلػ   ػ  ثق بػ ت السػ  ف وطبػ ئسخ  وظػروبخ  االجت  عيػ  واالقتصػ د   ه ا و    
االجت  عيػػػػػ  وبنيػػػػػ  األسػػػػػرة والتطػػػػػارات الثق بيػػػػػ  والثق بيػػػػػ و أي أف للتاػػػػػَت ار  ػػػػػل يف الًتايليػػػػػإل 

واالقتص د   أثرا ب لا  يف  اَت املنف و طار أنس تخ  ار ر   بسػبإل بػروز وظػ ئ  جن ػنة  اايلبػ  
   رسػػ ت االجت  عيػػ  اري  يػػ  والاظػػ ئ  االجت  عيػػ  اجلن ػػنة  تطلػػإل  رابػػق ح ػػر   جن ػػنة لل

ؤتس ي ت جن نةو ب ملن ن  إذاً يف حراؾ  ست ر وح لػ  د ن  ي يػ   طار ػ  ٘تػ  ب ألسػ س  ظخرهػ  
الفيز ػػػػ ئ و و ػػػػػ  هػػػػ ت ارريليػػػػػ  إال نتػػػػ ج جل لػػػػػ  الت ػػػػاالت الػػػػػيت  طػػػػرأ علػػػػػى الساا ػػػػل االجت  عيػػػػػ  

     ص د   والثق بي  اليت   اف األنس   ار ر    سرح  هل .   واالقت



 الفصل الثاين

 

 ةاحمللي العمارة
املادية  اوخصائصه

 واالجتماعية
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 مـــقــدمــــــــة:
كننا اإلنتاج ادلعماري والعمػراين يي رلتمػم  ػا  ػت التعػرؼ ملالػح ادلع ػة العا ػت ذلػ ا ا تمػم      ؽلم

ملاداتو وتقاليده و عتقداتو  غري أف ى ا اي ر ال يكػنف أدػدا دطػيإا إذا  ػاف ىػ ا ادلنتػنج ادلعمػاري 
ملاداتػو وتقاليػػده  وغريبػػت ملػتخاضػعا  منملػت شلارتػات فقا يػػت وايتمامليػت دخيالػت ملالػػح ىػ ا ا تمػم 

وقيمػػو الثقا يػػت وااليتمامليػػت  وىػػ ا  ػػا ثػػدث  عػػع لكثػػري  ػػت ا تمعػػات العرديػػت اإلتػػع يت ملنػػد ا 
داعلتها  نيات االتتعمار الغريب ايوريب  فرضػ  ملاليهػا فقا تهػا وأتػاليبها ع العػيب والبنػاء الػ  

جتها العمرانيػػت دعػػد ذلػػ  ختػػالا ايتػػاليع ادلعهػػندة لػػدت ىػػ ه ا تمعػػات اأاليػػت    ضػػ   أنطػػ
  وتصػدمل   نظن تهػا الفكريػت د دعادىػا ادلةتالفػت  ىػ ا اي ػر شػع ع ود ػكل  بػري أنطجت ىجينػت

 انػػ  تطػػند دراتػػت اينطػػجت العمرانيػػت العتيقػػت و ػػ ا  ديػػد رلمنملػػت ادلمارتػػات االيتمامليػػت الػػ   
ح ملالػػػح النمػػػنذج تالػػػ  ا تمعػػػات خاشػػػت وأف ادلطػػػتعمر قػػػد صلػػػة ع  ػػػرض  نظن تػػػو دالفعػػػل  ق ػػػ

 ج  )ملالقمػػػت البنػػا ا الػػػ ي تبنتػػػو ىػػ ه التجمعػػػات ظػػػا يتماكػػح و نظن تهػػػا الفكريػػػت وىػػػ ا  ػػا أ ػػػده 
 قػػػػاؿ وإف واقػػػػم التجمعػػػػات دالصػػػػ راء ون ػػػػنء ىػػػػ ه التإػػػػنرات العمرانيػػػػت وذلػػػػ  دتنضػػػػم  (2005

ت  ػم ينطجت ملمرانيػت غػري  تجانطػت و ػت دوف أي تنا ػس ط تطػتإم أف تعإػا شػنرة دلدينػت  تنازنػ
ديئتها  و  ل  أدت التمنقم إىل ظهػنر أظلػاط يديػدة  ػت العمػارة غػري  تنا قػت وادلعإيػات ادلناخيػت 

 ثيػ  طادلا ككال  الصنرة احلقيقيت وادلتزنت لعمارة زلاليتوالبيئيت وثىت التإنر ملالح ثطاب ملمارة 
 نقنلت  ت دوف  هػارة أ قدهتا ملناشرىا و دلنالهتا وأشب نا نرت  ت يـن آلخر ظهنر ملمارة رديئت 

وال إتقػاف دلػا ينػػتن ظػدف ال ػماؿ والػػ  ت ػكل ملنصػرا دخػػيع ملالػح ديئػت ايثيػػاء العتيقػت والناثػػات 
 وال  أشب   تعرؼ ادلنت واالندفار البإاء.

أو ادلدينػت  أف ادلدينػت القدؽلػتو  (J.P, Allix, 1999) لقػد املتػا العديػد  ػت البػاثث  ملالػح غػرار   
ملبارة ملت  فارقػت  ػت خػعؿ تنايػد رلمنملػت  ػدف وبمعػات د ػريت دتػاز دالدؽلن ػت ىا  الص راويت

داذل اكػػت وشػػعندت العػػيب وىػػ ا أ ػػاـ نػػدرة العنا ػػل اأفػػزة  واالتػػتقرار وتػػط زلػػيط شػػ راوي ؽلتػػاز
ادلدينت الص راويت ملالح املتبػار أف  ملالح ادلدينت العتيقت اتم  ى ا وقد يإالس وملالح اتتقرار اإلنطاف

جمعػات الب ػريت العرديػت العتيقػت قػد در ػزت ع النتػط الصػ راوي   مػا قػد يإالػس ملاليهػا أغالع الت
 أثيانا  صإالة والقصرو.
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ملالػح واقػم العديػد  ػت الت ػنالت  أف ت تػ  ادلػدف الصػ راويت  ػاف (Pliez, O, 2006)ويػرت    
ادلعقدة والطريعت ع ظل الكثري  ت الت ديات ادلتعالقت دالثروات ادلا يت وتطيريىا وكغل اأيط و  ا 

 الدينا يكيات االقتصاديت وااليتمامليت.
ى ا وتطتند ادلدينت العتيقت ملالح رلمنملت  ت العناشر ايتاتيت لالبقاء واالتتقرار ضمت وتإها    

 العدا ا واذلب.البيئا 
 :الــواحـــــــة *

إىل الالغػت ادلصػريت القدؽلػت  أ ػا  واثػت يريػم  المػتأف أشػل  (R-Capot, Rey, 1953) أوضػة   
  ووألػػناحو وتعػػا  كػػاف اإلقا ػػت وإهنػػا قبإيػػت ايشػػل وىػػا قػػاؿ (Bernard, A, 1939) الباثػػ 
ع زليط قاثل وملدا ا هنا  كاف  طكنف و عزوؿ وأ(Lévy, J & Lussault, M, 2003)وملر ها 

 ,Retaille, D)  أ ػػا و تعالػػس دك كانيػػت اتػػتغعؿ  صػػادر ادلػػاء  ػػت أيػػل شلارتػػت الزراملػػت ادلطػػقيت
ت ػم قصػرا و دينػت  كاف لعتتقرار إهنا تعريفو لالناثت ملالح  كنناهتا  قاؿ وملتمد ع  قد ا(1989

 ووزليإا غ ا يا يكنف أتاتا ملبارة ملت أكجار النةيل.
وي رتط ع الناثت قرهبا  ت  صادر ادلياه تناء أ انػ  ين يػت ملالػح  قردػت  ػت الطػإة أو ملالػح    

 ضفاؼ وثناؼ ايوديت وايهنار العادرة لالص راء  وتكنف غالبا  كطنة دغإاء نبايت.
 :الــقـــــصــــر *

ينػو تقصػر   ومسػا  ػ ل  1يعرؼ القصر لغنيا أنو ىن ادلنزؿ  وقيػل  ػل ديػ   ػت ثجػر قركػيت   
ومجػػم قصػػر قصػػنر   و2 ػػب    صػػداقا لقنلػػو تعػػاىل وثػػنر  قصػػنرات ع اخليػػاـ يأ اتو احلر ػػ يػػ

و وع 3نذلا قصػنرا وتن تػنف اجلبػاؿ دينتػاتتةػ وف  ػت تػه و… يػلياء ذ ره ع قنلو ملػز و   ثالما
رت   ودصػيغت أخػد  ػت ادلنػازؿ وملػعي  ؼ أي ا أنو  ػا كمػويعر    و4وغلعل ل  قصنرا …آيت أخرت و

                                                           

  ()رلػد الػديت ػ ل  الفػريوز آدػادي . 411الدار ادلصريت لالتػ ليا والرتمجػت  ص  6  لطاف العرب  جادت  نظنر )مجاؿ الديت زلمد(- 1
  7  ا الػد   دا ػرة  عػارؼ القػرف الع ػريتانظر   ل : ويدي )زلمد  ريد(  القصر .122ص  جلبل  دريوت  دار ا2  جالقا نس اأيط

 .834ص 1971الإبعت الثانيت  دار ادلعر ت  دريوت لبناف  
  .72اآليت  الكرًن  تنرة الرمحت القرآف  - 2
 .73ايملراؼ  اآليت تنرة القرآف الكرًن  - 3
 .10  اآليت تنرة الفرقافالقرآف الكرًن  - 4
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  تعػددةع أ ػا ت  ادلفهػـن دػنف   كػرًنقد ورد ذ ره أي ػا ع القػرآف الول  1 ةمت واتعتىن دنايت 
وودئػر  عإالػت  ع قنلػو تعػاىل و  ل  و2إهنا تر ا د رر  القصروتنزيالو ثي  يقنؿ تعاىل ع زلكم 

ثيػػ   التارؼليػػتوؿ وال ػػا م ع ادلصػػادر ويقػػرتب ىػػ ا ادلفهػػـن  ػػت ادلصػػإالة ادلتػػدا، و3وقصػػر   ػػيد
و ػاف   4اخلاليفت أو احلا م وأ راد ملا التو و ا ي مو  ت قياف وغالمػاف وخصػيافيقصد دالقصر  قر 

 .5 المت دعط  ـ(8ىػ/2)عهد اإلتع ا يإالس ملاليو ع ددايت ال
 ل ذل   وإظلػا ىػن ادلدينػت القدؽلػت أو التجمػم   لكت اتتعماؿ  المت القصر ع الص راء ال يعا   

دف القدؽلت  وغالبا  ا  ان  تستػ  ىػ ه دطػبع ويػند  صػادر ادليػاه ) نػادم  يػاه  الطكاين ع ادل
 أوديت   ياه ين يت  ...( إضا ت إىل رلمنملت ملنا ل أ نيت وال  تت كم ع ظلط دناء القصر.

وقد اختالف  تعاريا القصر وتننمل  أمسا و ثطع ادلناطس   يعرؼ ع دعض ادلناطس دالدكػرة    
 وداآلغاـ   ما يإالس ملاليو ع ادلغرب ايقصح إيغاـر أو تيغر  .

القصػر ملالػح أنػو وقريػت زلصػنت أو دػايثرت ىػن ملبػارة  (R-Capot, Rey, 1956)وقػد ملػرؼ    
دينها تقإنها رلمنملات د ػريت تنتمػا إىل أشػنؿ ملرقيػت  ملت تكتعت تكنيت  رتاشت و تعمحت  يما

أو طبقات ايتمامليت سلتالفت  ػليط ىػ ه التكػتعت أثيانػا تػنر مسيػ   ػدملم دػ دراج لالمراقبػت  ثػل 
قصر ورقالت  وأثيانػا ختالػن  ػت ىػ ه العناشػر الد امليػت وتعػنض لػدراف البيػنت اخلارييػت ل ػكل  ػا 

 ندؽ لال مايت.وي بو الطنر   ما ؽلكت أف  اط أثيانا خب
وىػا و (Palais)القصر داال ملالح ادلفهـن احلقيقا والصرية لالفظ  (Mazouz, S, 2005)ويرت    

رلمنملػت  ػػت احلصػػنف شلتػػدة  ػت ينػػنب ادلغػػرب ايقصػػح إىل اجلنػنب الػػرتاب التننطػػا  وىػػا ملبػػارة 
 .وملت بمعات ش راويت مت ت ييدىا قدؽلا دإادم ريفا

 
                                                           

: ادلعجم العريب ايتاتا  ادلنظمت .   ل 633  ص1986  الإبعت احلاديت والع روف  دار ادل رؽ  دريوت ادلنجد ع الالغت واإلملعـ -1
 .990  ص 1989لعرديت لالرتديت والثقا ت والعالـن  الروس ا

 .32  اآليت تنرة ادلرتعتكرًن  القرآف ال -2
 .45 تنرة احلن  اآليتالقرآف الكرًن   -3
 .125-121  ص1963   كتبت ايصلالن ادلصريت  القاىرة  ايد )ملبد ادلنعم (  تاريخ احل ارة اإلتع يت ع العصنر النتإح -4
 .D. Sourdel, art Balat, EI2: ثنؿ ى ا ادلصإالة انظر -5



 زء الػنػظػريػػػػػػػػػػاجلػػػ الػفػػصػػل الثاين
 

49  
 

الص راويت ىن وقنملها  نؽ قمم يباؿ أو ملالػح تػفنثها أو  تنضػعت  شليزات القصنرو ت أىم    
ملالح ى بات شػةريت شػالبت تطػهل ملماليػت الػد اع ملنهػا ودكػت  ػت اتػتغعؿ ملنصػر ادليػاه وتنزيعػو 

   مػػا (Chabou, M, P9) دإريقػػت  نتظمػػت و  ػػبنطت واحلفػػاظ اي ثػػل ملالػػح ايراضػػا الفعثيػػت
ايراضػػا الصػػاحلت و ا ػػاري ادلا يػػت  دػػالقرب  ػػت هػػا تقػػم  نفيػػس داجلانػػع الفعثػػاهػػا الارتباطتتميػػز د
 ار يطػي ا صػدر ع آف واثػد  ت ػكلدطػات  خ ػراء  ولػ ا  ػيط ظعظػم القصػنر الصػ راويت لالزراملت

 ءنااذلػ طػر تيػارات ملالػح   وتطػاملد أي ػا لالتقاليل  ت ثدة العناشػا الر اليػت ا نيع الالطكاف وثايز 
  وتايد اذلناء احلار وتالإيا اجلن. وتنزيعها

د كل  الف  لعنتباه  نهنا دتػد ملالػح كػكل ثػزاـ  اشػل دػ  ادلنػاطس ى ه القصنر تنت ر   ما    
 مػا   الص راويت أيت تكثر الكثباف الر اليت ودػ  ادلنػاطس ال ػماليت ذات ايراضػا الفعثيػت اخلصػبت 

 ػػا    هنػػا كػػيدت خصيصػػا لتقػػـن دػػدورتبػػدوا ىػػ ه القصػػنر  ػػت خػػعؿ ا تػػدادىا د ػػكل  تقػػارب و 
وغريىا  ت االتػرتاثت والتػزود دكػل اثتياياهتػا وملػرض  تتمكت القنا ل التجاريت أيتإات ي بو اأ

ال ػػبكت ود ػػا عها د تػػناؽ ىػػ ه القصػػنر  وقػػد أطالػػس دعػػض البػػاثث  ملالػػح تالطػػالت القصػػنر ىػػ ه 
 (II-1)أنظر ال كل .والناثاتيت

كػػرؽ طػػرادال  داجلمهنريػػت   ػػم100وتبتػػدئ القصػػنر تقريبػػا  ػػت ومحػػ و الناقعػػت ملالػػح  طػػا ت    
الاليبيػػت و نهػػا دػػر ينندػػا غػػرب  طػػال  يبػػاؿ ونفنتػػتو  ػػرورا دػػػػػ وغريػػافو   ويػػادوو   و ادػػاوو   

      تتجػػو ضلػػن ال ػػماؿ  ػػارة دػػاجلننب التننطػػا ثيػػ  قصػػنر وتإػػاويتو وو إماطػػتو  ونػػالنثو
دا ضلن اجلنػنب اجلزا ػري ثيػ  قصػنر  نإقػت ووادي ريػوو وقصػنر وورقالػتو  لتتجػو ينػنب تتجو غر 

غػػػرب إقالػػػيم وتػػػناتو ووالقػػػنرارةو وغردػػػا إىل  نإقػػػت و يػػػزابو و نإقػػػت يبػػػاؿ وملمػػػنرو    تناشػػػل 
    (19  ص1999محعوي  )ملالاا تدادىا إىل أقاشا ادلغرب ايقصح.

يػػات ن ر ىػػن ختػػزيت ادلنتن ايتاتػػا  ػػت دنػػاء القصػػأف اذلػػدؼ (Despois, J, 1935)أ ػػد وقػػد    
وادلناد الغ ا يت لالقبا ل ادلتامخت لو أو الرثل وى ا  ا لنثظ ود كل  بري ع قصنر  ل  ت الزرامليت 

ليبيػا وتػػنن  وادلغػرب ايقصػػح و ػ ا  نإقػػت ايوراس دػاجلزا ر  لكػػت قصػنر ادلنػػاطس اجلننديػت دػػاجلزا ر 
ناثيػػت التنزيػػم الػػداخالا ثيػػ  تزخػػر القصػػنر ايوىل دغػػرؼ  ختتالػػا ملػػت تالػػ  ادلػػ  نرة تػػادقا  ػػت

 التةزيت  ع ث  تفتقر قصنر ادلنإقت اجلننديت  ت ى ه ا االت  ولعل الطبع يريم أتاتا إىل 
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قصبات دالقصر أو ملالح  قردت  نو سلصصت ذل ا الغرض داإلضا ت إىل ندرة اأصنؿ الزراملا ويند 
س الص راويت أيت يكنف اأصػنؿ ايتاتػا هبػا  تمػثع ع انتػاج  ت احلبنب اجلا ت ع أغالع ادلناط

   ما أف و رة ادلياه اجلن يت يطاىم ود كل  بػري ع تػن ري وانتػاج زلاشػيل  طػتمرة و نتظمػت التمنر
 طنؿ  صنؿ الطنت.

 ما ينبغا اإلكارة إىل أف  عظم قصنر ى ه ادلنإقػت يتػن ر هبػا  نػاخ  ع ػم لالتةػزيت  ػت خػعؿ     
 عرضت لالتهنيت الثتناء  طا نو ملالػح  نػاء   عظم أيزا و شلا ين ر الظل   ما أف  عظم غر وتغإيت 

داخالػا يتنتػط ادلطػكت  وثػىت  ػناد البنػاء ادلطػتعمالت الػ  تطػاملد ملالػح ختفيػا نطػبت الػاودة  ثػل 
 ػػادة اجلػػب  واحلجػػر  وملالػػح ذلػػ  صلػػد أف تػػكاف القصػػنر هبػػ ه ادلنإقػػت غالبػػا  ػػا ؼلصصػػنف غر ػػت 

 م اتتعماؿ دعض العناشر ال  تفا دالغرض  ثل وادلناد الغ ا يت جات  نازذلم لتةزيت ادلنتداخل 
 أنػوملالػح القصػر  (Louis, A, 1971)  وملالػح ىػ ا ايتػاس  قػد ملػرؼ القفػاؼ واخلػنايب وادلإػا ري

والف اء ادل رتؾ ادلغالس وادلقطم إىل  طاثات  نزملت تنزيعا ننمليػا والػ ي ختػزف  يػو رلمنملػت د ػريت 
ن ػػاطاهتا الرتدنيػػت ات ادلصػػال ت الناثػػدة زلصػػنذلا الزراملػػا ادلػػنمسا وتطػػتغالو وقػػ  الطػػالم دلمارتػػت ذ

وع ى ه احلالت   وحلرب لعثتماء دو ملند ىجـن العدووالإقنتيت وااليتمامليت والتجاريت  ووق  ا
و ودلزيػد  ػت احليإػت 1 ػا يعػرؼ ودفػم القصػر  وىػنفػتة دػو  ػدخل واثػد ييت كل القصر  ت تنر 

 يتكػػنف   ػػت الػػداخلو   وكػػة  واثػػد يطػػتقر دػػو ر قػػت ملا التػػ ايقػػـن اراتػػته لالمراقبػػت  دراجيػدملم دػػ
تبالػو ثيػ   أو  ػا ت  غرؼ كاتعت و طتإيالت ال كل قػد يصػل ملػددىا إىل  ا ػت ملدة ت  القصر
رؼ ع تصػػػميمها العػػػاـ خعيػػػا الن ػػػل  ت ػػػبو ىػػػ ه الغػػػ (ـ1,2×ـ1,8 ) أو (ـ2×ـ1,5)هتا  قاتػػػا

يصػعد إليهػا دناتػإت تػعط خ ػبيت أو  قد تبالو أثيانػا الطػتت طنادػسو ثي  تعالن الناثدة ايخرت 
 تػػني القصػر أي ػا ملالػح  طػػجد أو مػا ػل   يكػت أو ثجػارة  ثبتػػت ملالػح اجلػدرافدناتػإت أغصػاف مس

 .2دئر يطتةدـ ملند احلايتثت  طي ت التتعماذلا ملند ال رورة  و  ل  خزانات لالمياه أو تا

                                                           

. وثػنؿ ىػ ه وقصػر  الن ػت دػ درار وقصػنر تيميمػنفقصػر ادلنيعػت  :الننع  أو ذات  ػدخل واثػد نػ  ر  ػنهمىناؾ أ ثالت ملديدة  ت ى ا  -1
 J. C. Echallier; Timimoun; Sahara algérien; Paris 1974; pp.13-14: رايخرية انظ

  ي ػبوو  ر قرب قريت آتػفاو )وادي ريػو (قصر دغداد داحلجرية )ورقالت( وقصر آخو  قصنر ي بو القصر القدًن دادلنيعتى ا النمنذج  ت ال - 2
 .J.C.Echallier , Timimoun …,pp.13-14 دلزيد  ت التنضية انظر :و قصنر أوالد دالقاتم دتميمنف    ل 
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 .ال بكت الناثاتيت إلقاليم القنرارة :II-1ال كل 
 -اجلزا ر –     

 (Côte, M, 2009) ادلصدر:    
 ) ت النفا س العالميت ادلطالمت لإالبت ادلايطتري ضمت اجلنلت العالميت لالص راء اجلزا ريت(
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I- التكوين العمراني للقصر: 
يطتند النطين العمراين القدًن ادلكنف لالقصر ملالح تقاليد ث اريت تا دة و طتندة أتاتا ملالػح    

تفاملعت أعلها العنا ل االيتمامليت   ما يطتجيع لال روط ال  يطػري و قهػا رلتمػم القصػر والػ  
 ا النظا ػت ينبثس يالها  ت تعاليم الديت اإلتع ا الدامليت إىل اأا ظػت واحلر ػت واثػرتاـ اآلخػريت و ػ

د ػكل  ػرتاص و تكتػل شلػا والتعاوف والتمات  االيتماملا  ول ا  قد دني  أثياء ودينت القصػر 
 يظهر  بدأ الت ا ت والرتادط  ويتكنف القصر ملمن ا  ت رلمنملت  ر بات ملمرانيت أعلها:

I- 1- المساكن والبيوت: 
وىػػا ادلر ػػع ايتاتػػا الػػ ي يتكػػنف  نػػو القصػػر وتكػػنف ملالػػح كػػكل رلمنملػػات تػػكنيت  نزملػػت    

ملالح  ل  طاثت القصر  وت كل ى ه ا منملػات الطػكنيت أثيػاء انت الػ  أمساءىػا إ ػا  ػت مجالػت 
اخلصػػا   الإبيعيػػت والت اريطػػيت دلنقعهػػا  ثػػل والعػػرؽو أو والكديػػتو  أو  ػػت أمسػػاء القبا ػػل وايتػػر 

ها  ثل ثا ودا تيط و وودا وق و وودا إدراىيمو دنرقالت   ما قد تنطع أثيانا إىل ال  تقإن
 ظدينت تقرت.اتم النيل الصاحل ادلد نف هبا  ثل ثا وتيدي ملبد الطعـو ووتيدي دنملزيزو 

دناتػػإت تػػنر دػػو دػػاب وصلػػد أثيانػػا ع دعػػض القصػػنر أف ايثيػػاء  نفصػػالت ملػػت دع ػػها الػػبعض    
والعداوة دػ  الطػكاف وىػ ا  الػو  ػرده الطالم واي ت ويغالس ملند اكتعاؿ نار الفتنت يفتة ع أوقات 

 إىل االنتماء الَقَبالا ال ي ؽليز  ل ثا  ت أثياء القصنر القدؽلت.
إف انفصػػاؿ ايثيػػاء ملػػت دع ػػها الػػبعض دالطػػنر ال يعػػا ىػػ ا التباملػػد دػػ  ادلطػػا ت دػػل ملالػػح    

العك   القد املتمػد بميػم ادلطػا ت ع ادلػدف القدؽلػت ملالػح  بػدأ الػرتاص والتكتػل لػي   ػرد تػن ري 
الظػػل وتقاليػػل أكػػعت ال ػػم  احلػػارة دػػل لالداللػػت ملالػػح  ػػدت التػػاخا والتػػازر والال مػػت الػػ ي يػػردط 

  وى ه الظاىرة ال  ام تقدت ع ملصرنا ى ا ونػتن ملنهػا  القصر وي دىم إىل دع هم البعضأىايل
 تفك  كا ل ع الععقات االيتمامليت.

الداخاليػت ملالػح  ويطتمد ايىايل تصميم ادلطا ت  ت ىندتت ادلطجد ثي  تمفتة يل ا االت   
طتعمالا ادلطكت وي ػمت ذلػم  ناء داخالا وتإا  ثل ش ت ادلطجد  وؽلثل ى ا الفناء  تنفطا دل

تن ري ال م  واذلناء   ما دارس  يو اين إت ايتريت ع ظروؼ تكطنىا احلر ت والبعد ملت أمل  
 الغرداء  و ثريا  ا تتن ر هب ا الفناء ا االت اخل راء وادلياه و يط دو أروقت تعرؼ دػػػ والطاداطو
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 تنييو مشايل ملادة.تتقدـ الغرؼ لنقايتها  ت ذليع ال م  ثي  يكنف ذا 
I- 2- الشوارع والطرقات: 

  وىا رلمنملت  ت ال راي  ادلةصصت لال ر ت وال  تردط د  ايثياء الطكنيت  وتعد ادلناشعت   
والتنقل إثدت أىم العنا ل ال   دث التفاملل الب ري ادلسدي إىل ظلػن ادلػدف وازدىارىػا  قػد أ ػد 

وأف الطبع الر يطا ع ظلن ادلرا ز احل ريت واتطاملها وا تدادىا  (1998 ر أ.)ثط   ع.ح.الباث  
ىم  يتمثل ع تهنلت االتصاالت الدا رة د  اي راد وع يطر االنتقاؿ النطيب  ت  كاف آلخر  دل

 ي  روف أف ىيكل االتصاؿ أ  ل  ت ايت  لتقييم فقا ت  دينت.و
االملتبارات وايت  والقناملد اضعت جلمالت  ت ولقد  ان  ال نارع والإرؽ ع ادلدينت القدؽلت خ   

التنظيميػت ادلطػتمدة  ػػت تعػاليم الػديت اإلتػػع ا والعػرؼ الطػا د وادلتماكػػيت  ػم الظػروؼ والعنا ػػل 
يننب إلثػداث التعا ػد  ػم -ادلناخيت لالبيئت اأيإت   تنييو ال نارع ع ادلناطس احلارة يكنف مشاؿ

نؿ  دة شلكنت ع اليػـن   مػا أهنػا تعمػل ملالػح اتػتقإاب أكعت ال م  شلا يكطبها ظع وا را ويط
غػرب لعتػتفادة ادلثالػح - نيات الرياح ال ماليت البػاردة  وع ادلنػاطس ال ػماليت  ػاف التنييػو كػرؽ

  ت أكعت ال م  ولتفادي درودة الرياح.
وقد  اف لكل كارع وظيفتػو اخلاشػت شلػا يعػل ال ػنارع تتمػايز ملػت دع ػها  ػت يهػت ادلقاتػات    

 كانػ  ال ػنارع ذات  قاتػػات سلتالفػت كػريإت أف تػػتعءـ  ػم النظيفػػت الننطػت هبػا  ػػت يهػت أقصػػح 
الباثػػ  ملالػػا محػػعوي ال ػػنارع ع القصػػنر إىل ارتفػػاع وأضػػةم كػػاء ؽلػػر  ػػت خعذلػػا  وقػػد قطػػم 

 وذل  ثطع دورىا وأعليتها:فعفت أقطاـ 
 ال نارع الر يطيت: وىا تعرؼ ملند الفقهاء دالإرؽ الطادالت أو كنارع العا ت. *
 ال نارع الثاننيت: وىا طرؽ  رمليت وتعرؼ دالطكت النا  ة. *
الػػدروب وايزقػػت الغػػري نا ػػ ة: وغالبػػا  ػػا تكػػنف ذات خصنشػػيت  ػػات  نهنػػا تنشػػل  باكػػرة إىل  *

 اخلاشت ادلإالت ملالح أدناب ادلنازؿ.ادلطا ت أو الرثبات 
وتيالت اتصاؿ وردط د  داخل القصر وخاريو   ها تردإػو  ػم  ػا يػاوره  تعد ال نارع الر يطيت   

 ػت  نػاطس  البطػات  وادلقػادر أو القصػنر ايخػرت  ويػتم أي ػا ملػا ىػ ه ال ػنارع االتصػاؿ لميػػم  
 والطنؽ  وغالبا  ا تسدي ى ه الإرؽ إىلالنثدات ايتاتيت ادلكننت لالقصر  الرثبات والبنادات 
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 تتقد و تاثت  طي ت التتيعاب  ثا ت ادلصال . ر ز القصر ال ي ي غالو ملادة ادلطجد اجلا م 
 ما تت كم ثر ت الطري و  ا وظيفت ال ػارع ع  ديػد أدعػاده و يفيػت ت ػييده   غالبػا  ػا يكػنف     

ظقدورىا اتتيعاب مجل واثد زلمل دالغرا ر   ما يرت ز هبا الن ػاط التجػاري ادلتمثػل ع الػد ا   
ىػا ع التنقػل  ػت واأعت    تتفرع  ت ال نارع الر يطيت ال نارع الثاننيت الفرمليت الػ  ين صػر دور 

ال نارع الر يطيت إىل الدروب وايزقت ول ا  كف أدعادىا تقل ملت ايوىل  أ ا ايزقت  تكنف  غالقت ع 
شلا ي فا ملاليهػا ننملػا  ػت اخلصنشػيت ثيػ  تمفػتة ملاليهػا أدػناب الػدور وادلنػازؿ الػ  تنتمػا هناياهتا 

رثبػت تتػنزع ثنذلػا ادلطػا ت   مػا  إىل ملا الت واثدة ملادة  وأثيانا  ا تنتها الػدروب إىل تػاثت أو
قد تتةالل ى ه الدروب شلرات أخرت أ ثر ضيقا  ت ايزقت تعرؼ دالدريع تفتة دو أدػناب أخػرت 

 لالمنازؿ.
I- 3- الساحات والرحبات: 

واتطاملها ملك  ال نارع وايزقت  و تل الطػاثت  امسها الطاثت وتعرؼ دالرثبت املتبارا لرثادتها   
   عمرانيا تعد الطاثت ادلتنف  االيتمامليتأو  كانت ىا ت داخل القصر تناء  ت الناثيت العمرانيت 

لألثياء الطكنيت ادلرتاشت وادلتداخالػت   مػا تعتػا نقإػت التقػاء ايزقػت ثيػ  تطػهل ادلػرور دف ػل  ػا 
لػػ ي ينبعػػ   نػػو ال ػػنء ايػ  يكطػػر  ػػت ثػػدة الظػػعـ ادلةػػيم   وىػػا ادلكػاف ادتػاز دػػو  ػػت اتطػػاع

ملالح الدروب وايزقت دطبع تطقيفها  وأ ا ايتمامليت  تعد الرثبت ا ػاؿ ادلع ػم دلةتالػا اين ػإت 
االيتمامليت  اي راح واالثتفاالت وغريىا  وقد ي م القصر دعض الرثبات اخلاشت أيت تمفػتة هبػا 

 .ملا الت واثدة وقد ت خ  ى ه الرثبت اتم تال  العا التأدناب ملدة  نازؿ يطكنها أ راد 
I- 4- الــمــســجــــــد: 

  وقػػد اثتػػل ىػػ ه ادلكانػػت يدواره الفعالػػت ع احليػػاة وتعتػػا ىػػ ه ادلن ػػ ة القالػػع النػػادض لالقصػػر   
االيتمامليت لطكاف القصر   ععوة ملت وظيفتو الدينيت التعبديػت ادلتمثالػت ع الصػعة  كنػو يعػد أي ػا 
 ر ػػزا لالب ػػ  ع اي ػػنر الطياتػػيت والرتدنيػػت وااليتمامليػػت   مػػا يعتػػا  درتػػت يػػتعالم  يهػػا الصػػبياف 

 لتنثيد شفنؼ ايىايل وكد دع هم إىل دعض.أىم  ر س  تعوة القرآف  ويعتا ادلطجد
وإضا ت يعليت ادلطجد النظيفيت  قػد ثظػا د عليػت ملمرانيػت وىػ ا داثتعلػو  نقػم النتػط وادلر ػز    

 ع القصر ثي  يعرت النناة ايتاتيت وأوؿ  ر س ؼلتط هبا   تنإالس  نو التنتعات ايخرت وإليو
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اىرة تعػد ضػرورة ايتمامليػت الغػرض  نهػا تقريػع ادلطػجد  ػت  ػل تنتها كنارملها وأزقتها  ى ه الظػ
ادلطا ت العا ت ود ل  يطهل ملالح مجيم ادلصػال  التنيػو إليػو  ػت مجيػم النػناثا   مػا يعثػظ ع 
القصر تعدد ادلطايد وادلصػاليات  قػد  ػاف  ػل ثػا ػلتػني ملالػح  صػالح أو ملػدة  صػاليات لت ديػت 

الػ ي و  دادلطػجد اجلػا م وايملياد الدينيت  كانػ  تقػاـ   أ ا شعة اجلمعتالين يت الصالنات اخلم 
 ي غل ادلر ز  ما أتالفنا.

I- 5- الــــســــــوق: 
أتاتػيت تعػد  ػت العناشػر اذلا ػت الػ  تطػتقإع ايىػايل  مػا أهنػا ت ػكل  وىا  راغات ملمرانيػت   

نقاط التقاء ثي  يتم  ت خعذلا وملالح  طتناىا ملرض الب ا م اأاليت أو غريىا   ما  ان  ى ه 
وىا أتناؽ شغرية ين يت يتزود  نها الطكاف ظتإالباهتم ايتناؽ تقاـ ملالح  طتنت دعض ايثياء 

  ي ػػتهم  وقػػد ت خػػ  ىػػ ه ايتػػناؽ أمسػػاء دعػػض ايوقػػات  ثػػل وتػػنؽ العصػػرو الين يػػت ال ػػروريت دلع
أو أمسػػاء دعػػض الرثبػػات  ثػػل وتػػنؽ تزيػػنةو دتقػػرت  أ ػػا ايتػػناؽ ايتػػبنمليت  تقػػاـ غالبػػا خػػارج 

 أتنار القصر ثفاظا ملالح ثر تو وأتراره.
 كاف سلص  هبا و ان  ايتناؽ القدؽلت تتميز دالتنظيم والرتتيع وتصنيا الطالم  ل ننع ع    

 نجد  ثع زلعت العإاريت والبزازيت  تل  كانػا ع الطػنؽ يبعػد ملػت زلػعت اخلبػازيت واحلػداديت 
شلت تتإالع ثر هم اتتعماؿ النار وى ا إلدعاد ضرر ىسالء ملت أولئ    ما صلد زلعت القصاد  

ة ادلتنايػػدة خػػارج تتنايػػد ملالػػح ثػػناؼ ادلدينػػت وملالػػح  قردػػت  ػػت ادلػػداخل وىػػ ا لتقػػريبهم  ػػت ادلػػ اد
 ادلدينت و  ا دلنم ىسالء  ت ملبنر كنارع ادلدينت د دا  هم.

 رتاشػفت  د ػا  و ثنانيػ  ع رلمنملػت وقد ت خ  الطنؽ ع ادلدينت القدؽلت ككع آخر يتجالح    
و نتظمػت ملالػح يػػانيب ال ػنارع الر يطػيت أو ال ػػنارع الفرمليػت النا ػ ة ثيػػ  شػنف  اأػعت تصػػنيفا 

  ت الت رر و  ا يطهل ملالح ادل رتي النشنؿ إىل ثاياتو دإريقت تهالت.باريا ؽلنم 
I- 6- المرافق العامة: 

وىا  را س ذات  نفعت ملا ػت ي ػرتؾ  يهػا وع االنتفػاع هبػا  ا ػت الطػكاف وتتجالػح خصنشػا ع    
صػنر اآلدار وا اري ادلا يت ادلةصصت إ ا لال رب أو لطقا البطات  وادلزارع  ولقد أددع تكاف الق

 والقطريتو ذاتهم ملالح غرار يا ادلاء لطقا دطاتينهم وأراضيع طرؽ اتتغعؿ وتقطيم وتصر 



 زء الػنػظػريػػػػػػػػػػاجلػػػ الػفػػصػػل الثاين
 

56  
 

ثجػػم البطػػتاف و ػػا ػلتنيػػو  ػػت  ثيػػ  يعتمػػد تقطػػيم ادلػػاء ملالػػح (II-1 صػػنرةال )أنظػػر أتػػناف ادل ػػط
  يعإح ملالح أتاس ذل  ملددا  عينا  ت الفت ات ع القطريت.أكجار و زروملات 

 مػػا ويػػد دػػبعض القصػػنر ذات احلجػػم وايعليػػت ادلعتػػاة دعػػض ادلبػػاين الناتػػعت الػػ   تػػني ملالػػح     
غػػرؼ واتػػإبعت سلصصػػت التػػتقباؿ الغردػػاء تػػناء أ ػػاننا بػػارا أو غػػريىم وىػػن  ػػا ي ػػبو الفنػػادؽ 

   دالتعبري ادلعاشر.
I- 7- المنشآت الدفاعية: 

وايملػداء ودكػت ادلػدا ع   ػت رد اذلجػـن والتقاليػل  ػت ادلهػامج   وىا ملناشر تعمل ملالح ملرقالت   
ايخإػار ادلداعلػػت  ويتجالػػح ىػػ ا  ػػت خػػعؿ إقا ػػت ايتػػنار اأيإػػت دادلدينػػت الػػ  قػػد يتةالالهػػا أثيانػػا 
أدراج لالمراقبت وتفتة هبا  داخل ر يطيت تغالس ملند ال رورة  ودلزيد  ت الت ص  ػلفر ثنؿ ادلدينػت 

ادلاء  وزيادة ملالح الػدور الػد املا الػ ي يالعبػو الطػنر  كنػو يعتػا ضػرورة خارج أتنارىا خندؽ ؽلأل د
 ملمرانيت إذ يعد رمسا ثدوديا لالفراغ القادل لالتعمري.

ادلدينت قبػل أنو وقد يمالج  ع دعض ايثياف إىل القياـ دت ص   (2005 )خالا اهلل  ب وقد ذ ر    
يعتو  كقا تها  نؽ ى بت وملرة  ت اجلبػل إن اءىا أشع وذل  ث  يتم اختيار ادلنقم احلص  دإب
الػ ي  الت ص  الإبيعػا ادلزاويت د  أفأو إثاطتها دنهر أو خندؽ ملميس  ويرت دعض الباثث  

 ت قبل اإلنطػاف والػ ي يتإػنر ظػرور الػز ت والعصػنر وتإػنر وتػا ل  ادلنجزالت ص  و  ين ره ادلنقم
 وأ ا قدر  ت احلمايت لالمدينت وتكاهنا. اي ثل لت قيساحلرب اذلجن يت والد امليت ىن احلل 

 
 

 القطريت شنرة :II-1 الصنرة 
 النظاـ الطا د ع تنزيم  ياه الطقا ع

 -تيميمنف-التجمعات القدؽلت  
 2009الباث    ادلصدر:
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II – :الخصائص المادية للعمران المحلي 
ال تعد القصنر العتيقت وطريقت دناءىا وانطجا ها و ثا ػت دناياهتػا وملمارهتػا التقاليديػت رلػرد شػد ت    

وإ ا تعتا  عػاة ود ػكل واضػة ملػت القػيم الثقا يػت وااليتمامليػت واالقتصػاديت وملػت  ػدت التناشػل 
 :ف اأالالالعمرا وزليط ملي و  وتن  ر ع ى ا العنصر البعض  ت اخلصا   ادلاديتد  اإلنطاف 

II - 1- :التجمع على شكل شبكة واحاتية 
إف أىم  ا ؽليز ى ه التجمعات الب ريت ىن ن  هتا ملالح ا تداد الإػرؽ القا اليػت ادلةصصػت غالبػا    

 ا يعرؼ ال بكت الناثاتيت  ثي   ان  ى ه التجمعات لالتجارة دالص راء شلا ي كل  يما دينها 
 ايخرت   ما تتم ملالح  طتناىا سلتالا أنناع التجارات. تعد  م إات لالتزود دادلاء وادلتإالبات

II - 2- :خصائص شكلية وتنظيمية 
تغاليع اجلانع الد املا  ت خعؿ االملتماد ملالح ايتنار واخلنادؽ والبنػاء ع ادلناقػم ادلرتفعػت  *   

 واأصنت و  ا الرت ز والبناء ع النتط.
  ت خػػ  ادلبػػاين ذات ايعليػػت  ادلطػػايد والقصػػنر تغاليػػع الإػػادم ادلر ػػزي ملمرانيػػا ووظيفيػػا ثيػػ *   

 نجػػد تر ػػزا لالنظػػا ا ادلهمػػت ع والقػػعع ادلكػػاف ادلر ػػزي و نػػو تنت ػػر تػػا ر التنتػػعات  أ ػػا وظيفيػػا 
ادلر ػػز ع ثػػ  تنت ػػر اين ػػإت التجاريػػت واحلػػرؼ ملالػػح ا تػػداد الإػػرؽ الر يطػػيت   مػػا صلػػد ع ادلػػدف 

ينيػػت ادلبػػاين التعاليميػػت  الزاويػػت وادلدرتػػت   ادل ػػفح وادلقػػاة اإلتػػع يت وملالػػح  قردػػت  ػػت اي ػػا ت الد
 ملالح  قردت  ت دع ها وى ا لقرب الصالت النظيفيت دينها.

االنطجاـ التاـ لال نارع والإرقات  م ادلقياس الب ري  ت خػعؿ الػت كم اي ثػل ع ايدعػاد  *   
 التاـ دكل  ا ػليط داإلنطاف.واالرتفاملات شلا ينجم ملنو كعنر دالطيإرة والت كم واإلدلاـ 

التنػػنع والتعػػدد ع الرؤيػػت ادلنظنريػػت اأػػدودة ع ادلطػػار الناثػػد وىػػ ا لتعػػدد ادل ػػاىد  الطػػا ر  *   
ال نارع وايزقت والطاثات  مت كارع ضيس إىل آخر  تطم   ينفتة ملالح تاثت ي عر دالتغري ع 

ثيانػا أخػرت شلػا يكطػر ادلالػل والكادػت  وقػد هبا تنؽ أو نا نرة   ما تظهر الطماء أثيانا وختتفا أ
ونظرا لعػدـ ثتميػت ا تػداد ال ػنارع إىل  طػا ات طنيالػت ذل   قال  و (1981)أمسهػاف  ص  أ دت 

 ت أيل تطهيل ثر ت ادلرور  كنو يتيطر لالمةإط إهناء ال نارع أو انعإا ها ود ل   كف اإلنطػاف 
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يػل وىػ ا خبػعؼ الرؤيػت ادلنظنريػت العهنا يػت ع غلدد رؤيتو ادلنظنريػت داخػل إطػار إنطػاين  عقػنؿ ومج
 وادلدف احلديثت.

االملتماد ملالح كبكت  ت الإرؽ وادلطال  ال يقت  ى ا ادلبدأ ي مت تػراص ادلبػاين وقرهبػا  ػت  *   
 دع ها اي ر ال ي يطاملدىا ملالح الدؽلن ت  ت خعؿ تقاتم احلمنالت  أضا إىل ذل  أف ى ا

اتتجادت لالمعإيات النظيفيت ثينها إذ ط تكت مثت ثايت  ال ت تدملن إىل ال يس ع ادلطال   اف 
تنتيم الإرؽ نظرا الملتماد تكاف ى ه التجمعػات ملالػح احلينانػات ثيػ  يػتم كػس الإػرؽ د دعػاد 

 تطمة ظرور ثيناف واثد زلمل لراد   قط.
 صنؿ ملالح نطينالتناتع التاـ د   طاثت القصر ود   ثا تو الطكانيت وى ا  ت أيل احل *   

  رتاص والتقاليل  ت اتتهعؾ ادلطاثات و  ا الت كم ع ادلنارد وتنظيم اخلد ات. 
دعنصر ادلاء وىػن العنصػر ايتاتػا لال يػاة ثيػ  صلػده  تػنا را دادلػدف العتيقػت االىتماـ البارز  *   

القتصادي الطا د ع النا نرات وايثناض وغريىا  وتكمت أعليت ادلاء ع القدًن دارتباطو دالن اط ا
ثينها وىن الزراملت  كاف يطتةدـ لالطقا  أضا إىل ذل  ملعقت ىػ ا العنصػر ودخنلػو ع دعػض 

 ال عا ر التعبديت ع الديت اإلتع ا  النضنء واالغتطاؿ.
II - 3- :خصائص بيئية ومناخية 
وىا رلمنملت  ت اإليراءات واحلالنؿ ادلتبعت لدت تكاف اينطجت العمرانيت العتيقت لالتكيا  م    

 عإيات ادلناخ واالتتفادة ادلثالح شلا تن ره البيئت اأيإت ملالح ا تداد  صنؿ الطنت ال  دتاز دػاحلرارة 
 ال ديدة شيفا والاودة القاتيت كتاء  وقد بال  ى ه ادلعاجلات ع:

 :فصل الصيففي  -أ
ولػنج أكػعت ال ػم  احلػارة  ولعػل أدػرز  ػا  ثي  يتم االملتماد ملالح تن ري الظػل والتقاليػل  ػت *   

قاـ دو ادلصػممنف اأاليػنف ىػن الالجػنء إىل ادلةإإػات ادلرتاشػت الػ  ينػتن ملنهػا رلمنملػت أزقػت ضػيقت 
و تعريت  و  ا االملتماد ملالح وايهات شماء  صمتت أو التقاليل  ت اتتعماؿ الفت ات اخلارييت 

داخاليػت  إالػػت   ادل ػػرديات أو تعني ػها دفت ػػات ػم الالجػنء إىل دعػػض العناشػر ادلعماريػػت لتغإيتهػا  
 ملالح أ نيت داخاليت  زودة دطاداطات وأروقت ونا نرات هبا ملناشر خ راء.
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التدرج اي ثل ع ا االت  ت ادلفتنثت إىل النصا  فتنثت إىل ادلغالقت والتقدير اجليػد لالإػرؽ  *   
ملت الإػرؽ ادلغإػاة وادلتعريػت الػ  وادلطارات وأدعاد ال نارع وأثجاـ ايثياء  أضا إىل ذل  رلمن 

 و ما يدراف ادلنازؿ  ت أكعت ال م  وتنقا الرياح.تن ر الظل 
الت كم اجليد ع ايدعاد والنطع شلا ؼلالػس رلػاالت  تكيفػت د ػكل تػاـ  ػم ادلنػاخ الطػا د ع  *   

ت شػغرية ادلنإقت  تقدير ارتفاع اجلدراف وملرض ال ػنارع والإػرؽ و ػ ا االملتمػاد ملالػح  ت ػات رأتػي
 لإلضاءة دوف الت فري ملالح دريت ثرارة ا االت الداخاليت شلا ينم ملت  عر ت ييدة د ثناؿ الإبيعت.

ادلزج اجليد د  ا ػاالت ادلفتنثػت وادلغالقػت وردإهػا داين ػإت الين يػت أو الفصػاليت ثيػ  تتعػدد  *   
 اخلاشت ادلقا ت دو  ع ث ا االت ع ادلطكت الناثد د  ادلغالقت وادلفتنثت ولكل دوره وأن إتو 

ارتفػاع  ضلد دعض ا االت  تعددة االتتعماالت ملالػح غػرار الطػإة الػ ي ؽلكػت العمػل  يػو وملنػد
 دريات احلرارة ؽلكت النـن  يو.

الالجنء إىل اتتةداـ يدراف وأتقا فقيالت ومسيكت لعزؿ ثرارة النتط اخلاريا ملػت الػداخل   *   
 ما قد تمعزؿ احلرارة لدراف  زودة دفراغات د  طبقاهتػا تطػمة ظػرور اذلػناء  ػم اتػتعماؿ تكطػيت 

 يداريت خارييت خاشت.
 :في فصل الشتاء -ب
العمل ملالح تنقيا التيارات اذلنا يت الباردة  ت خعؿ التنييو اي ثل ل بكت ال نارع والإػرؽ  *   

كػس  م إثداث  نيػت  ػت التعريػات وااللتػناءات  ػا يكطػر  ػت ثػدة الريػاح وتػرملتها   مػا يػتم 
 رلمنملت  ت الفت ات أو ال قنؽ الصغرية لالتهنيت والت كم ع ثر ت الرياح.

التد ئػػت الػػ  تعتمػػد غالبػػا ملالػػح ملنصػػر النػػار واتػػتةداـ ادلػػدا   التقاليديػػت  الالجػػنء إىل ملماليػػات *   
ذات ادلداخت البارزة ملالح ايتإة  وقد يالج  أ راد ايترة إىل تغيػري رلػاالت أن ػإتهم الين يػت ظػا 
       يتنا س  م طبيعت الفصل ثي  تنتقل ملماليات اي ل والتجمم إىل ا االت الدا ئت  ادلإبخ  ثع.
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 التدرج ع ا االت  ت ادلفتنثت :II-2ال كل 
 إىل ادلغالقت.                  

    الدويل لالعمارة وادلناخ ادلسدر ادلصدر:    
 .2007 -غردايت-        
  
 

 
 

 الت كم اجليد ع ايدعاد والنطع. :II-3ال كل 
    الدويل لالعمارة وادلناخ ادلسدر ادلصدر:     

 .2007 -غردايت-         
 
 
 
 
 
 
 

 الفت ات ادلدروتت لالتقاليل  ت احلرارة. :II-4ال كل 
    الدويل لالعمارة وادلناخ ادلسدر ادلصدر:       

 .2007 -غردايت-          
 
 

 



 زء الػنػظػريػػػػػػػػػػاجلػػػ الػفػػصػػل الثاين
 

61  
 

 
 

 الفت ات الرأتيت الصغرية لدخنؿ :II-2 الصنرة
 ال نء والتقاليل  ت احلرارة.          

    الدويل لالعمارة وادلناخ ادلسدر ادلصدر:    
 .2007 -غردايت-        

 
 

 
 
 

 تتعماؿ ادلتعدد لالمجاؿ الناثد.اال :II-5ال كل 
    الدويل لالعمارة وادلناخ ادلسدر ادلصدر:      

 .2007 -غردايت-         
 

 
 
 
 
 

 اتتعماؿ الطإة لألملماؿ ادلنزليت :II-6ال كل 
                      والنـن ملند تالإا دريات احلرارة.                                                                                                       
    الدويل لالعمارة وادلناخ ادلسدر ادلصدر:      

 .2007 -غردايت-          
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III –  :عالقة القصر بالمدينة 
ط يعتػػا العديػػد  ػػت البػػاثث  ايورديػػ  ادلرا ػػز احل ػػريت والقصػػنر العتيقػػت  ػػدنا ثقيقيػػت دطػػبع    

ملدـ بالا  ظاىر الرتادط االيتماملا وايت  التنظيميػت ملالػح كػكل قناملػد ونظػم قانننيػت تطػريىا 
أف و ػػا    يػػا  (1983  ) ػػدفر  ع.ريهػػات وىيئػػات رمسيػػت دالديػػت  انػػ  أو ثكن يػػت  وقػػد أ ػػد 

ذىػػػع إىل أف ادلرا ػػػز احل ػػػريت ع البالػػػداف اإلتػػػع يت  انػػػ  ال تعػػػدوا أف تكػػػنف بمعػػػات د ػػػريت 
  رتادإت  ت الز ر واي راد ويعا ذل  أهنا أدعد  ت أف تكنف  دنا.و

ولقد اختالا البػاثثنف ع تػدقيس واتػتعماؿ الالفػظ وادلصػإالة ادلناتػع   بمعثظػت الدراتػات    
 مت ادلتعالقت دادلدف العتيقت تتجالح شعندت  ديد ادلصإالة  هناؾ  ت يإالس ملاليها اتم وادلدينتو القا

وىناؾ  ت يطتعمل  ع الالفظ  دوف التفريػس دينهمػا  وىناؾ  ت ػلتفظ دادلصإالة القدًن والقصرو
 ملالػااثػ  لعالو لقرب وقنة الععقت دينهما وقػرب ادلػدلنؿ ادلعػا ملنػو  ػت  ػع الالفظػ   وقػد أورد الب

رلمنملػػت  ػػت أويػػو ال ػػبو واالخػػتعؼ القا مػػت دػػ  القصػػر وادلدينػػت ع خإػػنة  نػػو لت ديػػد  محػػعوي
  دت إ كانيت إطعؽ اتم ادلدينت ملالح القصنر وادلرا ز احل ريت القدؽلت.

III–1- :أوجه الشبه  
لقد خ ع  القصنر العتيقػت ع طريقػت وكػروط دناءىػا لػنف  ال ػروط ادلإالندػت لتةإػيط ادلػدف    

 ع رلمنملت النقاط التاليت: الربيع ابناإلتع يت الناردة ع ملدة  صادر تارؼليت  وقد خلصها 
وتػػػعت ادليػػػاه ادلطػػػتع دت: وىػػػا أف يطػػػنؽ إليهػػػا ادليػػػاه الصػػػاحلت لال ػػػرب ثػػػىت يطػػػهل تناوذلػػػا  -1   

لألىػػايل دوف   ػػقت أو ملنػػاءو  ودك عػػاف النظػػر صلػػد أف أغالػػع التجمعػػات احل ػػريت القدؽلػػت تراملػػا 
ملنصر ادلػاء  قػد دنيػ  ملالػح  قردػت  ػت ا ػاري ادلا يػت تػناء أ انػ  ظػاىرة أـ ين يػت  وقػد أمجعػ   

  ارات ملالح أف ادلاء وادلرملح علا العنصراف ايتاتياف الال اف غلع تنا رعلا دا ما.  ل احل
وإ كانيت ادلرية ادلطتمدة: ويتمثل ع تػن ري الغػ اء لطػا نيها دػ ي كػكل  ػت ايكػكاؿ  ثػل  -2   

  ويػدؿ ىػ ا العنصػر ملالػح وشػاحل ؽلػدىا ظػا  تػاج إليػوأف تقم ملالح طػرؽ باريػت ىا ػت أو ع زلػيط 
د االقتصػػادي الػػ ي  ػػاف يقػػاـ لػػو وزف ع ا تمعػػات القدؽلػػت  ىػػ ه ايخػػرية الػػ   انػػ  تعتمػػد البعػػ

ملالح إقاليمها ال ي تتنايد  يو لتن ري ادلنارد الغ ا يت تناء ملت طريػس الزراملػت أو الرملػا أو اتػتغعؿ 
 القنا ل التجاريت إذا  ان  واقعت ملالح أثد طرقها.
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ويس د ملالح أعليت ادلناخ و دت ت فريه ملالح شػ ت الفػرد ولػ ل   املتداؿ ادلناخ ويندة اذلناء: -3   
أوىل ادلطػػالمنف ملنايػػت  ا قػػت هبػػ ا اجلانػػع  نػػ  وقػػ   بكػػر نطت ػػفها  ػػت خػػعؿ  ػػا تناقالتػػو  صػػادر 

 الرتاث اإلتع ا ع وشفها دلةتالا ادلدف اإلتع يت.
ي ي مت وين ر الغ اء القرب  ت ادلرملح واالثتإاب: ويتمثل ع اختيار ادلنقم القريع ال  -4   

لالطكاف ولدواهبم   ما ين ر ايخ ػاب ادلطػتعمالت  نقػند لالإهػا والتد ئػت أو تالػ  الػ  تػدخل ع     
 ملماليات البناء والت ييد.

 ص   نازذلا  ت ايملداء وال ملار وأف ػليإها دطػنر يعػ  أىالهػا  وىػ ه ع احلقيقػت نظػرة  -5   
أ نيت اتت  ت أيل محايت الطكاف وشلتالكاهتم  وقد أ د ادلاوردي أف ى ه خإنة هتدؼ إىل ضبط 

يو إال  ػػت أرادوه وال ؼلػػرج  ػػت ديػنهم إال  ػػت ملر ػػنه ينػػو دار لطػػا نأ ػنر ادلدينػػت  ػػع يػػدخل ملالػيهم 
 وثرز دلطتنطنيو.

ع القصنر العتيقت و ر باهتا العمرانيت يرت ودنضنح أف ىػ ه ال ػروط  تجاليػت ودصػنرة إف الناظر    
يد واض ت هبا    غالع القصنر كميدت ملالح املتبار ويند ادلاء وايراضا الفعثيػت ولػ ا نعثػظ 

ا ػو   مػا نعثػظ إثاطػت ىػ ه أهنا زلاطػت دغادػات النةيػل والبطػات  ادلثمػرة وادلنتجػت لالة ػر والفن 
لنملرة ل ماف اي ت واالتػتقرار  القصنر دايتنار واخلنادؽ أو ت ييدىا  نؽ اذل بات أو التعؿ ا

والزوايا الختيار  نقم  دينت  ػا ملنػد أف ادلنظنر ادلتعدد اجلنانع و (2001)الديع  ب  قد املتا دل ل
ادلصال ت لإلنطاف ود ػم أي   ػرة ملنػو  ادلطالم  يندرج ع إطار كا ل واثد ووثيد ي مت تن ري

د ػكل ملػػاـ  وتالػػ  قاملػػدة يقػـن ملاليهػػا اإلتػػعـ وتػػرتبط هبػا أىػػداؼ ال ػػريعت  وأف العػػاط الغػػريب ط 
يػمَقد ر ذل  إال خعؿ القرف الع ريت ملند ا ازدادت أخإار التالنث ال  هتدد اإلنطاف داتتمرارو  

ادلدينػػت ذلػػ  االخػػتعؼ اجلػػنىري الػػ ي يقصػػيو و نػػو  كنػػو ؽلكننػػا القػػنؿ أف القصػػر ال ؼلتالػػا ملػػت 
 يها  م ادلدينت ؽلكت تالةيصها  اآليت:دا ا  ت أف يعد ضمت ادلدف دل إف لو ملدة نقاط ي رتؾ  
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 القصر ادلدينت
 انبثق   ت ادلطجد اجلا م. -
 ويند  داخل داباه الإرؽ التجاريت أو  فتنثت دا ا. -
 مسي  ايدناب د مساء ذلا  عاف. -
 ضيس ال نارع والتنا ها. -
 ادلنقم النتإا لالجا م. -
 تكتل وتراص ايثياء. -
 ويند النتا ل الد امليت )تنر  خندؽ  ...(. -
 ويند تاثات  طي ت )رثبات(. -
 يند اخلانات والن االت. -
 ػلكمها خاليفت ذو نفنذ واتم يتجاوز ثدود ادلدينت. -

 (انبثس  ت  نإالس ديا )ضرية ويل أو زاويت -
 ويند  داخل داباه الإرؽ القا اليت. -
مسي  ايدناب نطبت لعباىات أو القبا ل ال   -

  ان  تنف   نها أو نطبت يكةاص.
 ضيس ال نارع والتنا ها. -
 ادلنقم النتإا لالجا م. -
 تكتل وتراص ايثياء. -
 ويند النتا ل الد امليت )تنر  خندؽ  ...(. -
 ويند تاثات  طي ت )رثبات(. -
 يند  نادؽ ع دعض القصنر. -
ػلكمو كيخ البالد أو اجلماملت ذات النفنذ  -

 اأدود ال ي ال يتعدت أتنار القصر.
 أىم النقاط ادل رت ت د  القصر وادلدينت. :II-1ؿ دو اجل

 .1999  ملالا محعوي ادلصدر:
III–2- :أوجه االختالف  
ترتبط ارتباطا وفيقا دالدولت أو اخلاليفت احلػا م الفرؽ ايتاتا د  القصر وادلدينت ىن أف ادلدينت    

و أف ادلدينت قرار تتة ه اي م ملند ثصػنؿ الغايػت ادلإالندػت  ػت الػرتؼ  خلدون ابنالعاـ  قد أ د 
ودوامليػػو ... وأهنػػا ذات ىيا ػػل وأيػػراـ ملظيمػػت ودنػػاء  بػػري  ولتمصػػري اي صػػار واختإػػاط ادلػػدف ال 

 دد  ت الدولت وادلال .و
وذل ا االرتباط د  ادلدينت ونظاـ ثكمها  قد ت كال  ملعقت يدليت دينهما   كذا قني  الدولت    

و ثرت دنياهنا و صانعها واتطع  خإإها وثدودىا  وإذا قصر احلكم وملمرت طاؿ ملمر ادلدينت 
 وضعف  الدولت ترايػم ملمػراف ادلدينػت وخردػ  أي أف أىػم  ػا ؽليػز ادلدينػت ىػن تن رىػا ملالػح الصػيغت
الق ا يت والدينيت واإلداريت والطياتيت أي  ا يمعرؼ داذليئت االيتمامليػت والػ  تعػد أدػرز  ػا الطػمات 

 ظلن كروط يعل الربيع ابنال  دتاز هبا ادلدينت ملت غريىا  ت  را ز التجمعات الب ريت  ثىت إف 
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انػ   املاليػت ىػػ ه ادلػدف وازدىارىػا  ردنطػا ظػػدت تفعيػل ىػ ه الصػػيو واذليئػات االيتمامليػت  كالمػػا  
اذليئات رلطدة ع ا اؿ احل ري  اف لزا ا ملالح اينطجت احل ريت أف تتمدد وتتنتم دينما وملالػح 
النقيض  ت ذل   الو صلػد القصػر يفتقػر إىل  ػل ىػ ه ادلعإيػات إذ تطػتند الصػيو القانننيػت والػنظم 

املػػتو  هػػا الػػ  تطػػهر  الطياتػػيت وااليتمامليػػت ملالػػح أىػػل الػػرأي و بػػار الطػػت أو  ػػا يعػػرؼ دػػػػػ واجلم
  والفصل ع سلتالا أنناع الق ايا تػناء ملالح ثطت تري تكاف القصر وإليها يريم اي ر ع الب

أ انػػػ  كةصػػػيت أـ مجامليػػػت و ػػػس أثكػػػاـ العػػػرؼ والتقاليػػػد الطػػػا دة وال ػلػػػس يي  ػػػرد  ػػػت أ ػػػراد 
خػػ   مثػػاؿ ملالػػح ا تمػػم التصػػرؼ  يمػػا يتعالػػس دػػاي عؾ العا ػػت دوف اتت ػػارة و نا قػػت اجلماملػػت و 

 ذل  وثالقت العزادتو ع ا تمم ادليزايب.
ـــوبوقػػػد أضػػػاؼ     ـــرحمن عبـــد أي أف أغالػػػع القصػػػنر ط يكػػػت ذلػػػا أردػػػاض تطػػػمة داتطػػػاملها  ال

إ ا اكم  نقعها اجلغراع أو إلثاطتها دالبطات   بقا العديد  نها  نغالقا داخػل  ودددىا ملمرانيا
اثػػا  ػػنهم ملػػت  أتػػناره  ودازديػػاد  ثا ػػت الطػػكاف قػػد ي ػػإروف إىل ىجرانػػو والتةالػػا ملػػت  طػػا نهم

أ ػػػا ت كاتػػػعت لعتػػػتقرار هبػػػا أو التنتػػػم وإن ػػػاء قصػػػنر وأنطػػػجت أخػػػرت رلػػػاورة لالقصػػػر ايوؿ  
لقصػػػنر الصػػػ راويت ط تتعػػػرض لتغيػػػريات ينىريػػػت  مػػػا كػػػهدهتا  عظػػػم ادلػػػدف ولػػػ ل   ػػػكف أغالػػػع ا

اإلتػػع يت  دػػل دقيػػ  زلا ظػػت ملالػػح أشػػالتها وطادعهػػا القػػدًن وىػػن  ػػا د ػػم دالعالمػػاء وادلهتمػػ  هبػػ ا 
 ا اؿ إىل املتبار القصر أثد العناشر الثادتت ع البنيت ادلعماريت الب ريت.

أف العمػػراف العتيػػس و باد ػػو قػػد  اقػػ  ثػػىت ايتػػ  احلديثػػت ع وع ثقيقػػت اي ػػر نطػػتإيم اجلػػـز    
التصميم ال  ؽلتاز أغالبها دالظر يت والفكر اأدود ويتجالح ذل  ع دريػت التغػريات الػ  تإػرأ ملالػح 
ادلنتػنج ادلعمػػاري والعمػػراين دعػػد ظػػرؼ وييػػز  ػػت إصلػازه ملالػػح ملكػػ  العمػػراف التقاليػػدي الػػ ي ؽلتػػاز 

ت والتةص  ع الفروع  هػن ػلتػني ا تمػم ع  ػل ظػرؼ  ػت ظرو ػو وع دال منؿ ع  باد و العا 
  ل ز اف  ت أز نتو   ما أنو يطتجيع حلايات الفرد أو اجلماملت  كل دوف تغاليع يي أثد.

VI – :واقعية العمران العتيق 
دلتإالبػات ىػ ا ونعا دالناقعيت  دت ارتباط ادلنتنج ادلعماري والعمراين دػا تمم و ػدت اتػتجادتو    

 قاؿ ى ه الفالطفت  (1990)طالع  ح.ط  ا تمم ال ي أنتجو ودريت داكيو  م  قن اتو  وقد أ د 
 وإف اإلنتايات ادلعماريت والفنيت ت خ  أدعادىا احلقيقيت الناقعيت دقدر دريت ترادإها  م  قن ات
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ا إذا انطػػالخ ملػػت آنيػػات ا تمػػم الػػ ي أنتجهػػا  ػػع ؽلكػػت اػػاؿ  ػػت ايثػػناؿ أف يكػػنف النػػاتن واقعيػػ
الز ت و روض ا تمػم   اأا ػاة الصػرػلت لالناقػم تعػد ثجػر ايتػاس ع إنتػاج ملمػارة و نػنف واقعيػت 
 نبثقػػت  ػػت شػػميم ديئتهػػا  واإلنتػػاج الفػػا والعمػػراين يػػرتبط دعػػاط واتػػم  ػػت ادلػػدلنالت االقتصػػاديت 

تاج  ت  كاف إىل  كاف أو  ت ملصػر إىل والثقا يت والز انيت وادلكانيت ال  ال ؽلكت أف ترثل  م الن
 ملصر  وددوف ى ا الرتادط يغدو الناتن غريبا غري  طتطاغ  ت ادلدارؾ الب ريت.و

والعمػػراف العتيػػس ع ثقيقػػت اي ػػر يعػػد نتايػػا ثقيقيػػا دلتإالبػػات ديئتػػو  ػػت غػػري زيػػادة وال نقصػػاف    
ودتكيا  ثري  م  ػل ادلعإيػات البيئيػت وادلناخيػت وادلاديػت وأثػناؿ ذلػ  العصػر وإ كانػات الطػكاف 

 ل ذل   عتاا ادلدينت العتيقت قد وشاغ  فندا ملالح  قػاس   (2001)الػديع  ب  ين ئ   وقد خل  
يعزز    ما ورغم تننع   ارهبم وطباملهم واختعؼ ردنملهم ادلنت رة ع أشقاع ايرض طتعماليها 

العمرانيػت ادلظاىر التقاليديت ادلنت رة وتط كػبكت اينطػجت   ت واقعيت العمراف التقاليدي رلمنملت  ت
ت االيتمامليػػت لطػػكاف تالػػ  التجمعػػات الب ػػريت ثيػػ  يقػػنؿ الباثػػ  وادلتجاليػػت ع مجالػػت ادلمارتػػا

( وال ؽلكت ااؿ  ت ايثناؿ تصنر ديئت تكنيت تقاليديت أشيالت دوف أف نقرهنػا 1990)طالػع  ح.ط  
وال ؽلكت أدد أف نطالخ ى ا الناقم ملت   ظ اىد الطكاف التقاليدي  ظعدطهم و قادعهتم احلميمت

يء ملالػػح قارملػػات الإػػرؽ واحلػػارات أو   ػػاىدة د ػػاف اجلػػرية و قهػػح   ػػاىد ايطفػػاؿ دعبػػثهم الػػا 
حلا   ل ىػ ه ادلقػررات وغريىػا ت ػفا إىل العمػارة وا ػاؿ العمػراين ملبريىػا وكػ اىا اأالػا والتػايل ا

 وتعزز واقعيتها وانتما ها البيئا.
V– :أنماط القصور العتيقة 
وادلتعالقػػت القصػػنر والػػ  ملالػػح أف ملػػدـ تػػن ر ادلعإيػػات الكا يػػت  ملالػػا محػػعويلقػػد أ ػػد الباثػػ     

ضػػن ها ؽلكػػت وضػػم إطػػار ز ػػا  نثػػد يطػػاملد ملالػػح إريػػاع  ػػل قصػػر إىل ملصػػره جلػػ  البػػاثثنف إىل 
تقطيمها إىل أظلاط  عينت دوف التمكت  ت إملإاء تاريخ زلدد لكل ظلط  نهػا  ولقػد تعػددت ىػ ه 

رتػػػ    فريػػس  ػػػت البػػػاثث  يػػرت دػػػ ف ال ػػػكل اخلػػػاريا الخػػػتعؼ الػػرؤت دػػػ  الدا ايظلػػاط نتيجػػػت
لالطػػنر  فيػػل دت ديػػد ظلإػػو وملالػػح ىػػ ا ايتػػاس مت تقطػػيم القصػػنر إىل أنػػناع  عينػػت  و ريػػس آخػػر 
املتمػػػد ملالػػػػح التةإػػػيط الػػػػداخالا لالقصػػػر أي  يفيػػػػت تنزيػػػم ايزقػػػػت والػػػدروب دداخالػػػػو  و ريػػػس دػػػػ  

 ينتقد طرؼ آخر التقطيمات الطادقت تقطيمو ملالح أتاس ويند القصبت دالقصر أو ال  ع ث 
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ويرت أف االملتماد ملالح النصنص التارؼليػت وال ػكل اخلػاريا لالقصػر ال تعتػا أدلػت  ا يػت دػل غلػع 
تدمليمها دايدلت ادلاديت لكنف أغالع ادلعإيات التارؼليت ال  تعرض  لبعض ى ه ادلن ػات يػاءت 

 ع وق  الثس وغري  عاشر ذلا.
دػػ  البػػاثث  والػػ  قػػد يصػػل دع ػػها إىل ثػػد الت ػػارب  يمػػا دينهػػا  بػػريةونظػػرا لعختع ػػات الك   

ثي  يعتمد  ل داث  ملالح رلمنملت أت  ويهمل البقيت  تكػنف نتا جػو أقػل دقػت  وتػنكتفا ع 
والػػ ي يبػػدو اي ثػػر  نهجيػػت  ػػت الناثيػػت  ايشــاليياثنػػا دػػ  ر التقطػػيم الػػ ي وشػػل إليػػو الباثػػ  

( قصػػرا 333التارؼليػػت و ػػدملم دعمػػل  يػػداين ودراتػػت يزيػػد  ػػت ) العالميػػت  ننػػو يطػػتند إىل ادلصػػادر
 عتمدا ملالح  اليل الصنر اجلنيت و ا مت مجعو  ت ايفريػات واحلفريػات ادلتمثالػت خصنشػا ع القإػم 

 الفةاريت واييزاء  ت البقايا الف ميت والنباتيت  وى ه ايظلاط ال  تنشل إليها ىا:
V–1- :النمط األول 
بمػػم  يمػػا دينهػػا رلمنملػػت  ػػت نقػػاط  ت ػػاهبت  نهػػا الطػػنر  رلمنملػػت  ػػت ادلبػػايني ػػم ىػػ ا النػػنع    

اخلاريا ادلبا ملالػح ثػناؼ اذل ػبت الصػةريت الغػري  ه دػت و ػ ا الدريػت الكبػرية  ػت االهنيػار الػ ي 
 تعاين  نو  وقد قطم الباث  ى ا النمط إىل قطم  أتاتي :

وىن  كنف أتاتا  ت رلمنملت  باف ضةمت  بنيػت  ػنؽ  رتفػم طبيعػا ػلػيط هبػا  القطم ايوؿ: -أ
ويتةػػ   تػػم(60 إىل تػػم40)تػػنر  ػػت احلجػػارة الكبػػرية والصػػغرية ادلمزويػػت دػػالإ  يػػرتاوح مسكػػو دػػ  

غالبا ال كل الدا ري أو ال بو دا ري   ما تتنتط ى ا النمط تاثت  طي ت كاغرة  و ا يعثظ 
و بانيو الداخاليػت ادلنػدفرة  ره ادلع   حلناؼ ادلرتفم الصةري ادل يد  نقوملالح ى ا الصنا ىن تن 

الدالت ملالح قد ها وقدـ ادلن  ة  كل  ويعتا ىػ ا الػنمط ظثادػت  كػاف لتةػزيت ادلنتجػات الفعثيػت 
 و الجك لالطكاف ملند ال رورة  وقد تمجل ملدـ ويند أي تدخعت لإلنطاف ملاليو.

القطم ايوؿ  ت يهت  نقعو وككل الطنر لكنو أقػل ثجمػا  نػو وي بو  ثريا  القطم الثاين: -ب
وأثطت تقنيت  نو  و ثريا  ا يتنايد أتفل ى ا القطم  ػت القصػنر قػرت شػغرية  بنيػت  ػت احلجػارة 

 الصغرية ادلتماتكت دالإ  وهبا ثدا س  هجنرة.
V–2- :النمط الثاني 
 وىن أ ثر تإنرا  ت النمط ايوؿ خاشت  ت ثي  تقنيت دنا و وىيكالو وىن  قطم إىل:   
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 ػنؽ  رتفػس طبيعػا  وقػد تمػجل ملاليهػا ملػدة وي تمل ملالح رلمنملت قصػنر  بنيػت  القطم ايوؿ: -أ
تغيريات  ت طرؼ اإلنطاف ثطع  ا داليو ملاليو ثايتو  وػليط هبا تنر مسي  زلكم البناء خػاؿ 

 قبت ثي  يتة  الطنر ككع كبو دا ري أو ذا أضعع  ن نيت أو  تعددة الرؤوس. ت أدراج ادلرا
وىن   ادو لالقطم ال ي تبقو ع ككالو و صينو  وي ػغل دا مػا قمػم اجلبػاؿ  القطم الثاين: -ب

أو النقاط العاليت دعد هتيئتها   ت يد  باف شغرية غالبا  ا تكنف ملالح ىيئػت أطػعؿ  وؼلتالػا ىػ ا 
 قو طريقت تنزيعو الداخالا.القطم ملت تاد

V–3- :النمط الثالث 
رغم ت اهبو  م النمإ  قبالو ع اتتعماؿ احلجارة ادلمزويت دالإ  واختاذه  كانا  رتفعا إال أنو    

 هن يتة  ككع  طتإيع أو  ردعا  وػلتني ملالح  باف ثجريت   ما ينفرد ملنهما دتةإيإو العاـ 
ري  لالمراقبػػػت  دا ػػػا  ػػػت أيػػػت أدػػػراج ر نيػػػت داتػػػتثناء دػػػرج أو دػػػػلػػػيط دػػػو تػػػنر زلػػػاط خبنػػػدؽ  وؼلالػػػن 

  وؽلتاز ى ا النمط دعمارتو ادلتقنت ثيػ  يػاءت زوايػاه قا مػت و ػناد ملا يطر ويمتنشل إىل القصر
 دناءه وضع  دإريقت  نظمت.

V–4- :النمط الرابع 
وىن رلمنملت  باف كميدت اجػارة ضػةمت  ػت ادلالػة ادلمزويػت دػالإ  وىػا ادليػزة الػ  انفػرد هبػا    

ملػت ايشػناؼ الطػادقت  أ ػا دالنطػبت لتةإيإػو العػاـ  يبػدو ننملػا  ػا غػري دقيػس و عقػدا وىػ ا لعػدـ 
 ويند الطنر اأيط دو.

V–5- :النمط الخامس 
غالبػػػا  ػػػا كمػػػيدت ملاليهػػػا ايشػػػناؼ ايخػػػرت   مػػػا  وتنعػػػدـ هبػػػ ا الػػػنمط القاملػػػدة الصػػػةريت الػػػ    

 يعثظ ملاليو أف تقنيتو غري  تقنت  وينقطم إىل قطم :
ويعتقػػػد الباثػػػ  أف ىػػػ ا القطػػػم  ػػػا ىػػػن إال زلاولػػػت غػػػري  ن قػػػت لالػػػنمط الثالػػػ   القطػػػم ايوؿ: -أ

تو الطالا ال  ر وى ا لنينر الطنر د كل  طتإيل أو  ردم  م خالنه  ت ايدراج   ما أف  ن ا
 دني  اجارة شغرية  غمنرة ع الإ .

 وؼلتالا ملت تادقو ع اثتنا و ملالح أدراج ر نيت  ردعت أو ىر يت ال كل. القطم الثاين: -ب
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V–6- :النمط السادس 
والػ  تغػري  ػم  ػرور الػز ت  ويتةػ  وؽلثل رلمنملت القصنر ادلبنيت  ت اآليػر الإيػا الغػري   ػني    

 ت غل أيزاؤه الداخاليت أروقت ود انات لعترتاثت  وينقطم إىل:ى ا الصنا ككع  طتإيع 
 وىا  باف طينيت ػليط هبا تنر  ردم ال كل خاؿ  ت ايدراج أو شل ح الطنر. القطم ايوؿ: -أ

               وىن   ادو لطادقو غري أف دو أدرايا ر نيت وشل ح لالطنر. القطم الثاين: -ب
وقػػد أكػػار الباثػػ  إىل إ كانيػػت تػػداخل وتعثػػم قصػػراف أو أ ثػػر ينتميػػاف إىل أظلػػاط سلتالفػػت  ػػم    

 دع ها البعض  كننت ع هنايت ادلإاؼ قصرا واثدا.
VI– :المسكن التقليدي واستعماالته 
 ػػػدفنا ع ددايػػػت ىػػػ ا الفصػػػل ملػػػت ادلطػػػكت القصػػػنري دصػػػفت ملا ػػػت ورلمالػػػت  وتػػػنتإرؽ ىنػػػا إىل    

تػػتعماالتو وخصا صػػو االيتمامليػػت  ننػػو اأ ػػت ايتاتػػا لألتػػرة وا ػػاؿ ايىػػم ملنػػدىا  ر باتػػو وا
 وال ي دارس  يو سلتالا شلارتاهتا االيتمامليت الين يت.

VI–1- :تعريف المسكن 
اكػػػتس ادلطػػػكت  ػػػت الطػػػكنف أي فبػػػنت ال ػػػاء دعػػػد  ر ػػػو  ويطػػػتعمل ع االتػػػتيإاف  نقػػػنؿ    

  (1992 )إدراىيم ي ن ىع إىل تكت  عف أو  كاف تكت  عف أي ادلكاف ال ي اتتنطنو  عف 
  وقػػد أ ػػػر و1واهلل يعػػػل لكػػم  ػػت ديػػنتكم تػػكنا...والطػػكت ىػػن اإليػػناء واالنتفػػاع لقنلػػو تعػػاىل و

دة والعػرؼ دبنػاء ادلطػكت دلػا  يػو  ػت ثفػظ الػنف  وتػرتىا ومحايػت اإلنطػاف  ػت اجلػن اإلتعـ والعا
وادلنػػػاخ والنػػػاس و قيػػػس راثػػػت النظػػػر والطػػػمم وتػػػع ت الصػػػ ت  ولالمطػػػكت  راد ػػػات  ثػػػل البيػػػ  

 وادلنزؿ والدار.
ولقػد اقػػرتف اتػػم البيػػ  وادلطػػكت ظعػػ  العا الػػت ينػػو ودبطػػاطت ىػػن اأػػل الػػ ي تطػػنده الععقػػات    

اإلنطػػانيت ودػػارس  يػػو اين ػػإت االيتمامليػػت ايتػػريت وىػػن الػػ ي يكفػػل داتػػ  ايتػػرة ورقيهػػا و يػػو 
وىػن  يبالنر  ل  رد  ت العا الت ذاتو و يانو االيتماملا وػلما ثياتو اخلاشت د كل طبيعا وملػادي

                                                           

 .80قرآف الكرًن  تنرة الن ل  اآليت ال -1



 زء الػنػظػريػػػػػػػػػػاجلػػػ الػفػػصػػل الثاين
 

70  
 

هبػػ ا  الػػو  ػػت أىػػم ثاييػػات ثيػػاة اي ػػراد وايتػػر وكػػكل  ػػت أكػػكاؿ فقا تهػػا ادلاديػػت   مػػا ملػػرؼ 
 ادلطكت د نو وملنصر أتاتا لعرتباط د  الفرد والعا الت والنتط االيتماملا والصالت بيار جورج

 الين يت ع اإلطار التارؼلا واجلماملا والنظيفا  عا  وىن يصنم ظلنذيا  ت اإلنطانيت.و
ب   )ملبػػد الكػػرًن دػػل إف ادلطػػكت قػػد ػلػػنؿ دوف وقػػنع ملػػدة   ػػا ل ايتمامليػػت خإػػرية  قػػد أ ػػد    

لالعا الػت دت قيػس وشػيانت ال ػرؼ وملػزة الػنف  قال  وأف ادلطكت يطمة  إليزابيث وودأف  (1947
   مػػا يالػػيب احلايػػات وايملمػػاؿ الين يػػت ويػػن ر   ػػاء إضػػا يا نفصػػاؿويطػػمة دػػالتجمم وال ػلػػتم اال

ملػػت ادلطػػكت د نػػو وػلمػػا  ػػت ملػػنارض  (1972)تػػارة  ـ    وملػػات ولإمنثػػات أخػػرت.يطػػتجيع 
الإبيعت و كاف  قدس ػلما النطاء وايىل قاؿ اهلل ملز ويل ع ى ا الصػدد وي يهػا الػ يت ءا نػنا 

و وملالػػح ىػػ ا ايتػػاس  قػػد 1ال تػػدخالنا دينتػػا غػػري ديػػنتكم ثػػىت تطت نطػػنا وتطػػالمنا ملالػػح أىالهػػا...
 حلياة.واملتا ادلطكت ينت ا

VI–2- :تجهيز المسكن القصوري واستعماالته 
تعػػد التجهيػػػزات الداخاليػػت لالمطػػػكت وطػػرؽ تنظيمػػػو  ػػػت كػػروط و ع ػػػة الر اىيػػت  وقػػػد  انػػػ     

ادلطػػا ت التقاليديػػت تقطػػم وهتػػاء ملالػػح أتػػاس طبيعػػت ادلطػػكت و ػػناد دنا ػػو و ػػ ا ادلرتبػػت االيتمامليػػت 
دلال  ادلنزؿ  وملالح ملك  ال كل العاـ لالطكنات ال  تػت كم  يهػا ايملػراؼ االيتمامليػت العا ػت 

تػػػػدملن إىل التطػػػػاوي والتػػػػاخا والػػػػتعثم شلػػػػا يعػػػػل وايهػػػػات ادلطػػػػا ت القصػػػػنريت تتجػػػػان   والػػػػ 
وتت ادو  ت ثي  اتتةداـ  ناد دناء  نثدة وألناف  ت اهبت و  ا ككل ايدناب ودنضعها وظلػط 

 دده القيم الفت ات والنايهات  ملالح ملك  ى ا  الو صلد ال كل الداخالا لالنثدات الطكنيت 
يزيد ع  نزلو  ا ي اء  ت غرؼ وبهيزات وملنا ل ر اىيت أي أف انعكاس ادلرتبت  اخلاشت  الالفرد أف

االيتمامليت ودريت الرتؼ والر اىيػت يتجالػح ع  طػا ت القصػنر خالػا البػاب ي دعػد ايتيػاز ملتبػت 
 الباب  أ ا  ت اخلارج  تظهر مسات التطاوي والتجان .

ق ا  يو  ت النق   ا ال يق يو الريل زد ملالح وادلنزؿ ع ثقيقت اي ر يعد   اء ادلرأة  نهنا ت   
ذلػػ   كنػػو غالبػػا  ػػا ي ػػإر الريػػل إلملػػعف دخنلػػو  وع ثالػػت ويػػند النطػػاء  كنػػو ي ػػإر لعنتظػػار   

                                                           

 .27قرآف الكرًن  تنرة الننر  اآليت ال -1
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أو لػدخنؿ غر ػػت أخػػرت  وملالػػح ىػ ا ايتػػاس  قػػد  ػػاف ادلطػػكت التقاليػدي  نغالقػػا ملالػػح نفطػػو  هػػن 
 مت تعػػنيض ىػػ ا االنغػػعؽ اخلػػارياإىل اخلػػارج شػػننا وثفظػػا لال ر ػػات وقػػد خػػاؿ  ػػت أي  ت ػػت 
 دناتإت احلنش )وتط الدار( ال ي يكنف  نفت ا ملالح الطماء ليطمة ظروردانفتاح ضلن الداخل 

 ال نء واذلناء ولتتمتم ادلرأة د كعت ال م  ز ت ال تاء والظل والرطندت ز ت الصيا.
ويعتا الص ت الف اء احليني لالمطكت وال ي يتم  ت خعلو تنزيم الف اءات ايخػرت  وىػن    

يعتا زلنرا  فصاليا  ت خعؿ مجعو د  النثدات ادلةتالفت ادلنيندة داخل ادلطكت  ولقد اتػتإاع 
وداكػػيا  ػػم  صػػمم ادلطػػكت دف ػػل ادتكػػاره لالصػػ ت إغلػػاد ختإػػيط يػػد  ع ػػم دلتإالبػػات الطػػكاف 

ضػةمت ع تنييػو االتػتعماؿ اليػن ا  ويعػد  ػ ل   م وملاداهتم  هن يتن ر ملالح إ كانياتتالن اهت
ظلنذيا تكنيا  ع ما لالردط د  ادلعإيات ادلناخيت  ػت يهػت والعػادات والتقاليػد  ػت يهػت أخػرت  
وزيادة ملالح ثنش الدار  كف ادلرأة تطتإيم اتتغعؿ تػإة ادلنػزؿ لالت ػمي  والنػـن ع  ػرتات احلػر 

 رور  ت دار إىل دار تار ت د ل  ال ارع لالرياؿ.أو لالم
         ػػػػت خػػػػعؿ ضػػػػمو لعا الػػػػت واثػػػػدة بمعهػػػػم رادإػػػػت الػػػػدـ وقػػػػد ي ػػػػكل ادلطػػػػكت وثػػػػدة واثػػػػدة    

أو ادلصػػاىرة أو غريىػػا  العا الػػت الػػ  ت ػػم اجلػػد واجلػػدة   أدنػػا هم ادلتػػزوي   ػػم نطػػا هم وأدنػػا هم  
 قد تن    كرة النثدات ادلتعددة وال  تن ػ   عهػا  كػرة ونتيجت لتكرر الزواج داخل البي  الكبري 

تتجالػػػح ع الف ػػػاءات ادلمننملػػػت والغػػػري شلننملػػػت  وتن ػػػ  ىػػػ ه تقطػػػيم ادلطػػػكت إىل رلػػػاالت سلتالفػػػت 
ا ػػاالت دطػػبع ايملػػراؼ والتقاليػػد  ػػت خػػعؿ  نػػم الريػػاؿ  ػػت االطػػعع ملالػػح غػػري زلػػار هم  ػػت 

 طكت إىل رلمنملت   اءات:النطاء  وملالح ى ا االملتبار ؽلكت تقطيم ادل
قػػد تقتصػػر ىػػ ه الف ػػاءات ملالػػح غر ػػت االتػػتقباؿ  ػػنف الريػػاؿ يق ػػنف أغالػػع    ػػاء ريػػايل: -أ

 أوقاهتم خارج ادلطكت.
قد ي مل أغالع   اءات ادلطكت لكنو ي مل خصنشا ادلإبخ واحلنش أيت    اء نطا ا: -ب

 دارس ادلرأة أغالع أن إتها الين يت.
ػارس  يهػا وظػا ا ي ػرتؾ  يهػا الريػل وادلػرأة     اء   رتؾ: -ج وىػا رلمنملػت الف ػاءات الػ  دم

 أو ؽلكت أف يتنايد  يها الرياؿ والنطاء  عا وؽلكت تقطيمها إىل:
.   اء   رتؾ شلننع: - تاج ملند دخنذلا إىل إذف خاص  ثل غر ت النـن  وىا رلاالت ػلم
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تػاج ملنػد دخنذلػا إىل  ػإت   ػرت ت وىػا رلػاالت دػارس  يهػا أن   اء   ػرتؾ غػري شلنػنع: - وال ػلم
 إذف  ثل احلنش تطتعمالو ادلرأة دلمارتت اين إت الين يت ويطتعمالو الريل لالمرور واحلر ت.

 وقد يمقطم ادلطكت و س املتبارات أخرت  ثل الطت أو الإبقت أو احلالت االيتمامليت  تقطيم   
 وغريىا.  اءات ادلطكت ملالح املتبارات الطادة اخلدـ والعبيد 

VI–3- :المركبات التقليدية للمسكن التقليدي 
وىػػػا رلمنملػػػت ا ػػػاالت الداخاليػػػت الػػػ  يرت ػػػع ويتكػػػنف  نهػػػا ادلطػػػكت التقاليػػػدي و ػػػا ؽليػػػز ىػػػ ه    
 ىن تنظمها و س مجالت  ت ادلعإيات االيتمامليت والثقا يت وادلناخيت. ر باتادل

VI–3-1- :السقيفة 
غالبػػا ال ػػكل ادلتعػػرج إلملاقػػت الػػداخال   ػػت تطػػاليط نظػػرىم  قد ػػت ادلطػػكت وت خػػ  وتكػػنف ع    

 باكرة إىل قالع ادلطكت اتتجادت دلبدأ احلر ت واحل مت  وتن   الطقيفت ملػادة يػراء إزاثػت ادلػدخل 
  ىػ ا ادلػدخل النثيػد غالبػا ملالػح  طػتنت وايهػت (II-9ال ػكل  )أنظػر الر يطا ملػت  ػدخل ادلطػكت

ويعيػػس نظػػرة  يكفػػا  ػػرد الػػدخنؿ ػػا  ـ1.70ادلطػكت ؽلتػػاز داطلفاضػػو ثيػػ  يصػػل ملالػػنه إىل ثػنايل 
ـ إىل 1.10) ػػػت   وملالػػػح العكػػػ   ػػػت ذلػػػ   كننػػػا صلػػػده ؽلتػػػاز دػػػالعرض واالتطػػػاع ننملػػػا  ػػػا ايينػػػيب

 اأمل أف يالن إىل داخل ادلطكت.دروتت ثي  يتمكت احليناف ى ه ايدعاد ياءت   ـ(1.20
وؽلكت لالطقيفت أف  تني ملالح رلاؿ يمتة  ملادة  مةزف لالعناشػر القدؽلػت   مػا ؽلكػت لالطػقيفت    

أف دد  باكرة لالمجاؿ ادلةص  لال ينؼ )دي  ال ياؼ( ال يت يكنننف ملادة  ت ال  نر  وإف 
اؿ دالنطػػبت ذلػػ ا ا تمػػم اأالػػا تنايػػد الطػػقيفت ع البيػػنت العتيقػػت يػػدؿ ملالػػح و ػػدت أعليػػت ىػػ ا ا ػػ

ال ي ػلظح دقيم ىا ت ككالتها الرؤيت االيتمامليت الثقا يت و كم  يها إىل ثد دعيػد النظػاـ العػرع 
 (2001)الديع  ب  الطا د آن اؾ.و 

VI–3-2- :)وسط الدار )الفناء الداخلي 
وىن ا اؿ اي ثر اتطاملا واي ثر إضاءة ع ادلطكت التقاليدي ويتة  ادلنقم ادلر زي ع ادلطكت    

   مػػػا ػلػػػني غالبػػػا ملالػػػح رلمنملػػػت  ػػػت العناشػػػر ادلعماريػػػت  ثػػػل النقػػػد ويت ػػػد  باكػػػرة  ػػػم الطػػػقيفت
صػػرا )الكػػاننف( ادلعػػد لالإػػبخ وي ػػم الطػػعط ادلنشػػالت لالإنادػػس العاليػػا   مػػا صلػػد ع وتػػط الػػدار ملن

والػػ ي ي ػػمت اإلضػػاءة والتهنيػػت وػلجػػع أكػػعت ال ػػم  دف ػػل  الروزنــة عماريػػا زلاليػػا يعػػرؼ دػػػػػ 



 زء الػنػظػريػػػػػػػػػػاجلػػػ الػفػػصػػل الثاين
 

73  
 

ارتفاملػػو  وقػػد شػػنا الػػديع وتػػط الػػدار أنػػو أثػػد أصلػػة ا ػػاالت ادلعي ػػيت  ػػت خػػعؿ تكيفػػو  ػػم 
 ادلعإيات ادلناخيت وظلط  عي ت ايترة آن اؾ  ى ا ايخري يعد الطبع الر يطا ع خالس  ثل ى ا

  طكنا الننع  ت ا االت ثي  إف ايترة ادلمتدة ال  دتاز دكثا ت أ رادىا وتننملهم تتإالع غالبا
شلتػػدا ؽلتػػاز دت ػػكيل ملمػػراين شليػػز ظجمنملػػت رلػػاالت  تداخالػػت و تعػػددة تتجمػػم دو ػػا ثػػنؿ وتػػط 

 الدار.
VI–3-3- :)الغرف )البيوت 
وتتنايػػد غالبػػا  رتاشػػفت ثػػنؿ وتػػط الػػدار و فتنثػػت ملاليػػو  وتعتػػا البيػػنت أدعػػد ا ػػاالت ملػػت    

ادلةػػل الر يطػػا وأ ثػػر رلاالتػػو خصنشػػيت  وت خػػ  ال ػػكل ادلطػػتإيل ايػػ  يتناتػػع ملرضػػها  ػػم 
طػػنؿ يػػ وع النةيػػل  ػػت أيػػل تػػهنلت تطػػقيفها   مػػا دتػػاز البيػػنت دتنػػنع اتػػتعماالهتا والنظػػا ا 

  النـن والت ادث واي ل والنطين وغريىا.ادلقا ت هبا  
VI–3-4- :الســـطـــــح 
ادلتنايػدة ع احلػنش  وتطػتعمل ايتػر الطػإة ع  صػنؿ احلػر لالنػـن ويمتنشل إليو ملػا الطػعط    

ليع والتجمعات العا اليت   ما قد ػلني ملالح زريبت لرتديػت احلينانػات ورلمنملػت  ػت الغػرؼ تطػتعمل 
غالبػػا لالتةػػزيت وبفيػػا التمػػنر  ولػػي   ػػت الغريػػع أف تػػرت ع ايثيػػاء القدؽلػػت الػػبعض  ػػت غػػرؼ 

مػػن ا و طػػتندة ملالػػح يػػدراف ادلطػػكت ادلقادػػل لت ػػكل  ػػت  تهػػا شلػػرا الطػػإة ناتئػػت ملالػػح ا ػػاؿ الع
  غإح ضمت احلا العتيس. 

 
 

     
     

    
 

 رتم ختإيإا تنضي ا دلبدأ ململ الطقيفت. :II-7ال كل 
 André, Ravéreau, 2003 ادلصدر:
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 الإادس ايوؿ                                                                            

 -غردايت-رتم ختإيإا دلطكت تقاليدي  :II-9ال كل 
 André, Ravéreau, 2003 ادلصدر:
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هتيئػت رلاالتػو جلعالػو يالػيب دصػفت  باكػرة أو غػري  باكػرة  تإالبػات العا الػت إف تنظيم ادلطكت يعػا    
وختتالا طريقت تنظيم ادلطكت  ت  ئت يخرت ثي  ترتبط دنمط ادلعي ت وادلطتنت الثقاع وايشل 

الػػػدخل   مػػػا يػػػرتبط التنظػػػيم دادلمارتػػػات االيتمامليػػػت واالقتصػػػاديت  كػػػل تغػػػري  اجلغػػػراع و طػػػتنت
ػلػػػدث ع العا الػػػت تػػػناء ع ت ػػػكيالتها االيتمامليػػػت أو ع تنظيمتهػػػا أو ع ملاداهتػػػا وتقاليػػػدىا يػػػسفر 

ػلدث ملالح  طػتنت ادلعي ػت وملالػح ادلطػتنت االيتمػاملا  ملالح اإلطار العمالا لالمطكت    ي تغري
تغػػػريات ع طريقػػػت اتػػػتعماؿ واتػػػتغعؿ ا ػػػاالت ودالتػػػايل تغػػػري التكيػػػا  ػػػم  يػػػسدي ودال ػػػرورة إىل

اأيط ادلبا   ادلطكت لي  رلرد وتيالت لتغإيت الرأس دل ىن زيادة ملالح ذلػ   هػد وزل ػت احليػاة 
االيتمامليت لألتر واي راد ثي  غلطدوف إراداهتم وتتجالح  يػو أخعقهػم وتػالن اهتم ويمظهػروف دػو 

 يهم  ما أنو يعك  أتالنب ثياة العا الت واىتما اهتا ونظرهتا إىل احلياة. دت   رىم ورق
ويعتػػا ادلطػػكت القصػػنري رلػػاال  بنيػػا تعػػا ملناشػػره ملػػت اثتيايػػات و تإالبػػات ايتػػرة ادلنيػػندة    

 يو ثي  يتمكت أ رادىا  ت إن اء ملعقات ايتمامليت تعك  خصا صهم الثقا يت والعمرانيت وإف 
ادلطا ت ظا ال يطتجيع وادلعإيات الثقا يت أو ملادات ى ه ايتر يسدي دع  أي تغري يظلاط ى ه

 تجػػػل ع شػػػنر  نتػػػنج ادلعمػػػاري والعمػػػراينكػػػ  إىل إثػػػداث نػػػنع  ػػػت الػػػر ض االيتمػػػاملا ذلػػػ ا ادل
 تعػػددة  ػػت ادلمارتػػات االيتمامليػػت الغػػري  عهػػندة الػػ  قػػد يصػػل الػػبعض  نهػػا إىل ومسهػػا داخلالػػل 

 االيتماملا.
VI–4- العائلة داخل المسكن: حاجات 
تعتا العا الت رداطػا دينلنييػا وقانننيػا ين ػ  دػ  اي ػراد ع ا تمػم  وىػا زيػادة ملالػح ذلػ  وثػدة    

اقتصػػػاديت  طػػػتهالكت و نتجػػػت تتميػػػز دععقػػػات ذات أظلػػػاط سلتالفػػػت دػػػ  أ رادىػػػا  والناقػػػم أف سلإػػػط 
ا ػلتايػو الفػرد ع ا تمػم ملت وظػا ا زلػددة و طػتندة ملالػح  ػالطكت وككل احلا غلع أف يعاا 

وإف  ل ملنصر  ت ملناشر اإلطار ادلبػا  ػت ال ػروري أف  قػس  نفعػت  ػا وملالػح  ػل قطػم  نػو أف 
ياليب وظيفت  ا  وي يت الرت يز ملالح ى يت العنصريت )ادلطكت واحلا( يهنمػا ادلطػرح الػ ي يقػـن  يػو 

يػػت الػػ   كمهػػا ظػػروؼ ا تمػػم الفػػرد ظمارتػػت رلمنملػػت سلتالفػػت  ػػت اين ػػإت وادلمارتػػات االيتمامل
الػػ ي يعػػيب  يػػو و عإياتػػو الثقا يػػت وااليتمامليػػت واالقتصػػاديت والطياتػػيت  ػػت أيػػل  قيػػس وإكػػباع 

 إىل مخ   طتنيات: إبراهام مازلورغباتو وثاياتو اإلنطانيت ال  شنفها 
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VI–4-1- :البينلنييػػػت دالنظػػػا ا ادلرتبإػػػت وىػػا احلايػػػات الإبيعيػػػت  الحاجـــات الفســـيولوجية
  ثل احلايت لالغ اء وادلاء والراثت و  ا احلايات ال روريت ل ماف دقاء اإلنطاف واتتمراريتو.

VI–4-2-  :ت خعؿ ضماف زليط آ ت خاؿ  ت ادلةاطر شلا يهدد دقاء الحاجة إلى األمان 
 اإلنطاف واتتمراريتو ع احلياة.

VI–4-3- :وى ا ع اجلماملات وت تي  ملعقات ايتمامليت. الحاجة إلى االنتماء 
VI–4-4- :ت خعؿ  قيس النجاح. الحاجة إلى التقدير  
VI–4-5- :ػت خػعؿ دػ ؿ الإاقػات والقػدرات واالتػتفادة  ػت  الحاجة إلى تحقيـق الـتات 

  زايا التعاليم والتإنر ا تمعا.
الػػ  ؽلارتػػها اإلنطػػاف دػػدا م  قيػػس رغباتػػو وإكػػباع ثاياتػػو  إف رلمنملػػت ادلمارتػػات االيتمامليػػت   

اإلنطػػانيت دلرتبإػػت ارتباطػػا وطيػػدا دعنا ػػل البيئػػت اخلارييػػت و كننػػات اأػػيط  ػػت خػػعؿ تكيفهػػا  ػػم 
و ػػػ ا رلمنملػػػت ايملػػػراؼ والتقاليػػػد الطػػػا دة ع أوتػػػاط ا تمػػػم والػػػ   كننػػػات اينطػػػجت العمرانيػػػت 

وتف ػػيها دػػ  أ رادىػػا  وإف أي  ػػنؿ ع ىػػ يت العنصػػريت يػػسدي  ػػرص ا تمعػػات ملالػػح تإبيقهػػا 
دال ػػرورة إىل إثػػداث خالػػل ع رلمنملػػت ادلمارتػػات ادلتبعػػت داكػػيا  ػػم الت ػػنؿ احلاشػػل ع العناشػػر 

 االيتمامليت والعمرانيت.
VI–5- :العالقات االجتماعية داخل المسكن القصوري 
عقػات سلتالفػت إ ػا د نيػت وإ ػا ملاقػات  صػاىرة ت غل ادلطكت رلمنملت  ت اي راد تردط دينهم مل   

أو ملعقػػػات ايتمامليػػػت أخػػػرت   مػػػا ي ػػػم القصػػػر  كػػػل رلمنملػػػات سلتالفػػػت  ػػػت ايتػػػر والعػػػا عت 
ثيػػ  ػلػػتم ىػػ ا التنػػنع ويػػند ملعقػػات ايتمامليػػت  تننملػػت تنػػنع ايينػػاس واي ػػراد  وؽلكػػت تعديػػد 

 ى ه الععقات  ما يالا:
VI–5-1- :العالقات داخل العائلة 
إف التعاضػػػد والتػػػازر والتماتػػػ  والعصػػػبيت ىػػػا مسػػػات الععقػػػات العا اليػػػت لػػػي  دطػػػبع املتمػػػاد    

وت ػػتد كػػن تهم  ابــن خلــدونأ رادىػػا ملالػػح دع ػػهم الػػبعض دػػل يهنػػم دػػ ل  التعاضػػد  مػػا قػػاؿ 
تقػػـن ملالػػح أواشػػر الػػدـ وادلصػػاىرة والتنثػػد ع  صػػري  وتعظػػم رىبػػت العػػدو ذلػػمو   العصػػبيت ايتػػريت

 تم أ رادىا اي راح وايثزاف وادلكاتع واخلطا ر والكرا ت   ما قد تن   التنترات ع  رتؾ  يتقا
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القػر  ملميقػا ع احليػاة  ذويالععقات ايتريت و تدـ النزاملات دينهم  و اف التناثر والػتعـؤ دػ  
 الن رة د  ايقارب ىا نزملت طبيعيت ع الب ر. أف ابن خلدونوالزاؿ إىل اليـن  وقد املتا 

الععقت دػ  ايب وادنػو  (1970 ؼ  ) رانز أ ا ملت الععقت د  أ راد ايترة الناثدة  قد وشا    
أف يقػػا ع  ـ1954أو الػػزوج وزويتػػو د نػػو وط يكػػت الدػػت ع العا الػػت اجلزا ريػػت التقاليديػػت قبػػل ملػػاـ 

لتتبدؿ ع  طالكو  ادت ع إطػار ايتػرة  أ ػا ملالػح  طػتنت ايـ  ويو والده إال أف  املاليتو ط تكت
 كف ملعقتها دزويها أقل دؽلن ت أو رظا تت نؿ ملعقتهػا دزويهػا إىل رلػرد  عيػل و ريػم لالطػالإت ع 

 ايترة و طسوؿ ملت ت    رزقها ومحايتها.و
وىا ملعقت دػ  ريػل ويعتقد الكثريوف أف ايترة  ا ىا إال خاليت أوليت تظهر ملت طريس الزواج    

وا ػػرأة و ػػس تقاليػػد اجلماملػػت والقػػنان  العا ػػت والػػ ي يهػػدؼ إىل إ ثػػار العػػدد الب ػػري  وع ثقيقػػت 
اي ػر أف ىػػ ه النظػػرة نظػػرة قاشػػرة لالػػزواج ولألتػرة   زيػػادة إىل ضػػرورة الزيػػادة العدديػػت حلفػػظ الب ػػر 

ملعقػػات يديػػدة لعػػل أقالهػػا والطػػعلت  ػػكف الػػزواج يهػػدؼ أي ػػا لتإػػنير الععقػػات وظلنىػػا وظهػػنر 
 قػػاؿ وظلػػن اإلنطػػاف ع رلتمعػػو إذا  لػػي   (1993)زلمػػد البهػػا  ايدػػنة وادلصػػاىرة وإىل ذا ادلعػػ  أكػػار 

ظلنا ملدديا  قط وإظلا ىن  م ذل  ظلن ع الععقات د  أملداده وإذا ط ػلقػس اإلنطػاف دػ  أملػداده 
اف والطػػعـ وادلػػندة ع ملعقػػات اي ػػراد  ػػكف الكثػػرية وادلتزايػػدة  عػػ  ا تمػػم أو ىد ػػو  ػػت االطمئنػػ

 اإلنطاف ع نإاؽ ىدؼ النبات واحليناف.و
VI–5-2- عالقات االجتماعية بين األقاربال: 
وتػػت كم ىػػا ىػػ ه الععقػػات رلمنملػػت  ػػت الصػػعت الرمحيػػت تػػناء أ انػػ  د نيػػت أو  صػػاىراتيت    

أ رادىػػػا دػػروادط مل ػػػنيت وايتمامليػػػت  تماتػػػكت تالػػز هم دتنفيػػػ  التزا ػػػات و طػػػسوليات ثيػػ  يػػػرتبط 
ووايبػػػات تفيػػػد أدنػػػاء الػػػرثم الناثػػػد أو النطػػػع الناثػػػد  وتقػػػـن ىػػػ ه الععقػػػات ملالػػػح التفػػػاملعت 
ادلباكػػرة إذ إف اي ػػراد ػلتكػػنف  ػػم دع ػػهم ويهػػا لنيػػو ودوف الالجػػنء إىل وتػػإاء  وقػػد أ ػػد  عػػت 

االيتمامليػػػت ط وملعقػػػات القرادػػػت ع ا تمعػػػات التقاليديػػػت دتػػػد إىل ا ػػػاالت خاليػػػل ملمػػػر أف الػػػرواد
ايتاتػػيت ع احليػػاة خصنشػػا ا ػػاؿ االقتصػػادي والطياتػػا والزويػػا والعقا ػػدي وثػػىت الرت يهػػا  
وىك ا ؽلكت القنؿ أف رلاؿ روادط القرادػت ينإػني ملالػح احليػاة دكػع أدعادىػا ع ىػ ا الصػنا  ػت 

  ت وظيفتها ع ى ه ا تمعات دالغت التعقيد. ا تمعات شلا غلعل
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تقػـن ملعقػت قرادػت دوف ملعقػت وال تقتصػر ملعقػت القرادػت ملالػح روادػط الػدـ وادلصػاىرة إذ ؽلكػت أف    
د نيت إذ تعتا القرادت ظاىرة تنتينلنييت تطتند ملالح رلمنملت ملعقات ايتمامليت ت خ  ظلإػا دينيػا 

 وقانننيا وأخعقيا.
VI–5-3- ات االجتماعية بين الجيران:العالق 
 عػػػد الععقػػػػات القا مػػػت ملالػػػػح اجلػػػرية ع أوتػػػػاط ا تمعػػػػات القصػػػنريت واثػػػػدة  ػػػت أىػػػػم وأ ػػػػنتم    

الععقات االيتمامليت إذ إف االكرتاؾ ع احليز ادلكاين لػو الػدور البػالو ع خالػس نػنع  ػت الععقػات 
القا مػػت ملالػػح التطػػاند ادلطػػتمر دػػل قػػد تتعػػداه إىل الت ػػادو والت ػػارؾ ع  عظػػم  ظػػاىر احليػػاة نظػػرا 

ف وملعقػػات أ (1972)أنػػدري  ـ  لت ػػادو النإػػاؽ اجلغػػراع شلػػا ؼلالػػس نفػػ  الظػػروؼ احلياتيػػت  ويػػرت 
اجلػػػرية تكػػػاد تكػػػنف قرادػػػت و ػػػػا يس ػػػدىا اتطػػػاـ اجلػػػرية دإػػػػادم التعػػػاوف التالقػػػا ا وال ػػػعنر داالنتمػػػػاء 

غلعالهػػػػم ي ػػػرت نف ع نفػػػػ  العػػػػادات والتقاليػػػد  وقػػػػد تتإػػػػنر ملعقػػػات اجلػػػػرية إىل  رثالػػػػت اجلغػػػراع 
اف  يعمػل لصػاحل ايتريت  الإفل  ثع  ن  شغره ال ؼلرج  ت ىػ ا العػاط الصػغري دػ  البيػ  واجلػري 

يريانو وتكنف ملعقػات  بنيػت ملالػح التعػاوف أدرزىػا التػنيزة ال ػكل الػدا م لالمطػاملدة النديػت القا مػت 
 وملالح تبادؿ ادلصاحل وتتطم دإادم اإلثطاف.

 ما تتميز ملعقات اجلرية دكنهنا تتجطد ع نإاؽ أوتم  ت ملعقت القرادت أو الععقات العا اليت     
ارتبػػاط رلمنملػػت ايتػػر واي ػػراد احلػػا  ثيػػ  تن ػػ  ىػػ ه الععقػػات دطػػبع يهنػػا تقػػم ملالػػح  طػػتنت 

ايػز  كػاين واثػد يت ػار نف  يػو ذات ادلصػاحل واالىتما ػات ويقتطػمنف ال ػعنر داالنتمػاء والػػنالء 
وىػػ ه الععقػػات  كمهػػا قناملػػد و بػػادئ  عينػػت يطػػاىم احلػػا ع تإنيرىػػا ودالنرهتػػا لعػػل أعلهػػا ىػػن 

ا  ادلدرتػػت وادلصػػالح واأػػعت  الهػػا  ستطػػات خاشػػت دالطػػكاف كػػعنر النػػاس أف  ستطػػات احلػػ
 يعمالنف ملالح ثفظها واتتمراريتها دا ا  ما ينعمنف دنظيفتها وخد اهتا.

VII– :الخصائص االجتماعية للعمران المحلي 
ط يطػتند العمػراف اأالػػا ع تصػميماتو ملالػح اجلنانػػع البيئيػت وادلاديػت   طػػع دػل  ػاف لالجانػػع    

       والثقػػػػاع ايفػػػػر الناضػػػة ملالػػػػح ادلنتػػػػنج اأالػػػا التقاليػػػػدي تػػػػناء ملالػػػح الصػػػػعيد العمػػػػراين االيتمػػػاملا
 أو ادلعماري  ولعالنا ننيز أىم ى ه اخلصا   ع:

 إف ضيس الإرؽ وادلطال  ناتن ملت تراص ادلباين وقرهبا  ت دع ها وال ي يدؿ ملالح النثدة -1
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 لقا مت د  أ راد ا تمم.والتمات  ع إكارة إىل قنة الروادط االيتمامليت ا
اخلصنشػػػيت: وىػػػا خاشػػػيت دػػػارزة ع ا تمعػػػات التقاليديػػػت وتعمػػػل ملالػػػح ملػػػزؿ أي أينػػػيب ملػػػت  -2

العا الت ملالح  طتنت النثدات الطكنيت  ت خعؿ إقا ت يدراف شماء قػد تتةالالهػا  ت ػات  إالػت 
ادلنػػازؿ ملالػػح  ملالػػح ال ػػارع  ػػم  راملػػاة  ػػنف ىػػ ه الفت ػػات ع الإنادػػس العاليػػا   مػػا املتمػػد تصػػميم

 الفناء ادلر زي ال ي ي م أغالع اين إت الين يت وخاشت النطنيت  نها.
عػػػدت  بػػػدأ احلر ػػػت وإدعػػػاد الغردػػػاء ملػػػت ادلطػػػا ت وا ػػػاالت ايتػػػريت التصػػػميم ادلعمػػػاري إىل ت -3

اجلانع العمراين  ت خعؿ إملإاء  بادئ خاشت ع ختإيط ايثياء ملت طريس التدرج ع الإرقات 
)الػديع  ب  لالقياـ دتم ي  الداخال  ضلن اينطجت العمرانيت وىا  ا كبهها إىل اخلاص  ت العاـ 

دوا رىػا  المػا ابهنػا  ػت  ر ػز احلػا  يس ادلتعددة ال بكات ال  تد نو نظاـ ي بو ادلصفاة  (2001
 إىل قالبو وتطتجيع لالم منف االيتماملا لالمجاؿ ثطع  ا يالا:

وتغإيهػػا الزنيقػػت و ظػػح خبصنشػػيت ىا ػػت وبمػػم ملػػادة أ ػػرادا ذوي ملعقػػت ملا اليػػت  الػػدا رة ايوىل: *
وتتطػػم ملنػػدىا قيمػػت احل ػػمت الػػ  تطػػم  ػػل أ رادىػػا ويبػػدو قنيػػت )قرادػػت د نيػػت ع أغالػػع ايثيػػاف( 

ذل  ياليا وراء اإلثطاس ال ي ينتاب أي كة  أينيب ملند دخنلو ى ا ا اؿ دوف اشإ اب 
 و.أثد اي راد القاطن  د

و نضػػعها الإريػػس غػػري النا ػػ ة  ويتطػػم  يهػػا إىل ثػػد نإػػاؽ ا ػػاؿ العػػاـ دالنطػػبت  :الػػدا رة الثانيػػت *
ىػػػػ ه الإريػػػػس ملالػػػػح ا ػػػػاؿ العػػػػاـ الػػػػ ي دثالػػػػو الطػػػػاثت أو الزقػػػػاؽ  وتتنػػػػنع لالةػػػػاص نظػػػػرا النفتػػػػاح 

ػَلتكم إليها الكل  العا عت ال  ترتبط  يما دينها غالبا د شل يغراع  نثد ت بإها قنان  ملر يت 
واالىتمػػػاـ دنظا ػػػت ا ػػػاؿ اخلػػػاريا وتنييػػػو ايينػػػيب  وىنػػػا   ػػػاثرتاـ ادلػػػرأة و مػػػل  طػػػسوليت ايوالد

  يتقال  نفنذ قيمت احل مت إىل ثد أضيس شلا  اف ملاليو ع الدا رة ايوىل.
ىن ثػدودىا ؽلثالها ال ػارع أو الطػاثت  و يػو ت ػم ل ىػ ه القيمػت وترتايػم إىل أد :الدا رة الثالثت *

ثي  تصبة الععقات وادلمارتات تاريت د  أ راد  ل احلا وسلتالا كرا  و وثىت غري القاطن  
 دو داختعؼ أشنذلم وملا عهتم و طتنياهتم االيتمامليت والثقا يت.
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رلتمم  ل احلا  ػلظح د دىن ال روط ادلتن رة ملالح 
ادلطتني  ايوؿ والثاين وتتطم  يو االتصاالت د  

 .اي راد ثىت ايينيب ملت الطكاف

زلالا دقاننف ملرع  كمو ملادات وتقاليد  رلتمم
 تمافالت غالبا  ا ت كالو ملا عت ذات أشل يغراع 

 . نثد

ملا عت ذات قرادت ايثياف  زلالا دثالو أغالعرلتمم 
 .تتطم  يما دينها خبصنشيت العا الت ادلمتدة د نيت

 المجال العام
 أماكن التجمعات
 المرافق العامة

 مجال شبه عام
 ضمان النشاط

 االجتماعي 

            مجال خاص 
 مسير ذاتيا

 
   
  
         

 
 
 
 

       
 

 

 

 ا اؿ اخلاريا وقيمت احل مت ع البيئت العتيقت. :II-10ال كل 
 .2001الديع  ب   ادلصدر:

إليػو ملػا كػبكت  ػت ادلطػال  التةص   ت خػ   ػل قبيالػت ثيػا  عينػا تعػيب  يػو ويػتم النشػنؿ  -4
 وغالبا  ا ي خ  ذل  احلا اتم تال  القبيالت أو أثد أوشا ها. وادلمرات كبو اخلاشت

غيػػػاب التػػػدخعت احلكن يػػػت تػػػناء ع  طػػػا ل البنػػػاء والتعمػػػري أو ثػػػىت ع ادلطػػػا ل والق ػػػايا  -5
أنػػػو وط يكػػت لالطػػػالإت تػػػدخل  بػػري ع كػػػسوف تطػػػيري  (1995)مجيػػػل  ع.ؽ.أ  االيتمامليػػت وقػػػد أ ػػد 

أثػػناؿ النػػاس  و ػػاف تػػدخالها  قتصػػرا ملالػػح  ػػض النزاملػػات الػػ  يعجػػزوف ملػػت ثالهػػا  يمػػا ديػػنهم  
 كػػاف تطػػيري اي ػػنر يعتمػػد املتمػػادا  بػػريا ملالػػح العػػادات وايملػػراؼ.و  ولقػػد لعػػع العقػػعء و بػػار 

لالمكانػت العاليػت الػ  ػلظػنف هبػا نر ا تمعػات الطػت والعالمػاء وريػاؿ الػديت دورا ىا ػا ع تطػيري أ ػ
  كليو الكالمت ع أ نر احلل والعقد.



 زء الػنػظػريػػػػػػػػػػاجلػػػ الػفػػصػػل الثاين
 

81  
 

إف أىػػم  ػػا ؽليػػز البيئػػت التقاليديػػت ىػػن تنايػػد ملناشػػرىا ادلهمػػت داخػػل العقػػارات اخلاشػػت  ادلنػػازؿ  -6
والقصػػنر أو داخػػل العقػػارات ذات االتػػتةدا ات اأػػددة  ادلػػدارس وادلطػػايد ملالػػح ملكػػ  البيئػػت 

 الكثري  ت فروات ا تمم تطتثمر ع ادلناطس العا ت  الطاثات والإرؽ ولن خ  ايكػجار   احلديثت
 مثاؿ  فا ادلدينت التقاليديت صلػد أف أغالبيػت ايكػجار  تنايػدة ع أ نيػت العقػارات اخلاشػت  ادلنػازؿ 

ىػػ ا والقصػػنر وادلػػدارس وادلطػػايد دينمػػا تنػػدر ع اي ػػا ت العا ػػت  الطػػاثات والإػػرؽ وال ػػنارع  و 
خػػػػعؼ ادلدينػػػػت احلديثػػػػت ثيػػػػ  صلػػػػد أغالػػػػع ايكػػػػجار هبػػػػا  تنايػػػػدة ع اي ػػػػا ت العا ػػػػت  ػػػػالإرؽ 

ولعػل أعلهػا ىػن الطػبع االيتمػاملا واحلدا س والطاثات العا ت وى ا االختعؼ لو أتػباب  ثػرية 
وىن اي ثر كينملا د  الباثث  وىػن النظػر إىل ايتػرة  ػت ناثيػت الطػرت )اخلصنشػيت( والبعػد ملػت 

  ادلتإفال  ول ا  قد و رت لإلنطاف  ػل كػاء ع ديتػو ملالػح ملكػ  العمػارة الغرديػت الػ  تػدملن أمل
 (1995)مجيل  ع.ؽ.أ   إىل االختعط ودروز ادلرأة  ع د س ملندىا  ت اتتةداـ احلدا س العا ت.

وفيقػا ملالػح ادلرأةو يرتبط ع ادلةيالت ال ػعبيت ارتباطػا -أف الثنا ا والدار (1997  ـ  تعيدي)يرت  -7
  طتني  سلتالف :

تػػػرتبط ادلػػرأة دف ػػاء الػػػدار دػػ  ثر  ػػػت ملعقػػت ثيػػ  أشػػػب    ػػل واثػػػدة  ادلطػػتنت الطػػإ ا: -
والػ  اكمهػا أشػب   ادلػرأة  ا تدادا لألخرت ع ادلةيالػت ال ػعبيت )العػادات والتقاليػد وادلعتقػدات(

ملنصػػرا ال يت ػػرؾ إال ع الػػدار   ػػاؤىا النثيػػد دا تيػػاز والػػ ي ػلتػػني أ ػػا قطػػم  ػػت وقتهػػا إف ط 
نقل  الو  القد أشب   ادلرأة   ػاء الػدار و  ػاء الػدار يعكػ  ادلػرأة   ػادلرأة دف ػاء دارىػا و  ػاء 

 الدار دا رأتو.
ع طػػادم ايننفػػت دكػػل  ػػا  مالػػو  ػػت دالالت نفطػػيت  قػػد تالتقػػا ادلػػرأة والػػدار ادلطػػتنت العميػػس: -

 وفقا يت وايتمامليت دالنطبت لالريل.
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 :خــــــالصـــــــــــــــــــــة
ثاولنا ع ى ا الفصل إيراد اخلصا   ادلاديت وااليتمامليت لالنطين وا تمم القصػنري التقاليػدي    

الػػػ ي كػػػكل رغػػػم دطػػػاطتو  ثػػػاال را عػػػا ع  قيػػػس الإػػػادم اإلنطػػػاين  ػػػت خػػػعؿ أنطػػػجت ملمرانيػػػت 
ددريػت وفيقػت  ػم ثايػات و تإالبػات اإلنطػاف وقدراتػو ادلاديػت وملاداتػو وتقاليػده وظػػروؼ  تعاطفػت 

 ئتو اأيإت.دي
إف القصػػػنر العتيقػػػت وطريقػػػت دنا هػػػا وانطػػػجا ها و ثا ػػػت دناياهتػػػا وملمارهتػػػا التقاليديػػػت ليطػػػ  رلػػػرد    

شد ت وإظلا تعد  عاة ود كل شارخ ملت القيم الثقا يت وااليتمامليػت واالقتصػاديت والطياتػيت وملػت 
 مػػا أف التنظػػيم ا ػػايل ع القصػػنر العتيقػػت يعػػد نتػػاج رلتمػػم  و التناشػػل دػػ  اإلنطػػاف وزلػػيط ملي ػػ

 نظم و تماتػ  لتالبيػت  تإالبػات الطػكاف إذ يعتػا إدػداملا مجامليػا ذا تنظػيم زلكػم يػنم ملػت  ر زيػت 
ال ػػنارع  ػػنظم أغالبهػػا ملالػػح كػػكل تفرملػػات غصػػنيت ملا ػػت ؽلثالهػػا ادلطػػجد اجلػػا م  أ ػػا ملػػت تنظػػيم 

ت ادلتنزملػػت ع كػػكل كػػبكا  ػػنظم وىػػ ا االخػػتعؼ نػػادم ملكػػ  الػػ  صلػػدىا ع ادلةإإػػات احلديثػػ
 ت تبايت واختعؼ أىداؼ  ل ظلنذج   يهدؼ النمنذج احلدي  إىل  قيس أ ا قدر  ػت احلر ػت 
ملالػػح املتبػػار وتػػا ل النقػػل وادلناشػػعت ادلتاثػػت  دينمػػا يهػػدؼ النمػػنذج التقاليػػدي إىل التقاليػػل  ػػت 

  (2005)خالا اهلل  ب   .إتاحلر ت الملتماده ملالح وتا ل نقل ددا يت دطي
أ ػػا ا ػػاالت ع القصػػنر العتيقػػت  هػػا ت ػػهد تػػدريا  ػػت اخلػػارج إىل الػػداخل ظػػا ي ػػمت الراثػػت    

وي فا ننملا  ت اخلصنشيت وثفظ احلر ات و قيس اي ت  وى ا التنظيم وإف دؿ  كظلا يدؿ ملالح 
شػيت واي ػػت وتػػع ت تنظػيم زلكػػم يعكػ  ثػػرص الطػػكاف ملالػح قػػيم  تعػددة أعلهػػا الراثػػت واخلصن 

البيئػػت   مػػػا يالفػػ  انتبػػػاه ادلتجػػنؿ ع كػػػنارع اينطػػجت العتيقػػػت  قياتػػها اإلنطػػػاين  زد ملالػػح ذلػػػ  
العتيقػت تعدد ادل اىد ع ادلطار الناثد   ما أف تقنيات و ناد البنػاء ادلطػتعمالت ع البيئػت القصػنريت 

 ػػت ثيػػ  االتػػتدا ت  نجػػد تنا قػػا سلتالفػػت ملػػت نظريهتػػا ادلطػػتعمالت ع اينطػػجت والتنتػػعات احلديثػػت 
 تا ا وانطجا ا د  ايننيت ايوليت وتنتعاهتا اجلديدة.

لكػػػت ط تالبػػػ  ىػػػ ه اينطػػػجت العتيقػػػت أف تإاذلػػػا يػػػد التغيػػػري يػػػراء  ػػػا طػػػرأ ملاليهػػػا  ػػػت تقالبػػػات    
و ػػنالت أ  ػػ  إىل احلػػاؿ الػػ ي ىػػا ملاليػػو اليػػـن  ولعػػل أوؿ دػػنادر ىػػ ه الت ػػنالت  انػػ  ملقػػع 

 عمر و رضو ظلنذيا  غايرا لالنمنذج اأالا تناء ع قالبو أو قالبو شلا انعك  تالبا ملالحدخنؿ ادلطت
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اينطجت العمرانيت لالمدينت ال  أشب   اليػـن تعػاين  ػت  نضػح ملمرانيػت و عماريػت واخػتعالت ع 
قيمها احل اريت وااليتمامليت و ا ترتع ملالح ذل   الو  ػت إكػكاالت ديئيػت  تننملػت وثػىت النشػنؿ 

   دروز الصراملات د  القنت اأا ظت وقنت التجديد.إىل 
   
          



 الفصل الثالث

 

العمارة والعمران 
 االحتاليل
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 مـــقــدمــــــــة:
الػ  ااملػا قققػ   لقد عزؼ املصػممنف اجلػدد ساغػواننا عالرمػارة اةدعثػا عػا الرمػارة الوق  دعػا   

لإلنساف الر ش األمثل ما خالؿ اغوجاعوها ألكرب قدر ممكا ما موط بات ق اتو، سلرل السبب 
الفاعػػل ىػػن تػػالءر ىػػمنيء املصػػمممل اػػاؿ الرػػايب الغػػالمم سالرػػره ال ػػـن سمػػا  ؿ  ل ػػو ساقرهػػ  مػػا 

عالنظػػاـ الرػػاملم سمػػا ىػػن ع  ػػو الرػػايب املوقػػدـ ساملو اػػر عق ػػادة الاػػرب سمػػا عسػػم   ،ضػػ اع سضػػر 
سمتػػزؽ  ،اجلدعػػد الػػدي إد   ت  نواأ ػػا إكػػرب ستقن ػػا عال ػػا سرلاى ػػا تبهػػر الرقػػنؿ   عرػػ  املنػػاا 

 سما اجنر عا ىده اةداءا املزعنما ما انوشار ل فقر ساجلهل ساملرض. ،النسان ا   مناا  إخر 
بػػات السػػكاف، ىػػدا سمػػا عالقػػي أ  ػػا ىػػن عجػػز الرمػػراف اةػػدعث عػػا ت ب ػػا الكثػػ  مػػا موط    

الرمػػراف الػػدي عرلوػػو ا ومرػػات الررع ػػا سالغػػالم ا أػػراء دخػػنؿ انيغػػورمار  ت إراضػػ ها   غػػاعر 
ُعػػرؼ عػػالطراز الرػػاملم الػػدي إلػػبح مػػا الناضػػح عجػػزه عػػا ت ب ػػا عرػػد ذلػػع الرمػػراف الرػػاملم الػػدي 

 س مهالو ة  األأ اؿ املسوقب ا. موط بات السكاف   اةاضر
املررسؼ عالنظاـ ال  ربايل الدي ققػ  ل رػايب تقػدما ا ىم  قد  نوائج النظاـ الرإمسايل  ف اةداء   

مشهندا   شىت جمانيت اة اة كالطػب سالور ػ   سالصػناعا سقػىت   الس اغػا مػا خػالؿ الورددعػا 
اةزع ػػػػا عػػػػ  شػػػػرار الدديقراا ػػػػا سانوهػػػػ  عالرػػػػايب  ت مفهػػػػـن اةداءػػػػا الػػػػدي عهػػػػدؼ  ت السػػػػ طرة 

    قػػػن  الطب رػػػا قػػػدر املسػػػوطاع، لكػػػا سعاملالقظػػػا عواػػػح أ  ػػػا إف جمومرػػػات اةداءػػػا سالػػػو ك
 قادت الرايب  ت الو نث الب ئم.

سعػػػػالرندة  ت تػػػػارع  النسػػػػاف األسره جنػػػػده  نسػػػػانا مق ػػػػدا سمطمػػػػنس الش صػػػػ ا أػػػػراء عكػػػػ     
ستنلػد الرببػا لػدعه  الكن سا عو ستس طها ع  و   الرصػنر املظ مػا إد  ىػدا  ت غػ و األسرع ػمل 

  الو رر سعك   الرقل   تس   شمسف ق اهت ، سقد ُعرل  ىػده املرق ػا عرصػر النهاػا األسرع ػا 
كػانو سلػنلو    سعفال مسػامهات الفالغػفا إمثػاؿ ال  يب تنوصر  ني   القرف الثاما عشر امل الدي

األمػػ  مػػا خػػالؿ الوقػػدـ  سرسغػػن الػػدعا رإسا  مكان ػػا تشػػك ل دغػػونر ل  رعػػات سخ ػػ  السػػالـ عػػمل
البشري، سنيق  ىدا الفكػر قبػنني شػرب ا   إسرعػا لقامػ  الثػنرة الفرنسػ ا ضػد انيغػوبداد القطػاعم 

الثػنرة الصػناع ا الػ  قػررت النواأ ػا عرإمسال وهػا سخ قػ   لاقػا ما إأػل تسػنعد القػاننف، سقامػ  
 أدعدة اتسم  عالرلاى ا سالرقم.
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سيب ع بػػث ىػػدا الػػنهج إف ترجضػػو منأػػات الوسػػ و سالوػػدمر ني غػػ ما عرػػد انوشػػار  لرازاتػػو الاػػ     
ساغػواالؿ ال ػد الرام ػا مربنعا كظهػنر الطبق ػا   إسغػاط ا ومػال سانينوشػار الناغػال ل فقػر ساجلهػل 

قػم أػزء سالوساع  حنن الوس ح، ىدا األخ  إد   ت ظهنر  لػا كانػ  السػبب   انقسػاـ الرػايب سر 
منػػو ع ػػ  قسػػاب ا خػػر إني سىػػم  لػػا انيغػػورمار، ق ػػث جنػػد إف الػػدسؿ األقػػن  إربمػػ  الػػدسؿ 
الار فا ع   انيغوجاعا لربباهتا لنجد كل ما عو   جنازه   ىده الب داف عو  سل  مػا ترعػده الػدسؿ 

ومثػل   األقن  لنمو تر  مها ىن السائد ساراز عناءىا ىن الاالب لظهر ننع أدعد مػا البنػاء امل
 الطراز انيغورماري انيقواليل الدي كاف عسومد مبادئو ما مبادئ اةداءا املزعنما.

I-  م02م إلى القرن 66مراحل تطور العمارة األوربية من القرن: 
الكػػالـ عػػا الرمػػارة األسرع ػػا كػػنف ىػػده األخػػ ة  ف اةػػدعث عػػا الرمػػارة انيقوالل ػػا عقندنػػا  ت    

هلػػدا الطػػراز الػػدي اكوػػنت عنػػاره مػػدف الرػػايب الرػػره، سلقػػد شػػهدت الرمػػارة ىػػم الرك ػػزة األغاغػػ ا 
األسرع ا خالؿ النص  األخ  ما القرف الواغال عشر سقىت ق ػنؿ القػرف الرشػرعا قركػا د سعػا   

السػػػاعقا لمػػػػنه  مػػػػا شػػػػرع  الب ػػػث عػػػػا اجلدعػػػػد سشػػػ د قالػػػػا انيغػػػػو هاـ   الرمػػػارة مػػػػا الطػػػػرز
نائ ػػا سمػػنه  مػػا قػػاسؿ  ق ػػاء اػػرز الرمػػارة الدارغػػا كالفرعنن ػػا إس عسػػورمل اةدعػػد   اهل اكػػل الب

البرعق ػػا إس الرسمان ػػا إس قػػىت القنا ػػا   اػػراز القػػنام اجلدعػػد، سمتػػاد  القػػـن   عرػػ  املنػػاىج 
ال  اموزأ  عراها مال عقاعا اراز البارسؾ إس الركنكن املام ل قىت مت اػ  عػا اػراز انوقػائم 

 انيغورماري عسبب تزامنو مػال املرق ػا انيغػورمارعا الػ  اعوػدإهتا لرنسػا   عدع  الطراز الكنلنن ايل
، سغػػن اسؿ عػػرض إىػػ  مراقػػل تطػػنر الرمػػارة عرػػد ذلػػع ست وهػػا دسؿ املاػػرب ـ1831اجلزائػػر عػػاـ 

ال  إنوج  لنا ىػدا الطػراز انيقػواليل  الرمارة ، ىده(2012ند  اةالؽ، )قسب ما إسردتو األسرع ا 
 : ت إعامنا ىده قدسده قدسد القارة األسرع ا ل سوقر عردىا   إب ب مسورمراهتاالدي تردت 

I- 6- العمارة والعمران ابتداء من القرن السادس العشر: 
لا الرمارة   ىدا القرف ارتبااا كب ا عاةك  امل كػم ل ػبالد لكػاف انيىومػاـ منصػبا ع ػ  ارتبو    

ئ س ا سمتود عالونغال الطرؽ البر دة لكان  تقاـ املدف كمراكز ر تنظ   الشنارع الرئ س ا سرعطها مال 
قام  املرأر ات الدعن ا عنضال الشنارع املسوق ما املنط قػا مػا مركػز  خارج املركز، لفم مدعنا رسما

 املدعنا لورطم انفواقا ع   مفهـن املدعنا الكب ة، سقد اغوفادت رسما ما نوائج اهلندغا البارسك ا
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الػػ  نظمػػ  ع ػػ  إغػػاس شػػبكا مػػا املرعرػػات اهلندغػػ ا،   قػػمل متركػػزت عرػػ   إكثػػر مػػا عػػارع 
سىػدا مػا إعطػ  مفهنمػا نيموػداد  الشنارع الرئ س ا قنؿ نقطا مركزعا ىم غػاقا تاػ  متثػاؿ امل ػع

 قك  امل ع.
I- 0- القرن السابع العشر: 
ساملهجئػػا عو نعػػل القػػنة مػػا إعػػدي األلػػراد  ت إعػػدي الرامػػا  سىػػم مرق ػػا قػػل الػػننيءات القدديػػا   

عُػدئ عالوالغػػ   لفػا اةداءػػا سقػػد كانػ  لرنسػػا إسؿ مػا اغػػوفاد مػا نوػػائج اةػػل سا ومػال، سمػػا   
لقػد كانػػ  لرنسػا سخػػالؿ قػرنمل مػػا الػزما ق ػػب إسرعػا الس اغػػم سانيقوصػادي سانيأومػػاعم سارتػػبو 

سمػػػػال ازدعػػػػاد الونػػػػنع الرػػػػاملم ازدادت انيكوشػػػػالات الر م ػػػػا الرمػػػػراف يسػػػػاعم الونغػػػػال الس اغػػػػم، 
ستطػػػنرت ارائػػػ  الور ػػػ   سعػػػرزت الش صػػػ ا اهلندغػػػ ا املرومػػػدة ع ػػػ  ا طػػػو اةسػػػاع ا ساُػػػن ر ع ػػػ  

األغاغػ ا ل ػرعو الطرقػم  رػل الرقػد  رل  الرنالرالف ع املرتبو عالوطنر الكنين احمل و، سما   عُ 
ودة لمثال تنضال قصر لرغاي   وحنر الشارع املسوق   لكاف ىػن الطرق ا ع   ى ئا شبكا إلق ا مم

 مركزا ل منظنر شكل لرابمل موكام مل سكرر ىدا النمنذج   الردعد ما املدف املوالءرة عالبارسك ا.
لقػػػد ظهػػػر تػػػالء  ىػػػدا الطػػػراز عزعػػػادة الزخػػػارؼ املكننػػػا لنقػػػدات كبػػػ ة إمػػػا ع ػػػ  لػػػر د األعن ػػػا    

نالرعا لػو، سقػد اموػدت عمػارة البػارسؾ عشػكل ساغػال   القػرف السػاعال لمم  لومج د امل ع سامل
عشػػػػر   وحػػػػ و إسرعػػػػا سسضػػػػر  ا طػػػػنط الرامػػػػا  صػػػػائه الرمػػػػارة ق نهػػػػا ق ػػػػث متركػػػػزت ىػػػػده 
ا صػائه   املػػدف الرئ سػ ا   ظهػػر الو طػ و الرمػػراين ل مػدف سىػػن وحػاط يراكػػز املػدف الصػػا ة، 

سلػػ  نظػػاـ شػػامل كػػالجك ز ع ػػ  املبػػاين الدعن ػػا سأر هػػا    سإُع ػػد تشػػك ل القػػناـ اةاػػري ل مدعنػػا
وحػػنر الشػػػارع املنط ػػ  مػػػا مركػػز ءاعػػػ ، سُأر ػػ  مراكػػػز املػػدف   لرنسػػػا  صصػػا ل قصػػػنر امل ك ػػػا 
احملااا عاةدائ  الرمس ا ذات الشكل اهلندغم البس و سىن املرعال سل  تكرار منوظ  بالبا ما عػ و 

 بكا الطرؽ الرئ س ا مال وح طها.عومثاؿ امل ع سما   تكام   ش
  ىدا القرف عنصر القناع سوحاكاة الرقل املوفوح سعك  عنالر الرمارة لقد اختد لا البارسؾ    

عشػػػكل ساقرػػػم سذلػػػع عرػػػد دراغػػػا الوػػػارع  سالرػػػندة ل طب رػػػا سدراغػػػا الرنالػػػر األغاغػػػ ا املشػػػك ا 
الساعال عشر إلب   عارع  مركز الثقل ل رمارة مثل الرمند سالشرلات ساملداخل، س  هناعا القرف 

 عالنسبا ل رمارة األسرع ا، لنوج عمراف ذس ش ص ا لرنس ا مومثال   الشبكات األلق ا املمودة
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سالشػػطرجن ا ل شػػنارع الرئ سػػ ا اعومػػادا ع ػػ  عمػػارة امل ك ػػا املط قػػا، سقػػد مت ػػزت ىػػده الفػػجة إعاػػا 
ر سالقبػػنر ق ػػث غػػ طر ع ػػ  ىػػده املبػػاين اػػراز عازدىػػار عمػػارة املبػػاين الدعن ػػا )الكنػػائ ( سالقصػػن 

الركنكػػن املوج ػػم   الناأهػػات ساملوم ػػز عػػا البػػارسؾ عالوشػػك ل املن ػػة، كمػػا مت ػػز عالدقػػا سالنرنمػػا 
 ا ام  عشر سلنع  السادس عشر.سمسم   لرنسا عطراز لنع  

نقػػ  لوجدعػػدىا لكػػاف لقػد قػػاد املرمػػارعنف الفرنسػػ نف إغػػال ب اهلندغػا املرمارعػػا  ت املصػػادر األ   
لػػنه  لرنسػػ ا أػػدا اتسػػ  عالنضػػنح ساملنطػػ  سانيعوػػداؿ لاػػال عػػا انيغػػومرارعا   الوق  ػػد األلػػ ل 
ل هندغا املرمارعا ساعوقدسا إف اهلندغا املرمارعا جيػب إف تكػنف انركاغػا ملراقػل تطػنر الػزما الػ  

نيغػػورماؿ الصػػ  ح هلػػا ينأػػب ُتظهػػر ا صػػائه الرئ سػػ ا هلػػا مػػا خػػالؿ املررلػػا املثال ػػا ل مػػناد سا
 ن ػاعالنظ فا سامل ك ػا ا الػا عكػل عنػاء، لنجػدى  اغػو دمنا ضػما الناأهػات الرامػا الرئ سػ ا لأ

مػػػال تكرارىػػػا عشػػػكل موناغػػػ  لالبنػػػ  الرمػػػل دسف عم ػػػل املبػػػ  سمػػػا   عرػػػ  النقػػػدات الوزع ن ػػػا 
ها املررب عا الطب را لظهر الرنصر إعط  إمه ا لرنالر البناء سانسجاما مثال ا ل بناء مال املادة سننع

املكػنف مػا اةجػارة ةمػل الشػرلات كمػا أر ػ  املػداخل الرئ سػ ا عػارزة  (La Console)اةامػل 
 سمو دة مال الرنصر اةامل.

I- 3- القرن الثامن العشر: 
حنػػن الرػػايب املفوػػنح املورػػدد النمػػاذج لقػػاـ خطػػنة قامسػػا مػػا قملبمػػل املرمػػارعمل سشػػهد ىػػدا القػػرف    

إل اب املدرغا الركنك ا عالعماؿ ازدىرت   إسرعا النغط  سقامنا عإظهار تا  ات أدرعػا  و فػا 
عا نس ج األعن ا البارسك ا املمودة سمت زت عا عمل اهلندغا البارسك ا املوالخرة لركس  امنقات 

إف اهلندغػػػػػا البارسك ػػػػػا املوػػػػػالخرة شػػػػػك   السػػػػػمات الكثػػػػ  مػػػػػا اةكنمػػػػػات امل ك ػػػػػا الصػػػػػا ة،  ني 
األغاغػػ ا لوالغػػ   اهلندغػػا املرمارعػػا اةدعثػػا الػػ  اػػنرت عاملػػا أدعػػدا موشػػكال مػػا عنالػػر لردعػػا 
مس ػػػ  عإمكان ػػػا تكرارىػػػا ساموػػػدادىا سلػػػ   عقػػػاع منػػػوظ  لأعن ػػػا ا رغػػػان ا املشػػػك ا ضػػػما ا   ػػػا 

 عمػارة البػارسؾ مكننػا مػا أػدراف قام ػا سإعمػدة املكان ػا الناقػدة، سكانػ  الرنالػر النشػائ ا  
ض ما لعطاء مالمح القنة سالرظما سكان  الفرابات تقس   ت عدة إقساـ مق دة سبػ  مرتبطػا 
عبراها مما عسمح عانوشار الانء مشكال  ءارة سقرك ا ضما الفراغ لنضر  األغ  لر   جتػرع  

 ئوو لظهرت املدارس املرمارعا املوننعا ال  ختدـأدعد لسر الرالقا الكام ا عمل النساف سعمل ع 



 زء الػنػظػريػػػػػػػػػػاجلػػػ الػفػػصػػل الثالث
 

89  

 

  و   انيجتاىات.
I- 4- القرن التاسع العشر: 
الفكػػر املرمػػاري سالرمػراين سإدرؾ املرمػػارعنف عػػدـ  مكان ػػا انيعومػػاد ع ػػ   تطػنر   ىػػده املرق ػػا   

اهلندغػػا ال ننان ػػا سالرسمان ػػا س هػػا ع ػػ ه  النظػػر سانيىومػػاـ عاملقنمػػات الردعػػدة احمل طػػا عاألعن ػػا مثػػل 
 املنػػاخ سانيقو اأػػات اةدعثػػا ل بنػػاء الػػ  يب عكػػا الفػػا الرسمػػاين سني ال ننػػاين عالخػػداهنا   اةسػػباف
لكػػاف ىػػن الػػرد اجلدعػػد ع ػػ  إزمػػا الثقالػػا انينوقائ ػػا ل قػػرف الواغػػال عشػػر سإُدخ ػػ  األشػػكاؿ الرمزعػػا 
ل زعنا النبات ا لكاف عمل الن ات اغورراضا ساض ا لمكان ػاهت ، كمػا عكسػ  الوجػارب احملاكػاة 

   بارسك ػػػال طب رػػػا سظهػػػرت املػػػدارس املرمارعػػػا املورػػػددة سلػػػ  الوس سػػػل الوػػػايل: املدرغػػػا الاةق ق ػػػا 
 ظهرت الكالغ ك ا اةدعثا   القنا ا اةدعثا سما   ظهرت املدرغا انينوقائ ا.

I- 5- ظهور الحركة الحديثة للعمارة األوربية: 
لردعػػد الرنامػػل ساملواػػ ات اةالػػ ا ع ػػ  لػػر د الناقػػال األسره غػػناء  ظهػػر ىػػدا الو ػػار اغػػوجاعا   

ع ػػ  الصػػر د انيأومػػاعم إس ع ػػ  الصػػر د الصػػناعم سالوكننلػػنأم، سديكػػا ت  ػػ ه ىػػده الرنامػػل 
 ال  غامه    ظهنر الفكر املرماري اجلدعد  :

ـ الثػػػنرة الصػػػناع ا الوطػػػنر الثقػػػا  سانيأومػػػاعم سالصػػػناعم   القػػػرف الواغػػػال عشػػػر عرػػػد ق ػػػا -1   
لورددت إنناع املشػارعال الػ  كانػ    السػاع  تو ػدد   عنػاء الكنػائ  سالقصػنر ساملنػازؿ،  ني إنػو 
  ىػػػػػدا القػػػػػرف ظهػػػػػرت اةاأػػػػػا  ت عنػػػػػاء املػػػػػدارس ساملسوشػػػػػف ات ساملكوبػػػػػات ساملسػػػػػارح سالبنػػػػػنؾ 

سع ػ  ىػدا لقػد ظهػرت سالبنرلات ساحملالت الراما سوحطات السكع اةدعدعا ساملباين الصناع ا، 
 مشكالت أدعدة سأب ع   املهندس املرماري  جياد ق نؿ هلا.

سالػ   ـ1806تالءر مرمارعم الرػايب األسره عداعػا يدرغػا الفنػنف اجلم  ػا الػ  تالغسػ  عػاـ  -2   
 تدعن  ت الومسع عالجاث سالوقال د.

الو نؿ الكب  الدي ارإ ع   الرمارة   عداعات القرف الرشػرعا قػىت هناعػا اةػرب الرامل ػا  -3   
الثان ػػا نو جػػا الواػػ ات الس اغػػ ا   األنظمػػا إد   ت جلػػنء الردعػػد مػػا املرمػػارعمل األسرع ػػمل إمثػػاؿ 

ـــد ميشـــيلس (1932-1851) هوفمـــان ا لجيػػػاد إغػػػ نب مالئػػػ  سلاػػػا إلػػػ   (1909-1853) ألفري
 سقساغا تنفوح ع   الوبدعر   البارسؾ )لا الزخرلا( لكان  الكالغ ك ا احملدءا.
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القدديػا   ترك ػا لكػاف الرالقا النا دة مال إسرعا الػ  إدت  ت انوشػار لػا الزخرلػا سالرمػارة  -4   
مهندغػػػن الرمػػػارة العطػػػال نف عػػػدرعنف املهندغػػػمل احمل  ػػػمل لاػػػال عػػػا املهندغػػػمل الفرنسػػػ مل إمثػػػاؿ 

 الدعا إضالنا تقن ات ستصام   إسرع ا اا  ع   الطاعال احمل م. فوستاي
ظهػػنر املػػناد اجلدعػػدة ستنظ فهػػا   اهل كػػل النشػػائم سالشػػكل س ظهػػار  مكان ػػا كػػل مػػادة  -5   

 ع   قدة.
تالغػػ ا عالوجرعػػا الفرنسػػ ا، سمػػا  ـ1883تالغػػ   مدرغػػا الفنػػنف اجلم  ػػا    غػػطنبنؿ عػػاـ  -6   

املهندغػػػػمل الػػػػدعا متكنػػػػنا مػػػػا انياػػػػالع ع ػػػػ  إعمػػػػاؿ مهندغػػػػمل إأانػػػػب    غػػػػطنبنؿ املهنػػػػدس 
مسػػػػػو دما  (1905-1902)الػػػػػدي لػػػػػم  وحطػػػػػا اةجػػػػػاز  (1969-1878) دي أرانـــــد الغػػػػباين 

 إغ نب األشكاؿ املوننعا سالزخارؼ املورددة.
 ترومػػد عػػدسرىا ع ػػ  النضػػنح   اغػػو داـ املػػناد قسػػب النضػػنح   الطػػرؽ النشػػائ ا الػػ  -7   

ننعهػػػا سخصائصػػػها سعق ػػػ  أ ػػػد لالقو اأػػػات النان ػػػا سىػػػن مػػػا عػػػرز عظهػػػنر قركػػػا الفػػػا اجلدعػػػد 
الناجتا عا مبادئ الرقالن ا النشائ ا سىم ال  رقب  عالجاث الفة ل ماضم مال  (1880-1910)

 النشائم اةدعث.رعطو عالغ نب الو   ل الفكري املنفوح ل نواج 
عقدرة املهندس ع   الوررؼ ع   املشكالت ا الا عكل مشػرسع عرػد كما مت زت ىده املرق ا     

إف كػػػػاف ني خػػػػالؼ عػػػػمل تصػػػػم   مسوشػػػػف  سمبػػػػ  مكوبػػػػا عامػػػػا، لُنضػػػػال الوصػػػػم   الػػػػدي عالئػػػػ  
انيغػػػػورماؿ سسظ فػػػػا املبػػػػ  عػػػػل سإلػػػػبح كػػػػل مبػػػػ  عوم ػػػػز يسػػػػقو خػػػػاص لكانػػػػ  مبػػػػاين البنػػػػنؾ 

و حنػػن الشػػماؿ، إمػػا   مبػػاين املوػػاق  سالبنرلػػات توم ػػز عصػػالا مركزعػػا ذات غػػق  زأػػاأم عوجػػ
لرسع ػػ  دراغػػا ستػػالء  الضػػاءة لالغػػوفادة منهػػا قػػدر المكػػاف، سترػػددت الوصػػام   املور قػػا يبػػاين 
الدارات لكػػػم عػػػوالءـ املسػػػقو مػػػال اب رػػػا انيغػػػورماؿ لكػػػل مبػػػ ، سربػػػ  كػػػل ىػػػدا لقػػػد اهلػػػدؼ 

جتم  هػػا س عػػراز لو اهتػػا عنسػػب س األغاغػػم ملهندغػػم ىػػدا القػػرف ىػػن انيىومػػاـ عوشػػك ل الناأهػػات 
مونالقا سمونازنا، سقد نيق    ىده املرق ا عنادر انيىوماـ عػالو ط و اةاػري مػا خػالؿ  قامػا 
شنارع ممودة سم ادعا ساغرا سالرناعا عاجلانب الص م عا ارع  تطنعر شػبكات الصػرؼ الصػ م 

 الػدي خطػو (1891-1809) هوصـمانسكدا انيىوماـ عا ءػار سزراعػا املسػاقات ا اػراء، سلرػل 
 عونأ و ما المرباانر عنناعارت الثالث قد تنبال عقدـس سغائل ـ1830شنارع عارع  الررعاا عاـ 
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منالػػالت موطػػنرة عػػا النغػػائل الراىنػػا ع ػػ  ضػػ اموها سترلهػػا، إس لرػػل املبػػاين الاػػ ما املسػػوق ا 
ساغػػػرا متث ػػػ    السػػػاقات سعنػػػاء الربملػػػاف قػػػد لرضػػػ  ع ئػػػا  الل زعػػػوساحملااػػػا اػػػدائ  كبػػػ ة كقصػػػر 

 الناغرا سالشنارع الررعاا احمل طا هبا.
II – :الغزو االحتاللي والمنطق الجديد في العمارة والتعمير 
 ت تناقاػػات إخ ػػ  عونازهنػػا مػػال  لقػػد خاػػر  دسؿ املاػػرب الرػػره عمنمػػا ساجلزائػػر خصنلػػا   

عداعا الازس انيقواليل الفرنسم ستنف ده ل مشارعال انيغورمارعا ق ث إسأد نواأا مرمارعا سعمران ػا 
ىج نا عمل املدعنا الررع ػا الغػالم ا ساملدعنػا األسرع ػا، سارتػبو الو طػ و املػدعة عاةالػا انيأوماع ػا 

ػػد امل  40سخػػالؿ  ـ1836سػػورمر لقدسمػػو   اجلزائػػر لمنػػد غػػنا سانيقوصػػادعا لكػػل مدعنػػا، لبداعػػال مه 
غنا دخ   لرؽ لرنس ا سعم   ع   إرعال مدف رئ س ا ىم اجلزائر، عناعا،  اعا سسىراف، سما   
إلػػػػبح انيقػػػػوالؿ كػػػػامال   اجلزائػػػػر عاغػػػػو داـ القػػػػنة الرسػػػػكرعا، لقػػػػاـ احملوػػػػل عوقسػػػػ   األراضػػػػم 

د إرعر ن ػات القػرف الواغػال عشػر عنضػال ا طػو لونغػ ال ساألمالؾ عمل القبائل املنفصػ ا سشػرع  منػ
لقدديػػا ساملنرسءػا سني غػ ما السػػاق  ا منهػا سعرػ  املػػدف الداخ  ػا كقسػنط نا ساعومػػدت ىػده املػدف 

 ع   الرماؿ احملصنر عم ه  مال اجل ش.
اعومد احملول الفرنسم   اجلزائػر ع ػ   قامػا مشػرسع اةػدسد سذلػع عو دعػد جمػاؿ املػدف القدديػا    

املو نلػا سمػا   رعػػو مراكػز املػدف عقػػر  احملو ػمل اجلدعػدة عػػا ارعػ   نشػاء الطػػرؽ اجلدعػدة سغػػكا 
قػػاط رئ سػػا عامػػا عمػػل ع ػػ  خ ػػ  ن بوجــوُعػػمل املارشػػاؿ  ـ1840اةدعػػد لمتػػاـ الػػرعو، س  الرػػاـ 

مركزعػػا سأر هػػا كقاعػػدة ل رم  ػػات لاػػال عػػا تػػالممل خػػدمات تقن ػػا ترتكػػز ع  هػػا ىػػده املػػدف،   
الرل    ُقددت ل ما عرد املهاـ ال  جيب املباشرة هبا ما خالؿ مشرسع إُا   ع  و اغ  مشرسع

(Génie Alignement)  سعهػػدؼ  ت وحاكػػاة ساقػػال املدعنػػا مػػال امل طػػو الونظ مػػم، لبػػدإ الرمػػل
ختط و البن ا الو و ا  اري امل اه سسضال الفػرش الطرقػم مػا نباتػات سإشػجار سعبػدت الطػرؽ ع   

 سممرات املشاة، سما   انوق نا  ت عناء األغنار احمل طا عاملدف ةماعوه  سأر نا إعناعا هلا.
 سقػػػد ع جػػػال انيقػػػوالؿ  ت غ اغػػػا ماػػػاعرة ني ترومػػػد ع ػػػ  ىػػػدـ املػػػدف الرو قػػػا س هػػػا عرومػػػد ع ػػػ    

العقاء ع  ها سدجمها مال املدف اجلدعدة،   قمل كان  ُتشم  د املباين الرسكرعا خارج قدسد املػدف 
 إسؿ ما سضال امل طو املدعة يق اس كب  هاري بروستالرو قا سكاف إسؿ مهندغ ه  املرماري 
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اػراز إمسػاه الفرنسػ نف الطػراز الاػره املرػرب سىػن جممنعا ت ارات   الرمارة كػاف إمههػا سىنا عرزت 
سإا ػػػػ  ع  ػػػػو عراػػػػه  "اةداءػػػػا" إس "اةداءػػػػا الكالغػػػػ ك ا"  "Arabisance"املرػػػػرسؼ الػػػػطالقا 

سسلػػفو عراػػػه  عالرقالن ػػا احمل  ػػػا، ساغػػُو هم  مصػػػادره مػػا الرمػػػارة الربأنازعػػا   إسرعػػػا سنيغػػػ ما 
 اراز البارسؾ سالركنكن.

مراجلػػا الناأهػػات ستفالػػ  ها مػػا عنالػػر ىػػدا الطػػراز    بــانزس املرمػػاري كػػر  ـ 1855س  عػػاـ    
مسػػػو هما مػػػا الرنالػػػر الفاام ػػػا ساملم نك ػػػا، سقػػػد تنغػػػال ىػػػدا الطػػػراز عقػػػدـس املرمػػػارعمل املػػػرالقمل 
ل ج نش الاازعا سقد إمرت الس طات الفرنس ا   ب عدد ما املرمارعمل الفرنس مل إكثرى  قامل 

ديا ساةدعثا لءراء لكرى  سل سو همنا ما تراءهػا سقامنا عزعارة الردعد ما املدف القدل فكر الو رري 
، سقػد (Jaques Marmy),(Bernard Zehrfuss),(Jason Kyriacopolos) ه إلكػارا هلػ  سمػن

جت   الطراز الاره املررب   اجلزائػر   عػدة مشػارعال منهػا وحطػا القطػارات يدعنػا سىػراف سمكوػب 
 ركزي   قم القصبا عاجلزائر الرالما.الربعد امل

سلقػػد أػػاء الورمػػ  انيغػػورماري عمنمػػا ينطػػ  أدعػػد س ػػال  ملػػا كػػاف ع  ػػو الورمػػ    الرمػػراف    
الوق  دي، ا ث ديكا اعوبار الورم  انيغورماري البدرة األست   تاػ  املركزعػا الػ  كانػ  مومث ػا 

 املنطػ  الورمػ ي انيغػورماري   اجلزائػر (Kouzmine,Y,2007)  القصر، سقػد قػدد الباقػث 
عالنػػو عومثػػل    نشػػاء مػػدف سإق ػػاء أدعػػدة عكػػنف عراػػها مرتبطػػا عالقصػػر سعراػػها ا خػػر مرػػزسني 
متامػػا عنػػو ممػػا جنػػ  عػػا ىػػدا عػػنؿ   املركزعػػا ق ػػث جنػػد إف القصػػر قػػالي ع ػػ  قنتػػو انيأوماع ػػا 

 اغ ا  ت ما مت تش  ده ما ارؼ املسورمر.سانيقوصادعا ع نما انوق   القنة الس 
إما عالنسبا ملػا شػ ده املسػورمر لػإف متنضػرها يب عكػا عالومػاس مػال مصػادر امل ػاه سالااعػات كمػا     

كاف اةاؿ   الرمراف القػدًن نظػرا نيعومػاد األق ػاء انيغػورمارعا ع ػ  مصػادر إخػر  ل بقػاء سىػم 
ا لرلاى ػػػا النسػػػاف سالػػػ  غػػػامه  كثػػػ ا   اغػػػوقراره الثػػػرسات املنقػػػب عنهػػػا ستطػػػنر الوقن ػػػات احملققػػػ

ىن جلػنء املسػورمر   إب ػب األق ػاف  ت  نشػاء إق ػاء أدعػدة تكػنف عاملنطقا، سما عالقي إعاا 
  عداعػػا األمػػر وحاذعػػا ل قصػػر القػػدًن سىػػدا عا ػػا املراقبػػا سعق ػػ  األمػػا   تنط ػػ  عرػػدىا عم  ػػات 

   قساب القصر عرد  خراج إى و منو.الونغال سال  قد عاليت البر  منها ع 
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 املنط  انيغورماري   الورم . :III-2الشكل 
تنضال الونغرات انيغورمارعا يرزؿ عا مصادر امل اه 

             سالااعات.

   الورم . املنط  القدًن :III-1الشكل 
مصادر امل اه  القصنر الرو قا عالوماس مالتنضال 

        سالااعات.     

 
 
 
 
 
 
 
 مب  الربعد املركزي عاجلزائر الرالما. :III-2الصنرة             مب  وحطا القطارات عنىراف. :III-1الصنرة        

 نجز ما ارؼ املسورمر الفرنسم عاجلزائر.( املArabisanceالطراز الاره املررب )
  Google-Earth 2016 املصدر:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Kouzmine, Y, 2007 املصدر:
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III – :دور االستعمار في تفكك العالقات االجتماعية وتقهقر األنظمة العمرانية 
  الػػػػػدسؿ احملو ػػػػػا لقػػػػػاؿ "كػػػػػاف عالقػػػػػا املسػػػػػورمر   الواػػػػػ  اةالػػػػػل  (2001)غػػػػػب ال، ـ،  ػػػػػه    

انيغػػػورمار قػػػد لرػػػب ع ػػػ  املسػػػون  الكػػػنين دسرعػػػا موناقاػػػمل السػػػ طرة سالنهػػػب مػػػا أهػػػا ساجنػػػاز 
الو دعث سالوقدـ ما أها ءان ا، )...(  ف انيغورمار ىن األداة ال  اختد عربىا الو دعث ااعرػا  

الػل   ا ومرػات املسػورمرة مػا عربز دسر انيغورمار   الواػ  اة كنن ا."، سمر  الكالـ األخ 
خػػػالؿ  دخالػػػو جممنعػػػا قػػػ   سعػػػادات  و فػػػا إا ػػػ  ع  هػػػا الباقػػػث مصػػػط ح "الو ػػػدعث"، ىػػػدا 
األخػػ  شػػكل عػػدعا ساضػػ ا ل مجومػػال اجلزائػػري الػػدي كػػاف عػػ  غػػ طرة قػػنة إأنب ػػا بازعػػا،   ملػػا 

 .انيتحيم و ىدا الو دعث ما ق   تسودعم الو نؿ سالوا  الشامل   مج ال ا 
سديكا تررع  الو دعث ما منظنرات  و فػا ألف ىػده الظػاىرة الرامل ػا ارتبطػ  إغاغػا اػدث    

تػارخيم مرػمل سعػإق    أاػرا  وحػدد، كمػا ترػرب ىػده الظػاىرة عػا جممنعػا اغػجات ج ات جيػب ع ػ  
إي جمومػػػػال األخػػػػد هبػػػػا ملناكبػػػػا الو ػػػػننيت الرامل ػػػػا اةالػػػػ ا، سىػػػػم ترػػػػرب كػػػػدلع عػػػػا مج ػػػػا مػػػػا 

 دعنام ك ات ال  تقال   ا ومال أراء تطب   ت ع انيغجات ج ات.ال
 تعريف التحديث من المنظور التاريخي: *
الو دعث إنو "جممنعا ما الواػ ات املرقػدة أػدا الػ  تػمءر  (1986)عندسف، ر سعنرعكن، ؼ، عرؼ    

ع   مج ال ا ومرات النسان ا س ف عطرعقا موفاستا سعناء ألسلنعات انوشار موننعا أدا اعوبػارا مػا 
القػػرف السػػادس عشػػر سانطالقػػا مػػػا إسرعػػا الارع ػػا."، سعصػػ  ىػػػدا الوررعػػ  الو ػػدعث عالنػػو ظػػػاىرة 

 طب انوشارىا سعبمل كدلع الزما الدي اعودإت منو ىده الظاىرة.عامل ا سحيدد مكاف ظهنرىا سق
 :عريف التحديث من منظور الدول الناميةت *
إف الو دعث ىػن "ت ػع الرم  ػا الػ  عو قػ  هبػا عػنؿ انيقوصػاد مػا  (1985، ع، قجازي) عقنؿ   

زراعم مو     ت لناعم خدمم موقدـ ستو نؿ هبا النظ  ساألنسػاؽ انيأوماع ػا   اجتػاه ت ػع 
الػ  تررلهػا منطقػػا اةاػارة األسرع ػػا الارع ػا ستوطػنر هبػػا اة ػاة إس ننع وهػػا يرػ  إدؽ  ت مسػػونعات 

النسبا ل ور    ساألقناؿ الص  ا سالغكاف سب ىا، سعػو  ذلػع عانيغػوفادة إلال )...( سخبالا ع
ما الوقدـ الر مم سالوكننلػنأم عػادة."، لالو ػدعث قسػب ىػدا املنظػنر ىػن انينسػ اؽ الوػاـ حنػن 

 مشاهبا ساغونساخ مج ا الو ننيت اةال ا   اةاارة األسرع ا غناء ع   الصر د انيقوصادي
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 سمل ننع ا اة اة عانيعوماد ع   الوطنرات الر م ا سالوكننلنأ ا.انيأوماعم عا ا عإس 
 :عريف التحديث من منظور علم االجتماع العامت *
عنظػػر ع ػػ  انيأومػػاع  ت الو ػػدعث ع ػػ  إنػػو عم  ػػا متػػاعز سعق نػػا، لالومػػاعز عرػػة انينوقػػاؿ مػػا    

ا ومػػال كك  ػػا رسق ػػا منصػػهرة سموجانسػػا  ت ا ومػػال كمجمنعػػا عن ػػات موناكبػػا سمجاتبػػا    اػػار 
تقس   دعنام ك ا ني موناى ا ما الوماعز سانيغوقالؿ النس  ل مجانيت سمتاعز الفئات انيأوماع ا س 

س خااع كالا اةقنؿ انيأوماع ػا ل  سػاب سالو طػ و الرمل، إما الرق نا لهم الونظ   سالونس   
سالونقػػػال، سالرق نػػػا مرتبطػػػا عالبقراػػػا إي عػػػالونظ   الجاتػػػ  الداري الصػػػاـر سهب منػػػا الرق نػػػا القاننن ػػػا 

 (2001)غب ال، ـ، سالصنرعا.
 :تماعيعريف التحديث من منظور نظرية التغير االجت *
ىػػػن انوقػػػاؿ تػػػدرجيم مػػػا ا ومػػػال الوق  ػػػدي الجاتػػػ  املا ػػػ   ت  تػػػر  ىػػػده النظرعػػػا إف الو ػػػدعث   

ا ومػػال اةػػدعث املفوػػنح ع ػػ  كػػل مػػا ىػػن خػػارأم ساملو ػػرر مػػا غػػ طا الوقال ػػد سالسػػ طا الس اغػػ ا 
 الوق  دعا املط قا، سىدا الو نؿ عشمل مج ال جمانيت اة اة:

عػػػو  انينوقػػػاؿ مػػػا انيعومػػػاد ع ػػػ  النوػػػاج الفالقػػػم الوق  ػػػدي  ت  انيقوصػػػادي:لفػػػم ا ػػػاؿ  -   
النوػػاج الصػػناعم اةػػدعث ممػػا قػػد عصػػاقبو عم  ػػات نػػزسح غػػكان ا مػػا املنػػاا  الرعف ػػا  ت املنػػاا  

 الصناع ا اةارعا سعونغال الرمراف عرد ذلع.
ي  ت نظػاـ غ اغػم دديقرااػم سعو نؿ ا ومال ما نظاـ غ اغػم تق  ػد س  ا اؿ الس اغم: -   

 ديواز يشاركا اجلماى    اة اة الس اغ ا سكدا الدخنؿ   الونظ مات الدارعا.
سل ػػػػو "عػػػو  انينوقػػػاؿ مػػػا نظػػػػاـ الواػػػاما الراػػػني سإسلنعػػػػا  س  ا ػػػاؿ الثقػػػا  انيأومػػػاعم: -   

عالقات القراعا الدمنعا سغ ادة الق   املونارءا  ت دعنام ك ا اأوماع ا أدعدة تسندىا ق   سمراع  
                                               انيغوقالؿ ساةرعا النسب ا ل فرد   اخو اراتو سعالوايل مسمسل اتو الفردعا سسع و الدايت."                          

 (2001)غب ال، ـ،                                                                             
ىػم عداعػا ظهػنر  ـ1830ديكا اعوبار عداعا انيقوالؿ الفرنسم ل جزائر عاـ  ما خالؿ ما غب    

الو دعث   اجلزائر سىػدا اعوبػارا ل ػدسر الناضػح الػدي لربػو انيغػورمار   عػنؿ ا ومػال اجلزائػري، 
 ىدا الو نؿ الناتج عا اقوكاؾ ءقالومل  و فومل، ءقالا أزائرعا تق  دعا إل  ا ما أها سءقالا



 زء الػنػظػريػػػػػػػػػػاجلػػػ الػفػػصػػل الثالث
 

96  

 

نعػا مػا الوثػاق  الالموكػال  لرنس ا إسرع ا برعبا ما أها إخر ،  ف ىدا انيقوكاؾ الثقا  عرػد ن
عالنػو "لػداـ عػمل ءقػالومل هلمػا إلػنؿ تارخي ػا ستقال ػد  (2003)إعػن زعػد، إ، ساملفرسض، عل لقد سلػفو 

ستصػػػػنرات سر   ل   ػػػػاة  و فػػػػا سمورارضػػػػا، س ف  قػػػػد  ىػػػػاتمل الثقػػػػالومل تروقػػػػد إهنػػػػا مت ػػػػع مػػػػا 
 ثقالا األخر . "املقنمات ما عمى ها لفرض اهل منا الس اغ ا سانيقوصادعا ع   ال

 إنناع انيقوكاؾ سالوثاق   ت ءالءا إهاط رئ س ا: روجيه باستيدسلقد قس     
عور ػػػ  األمػػػر ىنػػػا عنػػنع مػػػا الوثػػػاق  الاػػػ  منأػػػو ق ػػث  :"، "قػػػر"ت قػػػائم"، "ابرػػػم"تثػػاق   -1

ل ثقالومل سالا  مس طر ع  و، س  ىده اةالا عكنف الوا  ناجتا ما انيتصاؿ البس و سعو  عالنسبا 
 املرن ومل كل قسب قوم وها ل داخ  ا ا الا هبا.

 سعكػػنف   لػػاد  قػػد  اجلمػػاعومل كمػػا   قالػػا انيغػػجقاؽ  تثػػاق  مػػنظ  سمفػػرسض عػػالقنة: -2
إس   قالا انيغػورمار ق ػث تكػنف ىنػاؾ ن ػا   عػنعر ءقالػا اجلماعػا املهػ مما ع  هػا ع ػ  املػد  

ماعػا امله منػػا،  ف ىػدا النػػنع مػػا الوثػاق  عظػػل أزئ ػػا س  القصػ  مػػا إأػل  خاػػاعها ملصػػاد اجل
بالب األق اف تشرر اجلماعا امله منا عننع ما الخفاؽ   مسراىا ستررب عا أه هػا عاحملػددات 

 تفكع ءقا  عدسف اكوساب خصائه ءقال ا.الثقال ا، سبالبا ما عنوج عا ىدا الننع ما الوثاق  
سعكػنف ممنهجػا سعرمػل ع ػ  املػد  البر ػد،  ف الو طػ و عػو  انطالقػا  تثاق   طو سمراقب: -3

مػا املررلػا املفجضػا ل م ػددات انيأوماع ػا سالثقال ػا، س  النظػاـ الرإمسػايل ديكػا هلػده الرم  ػا إف 
لػػػإف ىػػػده الرم  ػػػا هتػػػدؼ  ت عنػػػاء ءقالػػػا تنوهػػػم  ت انيغػػػورمار اجلدعػػػد، إمػػػا   النظػػػاـ الشػػػ نعم 

إنػو "سعػػالنظر  ت  (Cuche, D, 1998)ز ستشػمل الثقالػات النان ػػا، سقػد لػرح عرسل وارعػا توجػاس 
ديكا القنؿ إف اجلزائر عرل  الننع الثاين إي الوثػاق  عاغو د ل وثاق  األهاط ال  قصرىا رسأ و 

غنا، إما الننع الثالػث امل طػو  132املنظ  ساملفرسض عالقنة خالؿ الفجة انيغورمارعا ال  دام  
 "لو اجلزائر سمازال    ظل الدسلا النان ا اةدعثا.لوررض  

سلقد ارح انيغورمار الفرنسم الو دعث ع   إنو البػدعل األمثػل ل ثقالػا الوق  دعػا ا ػث تكػنف    
املادعػػػا إكثػػػر انوشػػػارا سإغػػػرع تقػػػبال مػػػا ا ومػػػال املاػػػ   مػػػا ت ػػػع ذات املاػػػمنف عنالػػػر الثقالػػػا 

اغػػػػا الوثػػػػاق  سالو ػػػػدعث املفػػػػرسض   ظػػػػل السػػػػ طرة الفكػػػػري الػػػػدعة سالعػػػػدعنلنأم عسػػػػبب غ 
 األأنب ا، سعط   ع ماء األنثرسعنلنأ ا ع   ىده الظاىرة اغ  "الوفكع الثقا " سىم تررب عا
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ني تسػوبدؿ ل ػو األشػكاؿ سالػنظ  الثقال ػا القدديػا املهجػنرة أزئ ػا عالشػكاؿ أدعػدة لػالدارة منق  
الفرنسػػػػ ا سمنػػػػد اقوالهلػػػػا اجلزائػػػػر انوهجػػػػ  غ اغػػػػا الوفك ػػػػع انيقوصػػػػادي سانيأومػػػػاعم سلرضػػػػ  

 غ اغوها ىده عقنة السالح سالقاننف.
سقد  (Sénats consulte)الدي عدع   ـ1863إعرعػل  22 ف إعرز ىده القنانمل القاننف املمرخ      

إف ىػػػػػدا القػػػػػاننف كػػػػػاف "عهػػػػػدؼ  ت ىػػػػػدـ البػػػػػ  انيأوماع ػػػػػا السػػػػػاعقا  (2000)محػػػػػداسي، ـ، إكػػػػػد 
لالغورمار سذلع عالقااء ع   امل ك ا سمنح األلراد قػ  انينفػراد عالنصػبوه  سالوصػرؼ ل هػا غػناء  

 "هلا عالمالؾ الدسلا.كما إة  األراضم ال  ني مالع كان  إرضا لالق ا إس رعنعا  
سىػن  (Loi Warnier) وارنييـهساملنغػـن عقػاننف  ـ1873إست  26إمػا القػاننف الثػاين لهػن قػاننف    

قػػاننف مكمػػل لسػػاعقو سمػػدع  ل م ك ػػا الفردعػػا سخُياػػال مج ػػال األراضػػم  ت الوشػػرعال الفرنسػػم، سقػػد 
ق ػػػث كانػػػ  الدارة  ـ1860إف ىػػػده الرم  ػػػا ع اػػػ  إسأهػػػا عػػػاـ  أمحمـــد بـــو  زةإكػػػد الباقػػػث 

الفرنس ا هتدؼ ما سراء ىده القنانمل  ت ابوصاب إراضم الفالقمل ستفو   النسػ ج انيأومػاعم 
شػػػػك   املقاسمػػػػا سالررق ػػػػا اةق ق ػػػػا القمبم ػػػػم عاعوبػػػػار القب  ػػػػا النقػػػػدة انيأوماع ػػػػا سالس اغػػػػ ا الػػػػ  

اغا ال  أسدهتا القنانمل سقد كاف هلده الس ألىداؼ الفرنس مل انيغورمارعا سخططه  الونغر ا، 
"ىجرة خارأ ا سإخر  داخ  ا قاـ  (1996)السنعدي، ـ، املدكنرة غالفا عدة نوائج إمهها كما إسرده 

هبػػا الفالقػػنف اثػػا عػػا إغػػباب الرػػ ش عرػػد إف لقػػد مرظػػ  الفالقػػمل م ك وػػو الزراع ػػا إس إف قطرػػا 
األرض الػػ  عق ػػ    قػػنزة الػػبر  مػػنه  يب ترػػد تكفػػم لعالػػا إغػػرتو  مػػا ملسػػاقوها احملػػدسدة إس 

 لق ا المكان ات املادعا املواقا لف  ها".
الػػػػػػ  شػػػػػػهدىا ا ومػػػػػػال اجلزائػػػػػػري   الرهػػػػػػد و ػػػػػػننيت سالوفككػػػػػػات انيأوماع ػػػػػػا إمػػػػػػا إكػػػػػػرب ال   

ق ػػث رلػػد كػػل  ـ1962 ت  ـ1954انيغػػورماري لكانػػ    غػػننات قػػرب الو رعػػر الناقرػػا عػػمل 
  كواهبمػػا "انيأوثػػاث" اقػػوالع السػكاف الػػرعف مل مػػا إراضػػ ه   (1964)عنردعػػن، ب سلػ اد، ع.ـ، مػا 

 دات خصص  هل  قصد عق   اغجات ج ومل:س أبارى  ع   السكا   وحوش
 قطال مصادر الومنعا سمنال انيتصاؿ عمل السكاف سالثنار. -   
  قكاـ الس طرة ساملراقبا ع   ىمنيء السكاف ا ومرمل. -   
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 ف غ اغا جتم ػال السػكاف   وحوشػدات كانػ  هلػا انركاغػاهتا ا ن ػا ساملسػوقب  ا، لكانػ  إىػ     
لقص  نشنء إشكاؿ أدعدة مػا األلفػا انيأوماع ػا النامجػا عػا انيشػجاؾ   نوائجها ع   املد  ا

ق ػػث عػػر   النػػزسح سالوشػػرد ممػػا إد   ت ظهػػنر مجاعػػات عشػػرعا تف ػػ  قػػىت مػػا الوصػػن   الر مػػم
إف ىناؾ جممنعات عشرعا عصرب ع   الباقػث انيأومػاعم تصػن فها ألهنػا  " (1988)مزعاف، ع.ـ، 

ع ػ  إعػناب  الراعاػنفإدىن عكث  ما إدىن ابقا اأوماع ػا سعُفاػل إف عط ػ  ع ػ  ىػده ا مرػات 
اةاارة سكدلع جممنعات ما دسف الطبقا"، كل ىدا نوج عا تناأد جممنعا لالقمل عر دعا كل 

عػػا نوائجهػػا املسػػوقب  ا لقػػد شػػك   ىػػده احملوشػػدات عرػػد قصػػنؿ  البرػػد عػػا اة ػػاة املدن ػػا، إمػػا
 ا زاف الدي بد  عم  ات النزسح الرعفم حنن املدف. ـ1962اجلزائر ع   اةرعا سانيغوقالؿ غنا 

سيب تنق  تالء  الوناأد انيغورماري   اجلزائر ع   اجلنانب انيأوماع ػا سانيقوصػادعا سالنفسػ ا    
الء  الكبػ  ع ػ  تصػم   املدعنػا سعدعػد مرػايب تنغػرها سهنىػا ق ػث إدخػل لقو عل ترػداه " ت الوػ

الػػنمو الرمػػراين الاػػره سإعػػاد تشػػك ل مرلنلنأ ػػا املػػدف ع ػػ  اػػاعال اهلندغػػا الرسػػكرعا سالوكػػوالت 
)زرعػ  النػدعر انيقوالل ا ل والـ  سالوػناـ  مػال غ اغػوو الو ط ط ػا الرسػكرعا  ت باعػا القػرف الرشػرعا" 

إف انيغػػورمار الفرنسػػم عػػنؿ عرػػد  (2004انعػػل، ؼ، )سإسضػػ   ، (102/103، ص2001س خػػرسف، 
ذلػػػع "مػػػا اغػػػورمار عسػػػكري  ت اغػػػورمار اغػػػو طاين مػػػدين وحػػػدءا عػػػدة تا ػػػ ات أدرعػػػا ع ػػػ  
غ اغوو اةارعا ق ث زاد ما تنغال املدف ضما امل ططات املسوق ما ساأللق ا ال  هتػو  عجت ػب 

طػػػػرؽ ل منالػػػػالت سترق ػػػا املسػػػػاقات ا اػػػراء  ت أانػػػػب ا مرػػػػات ستنظػػػ   البناعػػػػات س نشػػػاء ال
السكان ا ساملشارعال انيقوصادعا سالقطاعات الرسكرعا سكل الارسرعات ال  حيواأها النسػاف سالػ  
تػػوالءـ مػػال الوقػػدـ الصػػناعم سانيقوصػػادي سالنمػػن الػػدديارا  سلػػ  م ثػػاؽ إء نػػا لونغػػال املػػدف س و ػػ  

 ـ1924 ت  ـ1919مػػػػا  (Cormutt)مػػػػا اػػػرؼ الدسلػػػػا كقػػػاننف ملرومػػػدة القػػػنانمل سالوشػػػػرعرات ا
 05   )دسجنػم(س )كرسغػ (، سما خالؿ قاننف س طػو ـ1931الدي اُب    اجلزائر الرالما غنا 

الػػػدي عرتكػػػز ع ػػػ  النظػػػرة الشػػػام ا   الو طػػػ و سالوطب ػػػ  الفر ػػػم   الناقػػػال مػػػا  ـ1922 أػػػانفم
خالؿ  نشاء منطقا قارعا كام ا ما مج ال اهل اكل سالوجه زات كال  إُنشئ    اجلزائر الرالما 

 ".ـ1937غنا 
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كما إدخل املسورمر الفرنسم   إساخر غننات ا مس نات سغػائل قاننن ػا إكثػر لاع  ػا ع ػ  "   
مسػػون  الو طػػ و اةاػػري سالرمػػراين اةػػدعث عا ػػا تنغػػ ال البنػػاءات انيقوالل ػػا ستنزعػػال السػػكاف 
عطػرؽ قدعثػا لوجه ػػز سهت ئػا  و ػ  القطاعػػات س  عػدة منػاا  سلػػ  امل طػو الرمػراين األغاغػػم 

(Pid) غػنا سسلػ  مقػاع   س قصػائ ات  20الشام ا ع   اموػداد  عرومد ع   النظرة الناقر ا الدي
  عػاليت الوفصػ ل الػدي تقػـن عػو الب ػدعات سالسػ طات غا ت   قاأات السكاف عصفا عامػا مدرس 

احمل  ا لونف د ما أػاءت عػو امل ططػات الشػام ا الكػرب  ع ػ  منػاا  قدديػا ديكػا ترػدع ها سترق وهػا 
زاء ما األنسػجا الرمران ػا س نشػاء ممغسػات مدن ػا إس عسػكرعا سشػ  الطػرؽ ستنغػ ال إس هتدًن إأ
"سقد قصل ىدا األمر لرػال   مػدف اجلزائػر سقسػنط نا ستقػرت ، (2014)م دين، ش.ذ، الشنارع ..."

إعػػا دمػػرت جممنعػػات مػػا املبػػاين انطالقػػا مػػا  ل ػػات سإدسات الو طػػ و الرمػػراين اةػػدعث الػػدي 
موط بػػات السػػكاف األسرع ػػمل   ظػػل تػػنلر رلػػ د مػػايل  صػػه إلػػال هلػػده عراعػػم لقػػو قاأػػات س 

)غػر دسين، امل ططات ال  قام    ل ناىا عا  الردعػد مػا املنػاا  احملاذعػا إس القرعبػا مػا املػدف"
سقنؿ املدف الرو قا ساهلاما  سنقصد عدلع القر  ساألراضم ا صبا الناقرا   الاناقم (2000ـ، 

   الطراز الاره األسره سرعطها عشبكا اػرؽ عرعػا سغػكع قدعػد    عصػاهلا لقاما مسونانات ع
إف  (1999)عنقشػػنر، ـ، يصػػادر املػػناد األسل ػػا   عػػاملنان  لوسػػه ل الوصػػدعر حنػػن لرنسػػا، سقػػد إشػػار 

الس اغػػػػا اةاػػػػرعا   اجلزائػػػػر عمػػػػدت " ت تقسػػػػ   الػػػػبالد  ت منػػػػاا  لكػػػػل منطقػػػػا سظ فػػػػا سدسر 
 الفرنس ا كا يت:تسوا و الس طات 

 اجلزائر، قسنط نا، سىراف. املدف ساةناضر: -إ
 عاتنا، ع رباس، م  انا، الب  دة. املدف املونغطا: -ب
 الزراع ا إس الساق  ا كاجل فا سىم مدف ل  ماعا سالدارة. مدف الشماؿ الصا ة: -ج
مثػػل عسػػكرة ستقػػرت ق ػػث سضػػر  ىػػده املػػدف عػػ   دارة  مػػدف اجلنػػنب الكبػػ  سالناقػػات: -د

عسػػكرعا لرنسػػ ا خال ػػا مػػا إي هت ئػػا أػػادة كػػال  قظ ػػ  هبػػا مػػدف السػػاقل،  ت أانػػب  مهػػاؿ 
مدهنا الرو قػا لوجرػل مػا شػربها شػربا جمػردا مػا ق مػو ستقال ػده سقاػارتو مػال وحاسلػا لصػل منػاا  

اهنا سعث الفنارؽ اجلهنعػا عػمل لئػات الشػرب اجلننب عا الشماؿ لبج اهلنعا النان ا ستشو   غك
 "سمتزع  ساغوئصاؿ رعاط النقدة عمل مكنناتو امل و فا.الناقد 
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"سمال تراقب السننات كاف ساض ا  لػرازات ىػده الس اغػا انيغػو طان ا الفرنسػ ا سعناقبهػا ع ػ     
لط ن ػا الػ  النس ج اةاري الدي غرعاف ما قالػره قػزاـ كبػ  سعػرع  مػا الب ػنت القصػدعرعا سا

تالسي املناانمل اجلزائرعمل عردما عان  قراى  سإرعاله  ما البمس سالفقر ساةرماف، ق ث ُقدر عدد 
منااا  21000غاكا سقااة الرشش قنايل  18000السكاف القاانمل   الب نت الط ن ا قنايل 

 (2000)الو جاين، ب، أزائري."
ست ػع األنسػجا املسػو دءا    ف جلنء إسلئػع السػكاف  ت الوجمػال قػنؿ املسػونانات انيقوالل ػا   

كػػاف سكمػػا إغػػ فنا نو جػػا اةرمػػاف سالوهمػػ ش الػػدي عانػػ  منػػو قػػراى  سمداشػػرى ، سزادت مرانػػاة 
ب ىمنيء احمل  ػمل  عػاف غػننات ءػنرة الو رعػر عسػبب الس اغػا الػ  تبناىػا املسػورمر ساملومث ػا   خترعػ

املػػػدف س لػػػراغ األرعػػػاؼ ساجلبػػػاؿ مػػػا غػػػكاهنا سمجرهػػػ    منػػػاا  مرزسلػػػا )وحوشػػػدات( تفوقػػػر ألدىن 
عنامل سموط بات اةارعا مما إد   ت "انوشار األمراض ساملػنت   ىػده األسغػاط ممػا أرػل عػدد 

)ىػة، إ، مالعػمل نسػما." 03ما جممػنع السػكاف الػدي قػدر اػنايل  %5السكاف عوق ه  ت نسبا 
سكسػػب سده سءقوػػو ةػػل  ، "سقػػد قاسلػػ  السػػ طات انيغػػورمارعا اغػػومالا الشػػرب اجلزائػػري(1991

مشاك و انيقوصادعا مقاعل الرضػنخ لالغػورمار مػا خػالؿ مشػرسع قسػنط نا الػدي ىػدؼ  ت عنػاء 
غػننات  05خػالؿ إلػ  مسػكا   النغػو الرعفػم  110إل  مسػكا   النغػو اةاػري س 220

 (2000نعدري، ـ، )ق"سقد ُعرؼ يشرسع دعانؿ.
  كامػػل الػػجاب الػػناة سلػػن  ممػػا غػػب  عالقػػي غػػرم انيغػػورمار  ت عسػػو نفػػنذه سانيغػػو طاف   

عوجرعػػػد السػػػكاف األلػػػ  مل مػػػا ممو كػػػاهت  سإراضػػػ ه  الفالق ػػػا ستنزعرهػػػا جمانػػػا ع ػػػ  املسػػػونانمل 
كمػػا كػػاف لونأ ػػو األسرع ػػمل ممػػا دلػػال عاألىػػايل ل ونأػػو حنػػن األراضػػم اجلب  ػػا الػػنعرة ساألقػػل خصػػنعا،  

صػػبا القرعبػػا األءػػر البػػال    تػػنل  انيغػػوثمار مػػا لػػدف املسػػورمر حنػػن املػػدف السػػاق  ا سالسػػهنؿ ا 
الشػػػػرسط املالئمػػػػا نيغػػػػوقرار املسػػػػونانمل   اةناضػػػػر مػػػػال منالػػػػ ا المهػػػػاؿ سالوهمػػػػ ش لأسغػػػػاط 
سالوجمرات الرعف ػا سالرو قػا ممػا إد   ت  قػداث لػنارؽ أنىرعػا عػمل املػدف ساألرعػاؼ سهػن عراػها 

األلال "كما   با ل رزؽ سالر شأرل منها إقطاب أدب قنعا لأىايل اع   قساب ا خر مما 
ازدادت مراناة الشرب اجلزائري  عاف الثنرة الو رعرعػا عشػكل عػاـ سغػكاف األرعػاؼ عشػكل خػاص 

 عفرل الس اغا النقش ا املسومرة ال  غ كها املسورمر الفرنسم ضدى  سالقائما ع   الوهج 
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عظػػ  مػػػنه   ت النػػزسح حنػػػن سانيغػػو طاف )...( ىػػػده الس اغػػا القمر ػػا دلرػػػ  عالسػػناد األسالقمػػال 
املػػػدف ا ػػػاسرة هلػػػ  إس املػػػدف اةدسدعػػػا لوو ػػػنؿ  ت وحوشػػػدات كػػػاف الاػػػرض منهػػػا الػػػو ك  املط ػػػ  

الػ  ُالػط ح ع  هػا عس اغػا ساملراقبا املسومرة ل سكاف ما إأل القااء ع   الثنرة، ىده الس اغا 
 (2014)م دين، ش.ذ، "األرض احملرسقا.

نسم ع   عر  مسات الرمارة الوق  دعػا احمل  ػا كاغػورماؿ عرػ  الرنالػر لقد قالي احملول الفر    
ألقػػػػػناس   عرػػػػػ  املرمارعػػػػػا مثػػػػػل اةػػػػػنش إس اغػػػػػورماؿ أػػػػػدراف مس كػػػػػا سيػػػػػناد وح  ػػػػػا إس  دراج ا

  ها لر و لدسالال إخر  إمهها:الناأهات الوجارعا، يب عفرل احملول كل ذلع قبا   ىدا الطراز س 
كننػو اكوشػ  إف إجنػال النغػائل ل وك ػ  مػال املنػاخ ىػم جممنعػا الوك   مال مناخ املنطقا   -1   

النغائل املوبرا ما اػرؼ السػكاف احمل  ػمل الػدعا عاعشػنا الظػرسؼ الطب ر ػا لػجة انع ػا ساغػوطاعنا 
 قا.تس   السبل ساملرط ات املث   ل وماشم مال ت ع الظرسؼ الب ئ ا سعإمكاناهت  احمل  ا املوا

اعوماد غ اغا املراسبػا مػا خػالؿ تبػة عرػ  مالمػح الرمػارة احمل  ػا ل سػهل ع ػ  السػكاف  -2   
احمل  مل تقبل ىدا الطػراز اجلدعػد املا ػ  عقالػب احمل  ػا سالػدي حيوػني   ا اتػو ع ػ  مالمػح سرمػنز 

األنسػجا الوق  دعػا  الرمارة الارع ا سعالوايل النجاح   مترعر مسػات الرمػارة األسرع ػا اهلادلػا  ت كسػر
 عكل ما عنعو ما مقنمات اأوماع ا سءقال ا مرننعا قبل النلنؿ  ت الو  م الفر م عنها مادعا.

 ف النهج الػدي انوهجػو احملوػل الفرنسػم   اجلزائػر مػا خػالؿ اعومػاده ع ػ  عمػارة إسرع ػا برعبػا    
       ستا  فهػػػا عاطػػػاء مػػػا الرمػػػارة احمل  ػػػا األلػػػ  ا لجػػػاء عطػػػراز عػػػمل الطػػػرازعا هلػػػن الطػػػراز الكنلنن ػػػايل

األغػػػ  انيأوماع ػػػا إس الرمػػػارة انيقوالل ػػػا سالػػػ  تبناىػػػا احملوػػػل الفرنسػػػم   اجلزائػػػر عا ػػػا زعزعػػػ  
األل  ا ال  كان  راغ ا   ذىن ا الفرد ساجلماعا احمل  ا ل س طرة ع  ها سعسو نفنذه ع   كامل 
تراب القطػر اجلزائػري   ظػل غ اغػوو القائمػا ع ػ  الونغػال سانيغػو طاف لوو ػنؿ اجلزائػر عرػد ذلػع 

 ما لرنسا.ما دسلا ذات تارع  عم   سإلالا راغ ا  ت جمرد مس  سأزء ني عوجزإ 
لقػػػد سرءػػػ  الدسلػػػا سا ومػػػال اجلزائػػػري عػػػا الرهػػػد انيغػػػورماري تركػػػا ىائ ػػػا غػػػناء ع ػػػ  الصػػػر د    

الػػدي عوج ػػ    جممنعػػا األنسػػجا الرمران ػػا انيأومػػاعم إس انيقوصػػادي إس املػػادي، ىػػدا األخػػ  
سػػاكنه  ذات الطػػاعال الكنلنن ػػايل كػػاف مػػا عػػمل األغػػباب الفاع ػػا   خت ػػم األغػػر اجلزائرعػػا عػػا م

 سنزسقه  حنن ىده األنسجا الكنلنن ال ا ملا متواز عو ما رقم ستنلرىا ع   كالا الشرسط املالئما
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ل   ػػػاة اةاػػػرعا ىػػػدا مػػػػا أهػػػا، سمػػػا أهػػػػا إخػػػر  ىشاشػػػا األنسػػػػجا احمل  ػػػا ستػػػدىنرىا ستػػػػدين 
األسضػػػاع املر شػػػ ا لأغػػػر اجلزائرعػػػا أػػػراء غ اغػػػا القصػػػاء سالوهمػػػ ش املطبقػػػا ع ػػػ ه  مػػػا اػػػرؼ 
انيغػػػورمار، إضػػػ   ت كػػػل ذلػػػع الرببػػػا   اقػػػوالؿ مسػػػاكا املسػػػونانمل   خطػػػنة ل وربػػػ  عػػػا 

 مشاعر انينوقاـ.
سديكػػػا القػػػنؿ إف غ اغػػػا الو ػػػدعث قػػػد إرغػػػ  قناعػػػدىا إءنػػػاء اةقبػػػا انيغػػػورمارعا سذلػػػع مػػػا    

، خػػالؿ  نشػػاء املسػػورمر لردعػػد املػػدف ذات الطػػراز األسره ع ػػ  قسػػاب املػػدف الرو قػػا مػػا أهػػا
سعفرض ااعال رإمسايل ع   انيقوصاد ما أها إخر ، لكا سمال كل ىدا لقد لنقي عدـ اغوفادة 
مرظػػ  لئػػات الشػػرب اجلزائػػري مػػا ىػػدا الو ػػدعث سىػػم الػػ  غػػامه  ل ػػو سعم ػػ   ءػػاره النفسػػ ا 
سانيأوماع ا سانيقوصادعا لظ   لق ة سوحرسما، عل لقد إءر الو ػدعث الػدي برغػو املسػورمر إءنػاء 

ع   إراضم الب داف املسورمرة ع   عم  ات الو دعث سالوطنر الدي عرلوو ىده الدسؿ قىت  ترعرو
خصائه الو دعث   الناا الرره    (1985ع، قجازي، )عرد قصنهلا ع   قرعوها لقد  ه 

 مج ا ما النقاط:
سني قػػػىت إهنػػػا يب تكػػػا قركػػػا ذات ػػػا متامػػػا لهػػػم يب تنبثػػػ  ستوطػػػنر نو جػػػا لرنامػػػل داخ  ػػػا اوػػػا  -   

  حملػػل األسؿ سإهنػػا عػػدإت   ظػػل غػػ طرة اغػػورمارعا ستػػالءرت   غػػ هتا سنوائجهػػا عػػالنفنذ داخ  ػػا 
 األأن   ت قد عر د.

إهنػػا كانػػ  سمازالػػ  قػػائرة عػػمل الػػجاث الرػػره الغػػالمم سالثقالػػا األسرع ػػا الارع ػػا عػػاسؿ إف  -   
 جتمال ع نهما دسف جناح م  نظ سعوك فا عال ا.

هنػػا اضػػطرت عسػػبب  عقػػاع الرصػػر املوصػػاعد  ت السػػ  عسػػرعا لائقػػا ل ػػ  تػػوح هلػػا مػػا إتػػ ح إ -   
 ل وجرعا األسرع ا ما النق  ساحملاسلا سا طال س عادة الونظ   سالوك  .

إهنا تػو  ني   قالػا لػراغ قاػاري سدسف عػد، س هػا   مناأهػا قاػارة إأنب ػا مػمءرة متػارس  -   
 نقا ىائ ا ما أها، ستقدـ هاذج تاري ع   تبن ها ما أها إخر .ما خالؿ غ ادهتا ضاناا مر

 
 
 



 زء الػنػظػريػػػػػػػػػػاجلػػػ الػفػػصػػل الثالث
 

103  

 

VI – :آثار التد ل االستعماري على التجمعات الحضرية العتيقة 
  الرػػايب الرػػره سالغػػالمم    قػػداث نػػنع مػػا الوطػػنرات  لقػػد تسػػبب الوػػدخل انيغػػورماري   

غناء ع   الصر د الرمراين ساملرماري إس ع ػ  الصػر د انيأومػاعم سالثقػا  سانيقوصػادي إد   ت 
قػػػػدسث تاػػػػ    مرػػػػايب الػػػػجاث سالفػػػػا املرمػػػػاري سسلػػػػل  ت  قػػػػداث خ ػػػػل   الونزعػػػػال السػػػػكاين 

دف سالوجمرػػػػات عػػػػل ترػػػػداه  ت قػػػػد امػػػػ  املرػػػػايب سالونظػػػػ   انيأومػػػػاعم سانيقوصػػػػادي هلػػػػده املػػػػ
 اةاارعا الغالم ا سالررع ا ستق ه مكانا املدف، سديكا ترداد عر  ىده ا ءار كما ع م:

إنػػو قػػد عػػرزت "ىػػنة عمران ػػا عػػمل النمػػنذج احمل ػػم )الغػػالمم( سالػػنمو  (2001)الػػدعب، ب، عقػػنؿ  *
انيغورماري املبة ع   الوصن ال سالنمن انيقوصادي مما أرل املدف الغالم ا تناأو عمرانا قارعا 

ساملػنارد سلػرض هػنذج ءقػا  دخ ػل عدسف تصن ال سني هن اقوصادي ساهل منػا الكام ػا ع ػ  انيقوصػاد 
الرساعو الوق  دعا ستسػ   األعػدي الرام ػا احمل  ػا ممػا إلاػ   ت عػنؿ املػدف احمل  ػا إد   ت احنالؿ 

 ت جمػػػرد إنسػػػجا مهمشػػػا سمفربػػػا مػػػا إي نشػػػاط اقوصػػػادي سمػػػا   تقهقػػػر ى اك هػػػا انيقوصػػػادعا 
 "سخالا الصناعات الوق  دعا.

سمػػػا زاد   هتمػػػ ش ىػػػده األننعػػػا ساهن ػػػار ى اك هػػػا ىػػػن ىجػػػراف إى هػػػا سنػػػزسقه  حنػػػن األنسػػػجا    
الرمران ػػػا انيغػػػورمارعا نيغػػػواالهلا ساموالكهػػػا عقػػػب انيغػػػوقالؿ سماػػػادرة املسػػػونانمل األسرع ػػػمل  ت 

ات إراض ه  مما لرض ع ػ  السػ طات احمل  ػا انيىومػاـ األكػرب هبػده األنسػجا سترك ػز  و ػ  ا ػدم
 سالجل ه ا ع   مسوناىا كنهنا إلب   تا  الردد األكرب ما السكاف.اةارعا 

لقػػد إد  انوشػػار املػػدف انيغػػورمارعا ساملسػػونانات ا الػػا عػػاملهجرعا األسرع ػػمل إد  كمػػا أػػاء  *
 ت ققػػػائ  اأوماع ػػػا ءقال ػػػا برعبػػػا عػػػا النسػػػ ج املػػػجاعو   " (1990) غػػػ اؽ عرقػػػنب القطػػػب، عنػػػد 

لورػػاعش سالوسػػامح الػػدي غػػاد اػػناؿ عصػػنر انيزدىػػار اةاػػاري الغػػالمم ساألسضػػاع الرالقػػات سا
انيغػػػورمار كرغػػػ  الوفرقػػػا الرنصػػػرعا سالررق ػػػا سإعػػػادت النظػػػاـ القطػػػاعم الػػػدي غػػػاد الػػػ  لرضػػػها 

ا ومرات األسرع ا عالسة ع   الوقهقر الفكري سالفة سالرقائدي الدي ة  عا ومرات الغػالم ا 
 "تراأال املكانا اةاارعا ل مدف سإمه وها سدسرىا احمل م سالق  مم سقىت الراملم. مما إد   ت

 ف النمنذج الرمراين األسره املفرسض ما قبل املسورمر ساملسونق  إغاغا ما النمو الشطرجنم  *
 ذي األىداؼ األمن ا سالرسكرعا شكل لنرة مناقاا متاما ل نمنذج الوق  دي احمل م مما إد   ت
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تشنه عمراين كب  ل مدف،   إخدت املدف تونغال  خدة مسات النمو سالطراز األسره الدي اا  
سعرد انوهاء اةرب الرامل ا الثان ا عرزت عدعد املرط ػات سعشكل م ف  ع   الطاعال احمل م الرو  ، 

املهػػاأرعا الػ  إءػػرت ع ػػ  األنشػػطا انيأوماع ػا لرػػل إعرزىػػا الوزاعػػدات السػكان ا الناجتػػا عػػا إلػػناج 
الػػدعا إقب ػػنا ع ػػ  املػػدف لو سػػمل ظػػرسؼ ق ػػاهت ، ىػػده الوزاعػػدات إدت  ت تنغػػرات   األق ػػاء 
اجلانب ػػػا سلػػػ  خطػػػو أدعػػػدة إدت  ت تا ػػػ  نظػػػاـ اة ػػػاة األغػػػري ق ػػػث إلػػػبح الفػػػرد دي ػػػػل  ت 

 سػػ  انيغػػوقالل ا ستكػػنعا خ  ػػا عائ  ػػا منفصػػ ا عػػدني مػػا نظػػاـ الرائ ػػا املموػػدة الػػدي غػػاد لفػػجة ل
 عالقص ة   إسغاط ا ومرات الررعقا.

"إف األق ػػػػػاء اجلدعػػػػػدة تػػػػػنلرت ع ػػػػػ  كػػػػػل ا ػػػػػدمات اةاػػػػػرعا  (1994)الرلػػػػػاعم، ـ.ؼ، سرد عنػػػػػد  *
عق ػػ  األنسػجا الرمران ػػا الوق  دعػػا عرضػػا الاػرسرعا ممػػا سلػػر هلػا  مكان ػػا الونغػػال املسػومر،   قػػمل 
الػػػُدسر الوق  دعػػا هتػػدـ لو ػػػل وح هػػا املسػػػاكا  ل وا ػػ  سالومػػزؽ عػػػ  ساػػالة البػػراء املػػػادي لصػػارت

الطاعق ا ساخوفػ  إقسػاـ ساغػرا مػا إق ػاء غػكن ا سإق ػاء عكام هػا مػا نسػ ج املػدف القدديػا لشػ  
شػػنارع رئ سػػ ا عرعاػػا ستنف ػػد مشػػارعال عمران ػػا أدعػػدة سمػػا   عػػدإت املػػدف الررع ػػا تفقػػد ااعرهػػا 

 "إأزاء إس نقااا   املدف عكام ها. ستاللقها مجاأرا   مساقاهتا لالض   ني تشكل  ني
سلقد لاقب ىدا انيضم الؿ   األنسجا الرمران ا اضم الؿ   النظائ  انيأوماع ا ال      

سالثقال ػػػػا لو ػػػػل وح هػػػػا إخػػػػر  دخ  ػػػػا مصػػػػاقبا كانػػػػ  متوػػػػاز هبػػػػا ساخوفػػػػاء إنظموهػػػػا انيقوصػػػػادعا 
رساعو انيأوماع ػػا عػػمل غػػكاف لأنسػػجا اةدعثػػا، سلقػػد ترػػد  ىػػدا الوػػالء  ل صػػل  ت قػػد كسػػر الػػ

 اةم الناقد سال  ما ع نها ق  اجلنار.
 ف  نشاء جممنعا مدف قدعثا سيقنمات قدعثا ذات ااعال قدعث يب عكػا ىدلػو جمػرد الفصػل  *

ا ايل عمل نس جمل مواادعا عل كاف املسورمر عهدؼ زعادة ع   ذلع ك و  ت  قػداث نػنع مػا 
النظػػاـ الطبقػػم عػػمل لئػػات ا ومػػال امل و فػػا مػػا خػػالؿ  جيػػاد سخ ػػ  ابقػػات اأوماع ػػا عنومػػم  ل هػػا 

ال ا األأنب ا النالدعا ما الارب ساملنظفنف سكبػار الوجػار،   ابقػا إخػر  إدىن مػا األست إلراد اجل
عنومم  ل ها األىايل البسطاء ما السكاف األل  مل عاملدعنا، سكاف اهلدؼ مػا كػل ذلػع زرع عػدرة 

وماع ػا انينقساـ سالوفرقا   البناء انيأوماعم   ىده املدف اعومادا ع   جممنعا املمارغػات انيأ
 برعبا سدخ  ا مقارنا عالدىن ات احمل  ا.الصادرة عا ىده الطبقات الر  ا ال  شك   ذىن ات 
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انوقاؿ املركزعا الس اغ ا  ت ىده الوجمرات اةارعا املسو دءا ق ث توجمال النظائ  الدارعا  *
ئ  الثاننعػػا   املػػدف الكػػرب  سالرنالػػ  سهتمػػل عق ػػا األأػػزاء األخػػر  إس تنكػػل  ل هػػا عرػػ  النظػػا

قسب اةاأا امل  ا، سقد إدت املركزعا الس اغ ا  ت  قداث ننع ما عدـ الونازف   الونم ا عمل 
املدعنػػا سالرعػػ ، كمػػا إد  كػػدلع  ت "تق ػػه نفػػنذ النظػػاـ انيأومػػاعم املرتكػػز إغاغػػا ع ػػ  نظػػاـ 

ؾ اهلجػػرة  ت القب  ػػا سقػػل وح ػػو نظػػاـ القطػػاع الػػدي إعقػػ  الفػػالح   قالػػا غػػ ئا لكثػػرت ق نػػدا
املراكز اةارعا رب  تالخر النمن الصناعم ل ها، كما لربػ  الس اغػا الداخ  ػا سعػدـ انيغػوقرار   

)كنغػػو  ن، ؼ.ؼ، ىػػده ا سنػػا دسرا كبػػ ا   تشػػج ال النمػػن اةاػػري ساهلجػػرة الداخ  ػػا عػػمل املػػدف."
  مػػػدف ، إي إف غ اغػػػات املسػػػورمر غػػػامه  سعشػػػكل لرػػػاؿ   تسػػػرعال نسػػػبا الو اػػػر (1982

يب تكػا املػدف  ـ1900الرايب الرره الغالمم لقد لنقي إنو   عداعات املراقل انيغورمارعا غػنا 
مػػػدف ل فػػػنؽ ىػػػدا الرػػػدد ا ػػػنؿ غػػػنا  09نسػػػما عصػػػل  ت  100000الػػػ  عفػػػنؽ ترػػػداد غػػػكاهنا 

 مدعنا. 25 ـ1950
V– :العوامل األساسية المساهمة في التغير االجتماعي 
الفرػػػاؿ لقػػػداث الواػػػ ات انيأوماع ػػػا س ف كػػػاف دسره األىػػػ   لقػػػد لرػػػب انيقػػػوالؿ دسر احملػػػرؾ   

عوج      قداث جممنعا ما الواػ ات املادعػا املفرسضػا ساملطبقػا ع ػ  األنسػجا الرمران ػا  ني إهنػا 
تنالػػػ   ستطػػػنرت سترمقػػػ  لوشػػػكل جممنعػػػا مػػػا الظػػػناىر كانػػػ  يثاعػػػا الرنامػػػل األغاغػػػ ا الػػػ  

مه    تا  ا ومال اجلزائري عرد انيغوقالؿ سعالوايل الوالء  ع ػ  لبنوػو األغاغػ ا سىػم األغػرة، غا
 سديكا قصر ىده الرنامل  :

V–6- :تغير نمط اإلنتاج 
يب عسوطال املسورمر الفرنسم إف عُنشال اقوصادا قائما ع   الصناعا   اجلزائر سكل ما إجنػزه كػاف    

مومػػػثال   تطػػػنعر سعسػػػمل اقوصػػػاد تصػػػدعري عرتكػػػز ع ػػػ  مػػػنرد ساقػػػد عرػػػد إف كػػػاف قبػػػل اةقبػػػا 
" ف منوجػػات األرض سني  (1982)عػػا عسػػرد، ـ.ح، انيغػػورمارعا ذا اػػاعال زراعػػم رعػػني ق ػػث قػػاؿ 

الكػرـس لربػػ    تطػنعر انيقوصػػاد اجلزائػري نفػػ  الػدسر الػػدي لربػو القطػػا   مصػر سالقهػػنة  غػ ما
، سيب ترػػرؼ قركػػػا الوصػػن ال انطالقػػػا قق ق ػػا  ني مػػػال انيغػػوقالؿ سعػػػ  راعػػػا سالسػػكر   الربازعػػػل."

 الس ادة النان ا ال  كرغ  كل الطاقات لرغاء قناعد النظاـ الصناعم سعناء قنة اقوصادعا مو نا
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تسػػػػمح عوطػػػػنعر انيقوصػػػػاد الػػػػناة سالػػػػو  ه مػػػػا الوبر ػػػػا األأنب ػػػػا ساملسػػػػامها   تنشػػػػ و الوجػػػػارة 
ا ارأ ػػا سرلػػال م ػػزاف الصػػادرات سعالوػػايل الغػػهاـ   الػػدخل ا ػػاـ الػػناة سالقاػػاء ع ػػ  البطالػػا، 

 سقد ترددت ىده الصناعات عقب انيغوقالؿ ستفرع   ت عدة جمانيت:
ستشػػػػػمل لػػػػػناعا اةدعػػػػػد سالصػػػػػ ب، الصػػػػػناعا امل كان ك ػػػػػا سالصػػػػػناعا  الصػػػػػناعات الثق  ػػػػػا: -   

 البجسك ماسعا.
ستشػػػػػػمل الصػػػػػناعا الادائ ػػػػػا سلػػػػػػناعا النسػػػػػ ج ساجل ػػػػػند سالصػػػػػػناعات  الصػػػػػناعات ا ف فػػػػػا: -   

الكهرسمنزل ا، سقد إدت ىده الصناعات  ت تنلد مراكز لػناع ا كػرب  مثػل مركػز اجلزائػر الرالػما 
 نط نا.سمركز سىراف سمركز قس

لقػد لػػاقب الو ػػنؿ مػػا هػو النوػػاج الزراعػػم الرعػػني  ت الػنمو الصػػناعم ا ػػدمايت عػػنؿ      
هػػػو الرمػػػل الرػػػائ م الوق  ػػػدي  ت عمػػػل لػػػناعم مػػػالأنر،  ضػػػالا  ت عف ػػػز إلػػػناج املهػػػاأرعا مػػػا 

 القر  ساملداشر  ت املدف ساملراكز اةارعا سالصناع ا.
V–0- :موجات النزوح الريفي 
عابوصػػػػاب األراضػػػػم الفالق ػػػػا ساملاػػػػاعقات املطبقػػػػا ع ػػػػ   ف الس اغػػػػا انيغػػػػورمارعا القاضػػػػ ا    

الفالقمل دلر  هبمنيء  ت النزسح ما القر   ت املدف اثا عا الرمػل ق ػث عرػد ىػدا النػزسح ىػن 
ب إسؿ مح ا نزسح   تارع  اهلجرة الرعف ا   اجلزائر، ست   ىده املنأا منأواف اءنواف  قدامها عق

السػػػننات األست مػػػا انيغػػػوقالؿ ح ػػػ  النػػػازقمل الػػػرعف مل سالالأئػػػمل   الػػػبالد ا ػػػاسرة إي تػػػنن  
إنػػو قػػد  (1983)أا ػػنؿ، ع.ؽ، ساملاػػرب، إمػػا املنأػػا الثان ػػا لقػػد لػػاقب  انطالقػػا الوصػػن ال، سعقػػنؿ 

سالػدخنؿ   عػايب كػاف  "رال  انيغوقالؿ منأا ءان ا س  ىده املػرة عنباػم اقػوالؿ مكػاف املسػورمر
إعاػػػا مػػػا الو ػػػدعث املكوسػػػب، إمػػػا املنأػػػا الثالثػػػا لهػػػم مصػػػاقبا ممننعػػػا مػػػا ا خػػػر سانيغػػػوفادة 

 "ل وصن ال...
لقد نوج عا انطالقا الوصن ال سظهنر املراكز الصناع ا الكرب  تنزعال ب  موكال  لفرص الرمػل    

 ػػا ممػػا غػػاى    اموػػداد ظػػاىرة النػػزسح س و ػػ  ا ػػدمات انيأوماع ػػا سالصػػ  ا سالور  م ػػا سالجل ه
الرعفم  ت عنمنا ىدا لربزت مراكز قارعا كرب  سإخر  إقل ستفنؽ ترداد غكاف القطاع اةاري 

 اةاريسكاف   القطاعمل عدد التطنر عنضح  ادى    القطاع الرعفم ساجلدسؿ إدناهع   ترد
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 سالرعفم عرب  و   الوردادات النان ا:
 (%)الو ار نسبا )ف( السكاف  مجايل )ف( الرع  غكاف )ف( اةار غكاف السننات
1886 523431 3228606 3752037 13.95 
1906 783090 3937884 4720974 16.58 
1926 1100143 4344218 5444361 20.20 
1931 1247731 4654288 5902019 21.14 
1936 1431513 5078125 6509638 21.99 
1948 1838152 5948939 7787091 23.60 
1954 2157938 6456766 8614704 25.04 
1966 3778482 8243518 12022000 31.42 
1977 6686785 10261215 16948000 39.45 
1987 11444249 11594693 23038942 49.67 
1998 16966937 12133937 29100874 58.30 
2008     

 تطنر السكاف   القطاعمل اةاري سالرعفم. :III-1 دسؿاجل
 الدعناف الناة لإلقصاءات. املصدر:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تطنر السكاف   القطاعمل اةاري سالرعفم. :III-1 ب افال
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V–3- :انتشار التعليم الحكومي 
الس اغػػػا الػػػ  انوهجوهػػػا الدسلػػػا اةدعثػػػا مػػػا إأػػػل  لقػػػد تنػػػام  الط ػػػب ع ػػػ  الور ػػػ   متاشػػػ ا مػػػال   

الونم ػػػػا انيأوماع ػػػػا سانيقوصػػػػادعا سانيجتػػػػاه  ت تكػػػػنعا الكػػػػنادر الػػػػ  عواأهػػػػا الصػػػػناعا سالزراعػػػػا 
سا ػػدمات كاملهندغػػمل ساألابػػاء سالصػػ ادلا سالوقن ػػمل ساألغػػاتدة ساملر مػػمل عرػػد إف كػػاف الور ػػ     

سعػػد الدارة الفرنسػػ ا عػػاملنظفمل، سلقػػد عػػو  مػػال الػػنهج اجلدعػػد اةقبػػا انيغػػورمارعا مقوصػػرا ع ػػ  تز 
 ل دسلا قنؿ الور    املوط بات ا ت ا:

 انوهاج غ اغا دديقراا ا الور    سجمان وو. -   
 تنغ ال الور    ل شمل مج ال األانار انيعودائم، املونغو، الثانني ساجلامرم. -   
 الط ب املوزاعد. اقو اأات نشاء مدارس سمراىد سأامرات لسد  -   
سإلػػبح اةػػراؾ انيأومػػاعم ساملهػػة ساملكػػاين عسػػوند إغاغػػا ع ػػ  الور ػػ   اةكػػنمم الػػدي عػػدل     

 ل و الدسلا أهندا كب ة مما انرك  ع   تطنعر مردؿ الومدرس سل  ما عنض و اجلدسؿ الوايل:
 (%)  مجايل (%)  ناث (%) ذكنر السننات
1966 56.80 39.60 47.20 
1977 80.80 59.60 70.40 
1987 87.75 71.56 79.86 
1998 85.28 80.72 83.05 
2008 90.20 82.00 86.10 

 .( غنا عرب  و   الوردادات النان ا16-4)تطنر مردؿ الومدرس ل فئا الرمرعا  :III-2 دسؿاجل  
 الدعناف الناة لإلقصاءات. املصدر:

  تطنعر الور    قبنني س قباني كب ا ما ارؼ إعناء الشرب سىدا ما لقد نيق  غ اغات الدسلا    
عمكػػػده اجلػػػدسؿ إعػػػاله ق ػػػث غػػػج   ارتفاعػػػات ق اغػػػ ا   نسػػػبا املومدرغػػػمل عقػػػب انيغػػػوقالؿ 
سإخػػدت ىػػده النسػػبا   انيرتفػػاع مػػال مػػرسر الػػزما، سمػػا عالقػػي إعاػػا ىػػن ارتفػػاع مرػػدؿ الومػػدرس 

  نسبا متدرس البنمل سالبنات. عند الناث ستق ه الفارؽ الفالل عمل
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 ( غنا عرب  و   الوردادات النان ا.16-4تطنر مردؿ الومدرس ل فئا الرمرعا ) :III-2 ب افال
VI– :صائص المجتمع الجزائري ق يل االحتالل  
غػػػبق  الشػػػػارة  ت إف انيقػػػوالؿ الفرنسػػػػم عرػػػد النػػػػناة الػػػ  برغػػػػ  مػػػا إأػػػػل تا ػػػ  ا ومػػػػال    

       اجلزائػػػري غػػػناء ع ػػػ  الصػػػر د املػػػادي مػػػا خػػػالؿ الوػػػدخالت ع ػػػ  األنسػػػجا الرمران ػػػا الوق  دعػػػا
إس ع ػػ  الصػػر د انيأومػػاعم عفرضػػو جممنعػػا ممارغػػات برعبػػا ع ػػ  ا ومػػال األلػػ م، ىػػدا ا ومػػال 

تررض هلزات عن فا ب ت الكث  ما مالوحو، سلوسه ل املقارنا مػال مػا غػب  جيػدر عنػا ىاىنػا  الدي
الورػرض ملم ػػزات ا ومػال اجلزائػػري الوق  ػدي قب ػػل دخػػنؿ انيغػورمار سىػػدا ع ػ  مسػػونعاتو امل و فػػا 

 الس اغ ا سانيقوصادعا سانيأوماع ا سالثقال ا سالسكان ا:
VI–6- :على المستوى السياسي 
قػػد تشػػاعو الناقػػال الس اغػػم ل مجومػػال اجلزائػػري قب ػػل انيقػػوالؿ الفرنسػػم مػػال نظرائػػو ممػػا كػػاننا ل   

عػػ  السػػ طرة الجك ػػا ق ػػث مت ػػزت الرالقػػات عػػمل األاػػراؼ الػػ  مت ػػع عراػػا مػػا النفػػنذ سالسػػ طا 
عالرالقػػات املصػػ   ا، سىػػده األاػػراؼ ىػػم السػػ طا املركزعػػا مػػا أهػػا سالقبائػػل سكبػػار شػػ نخها مػػا 

خر ، كما إف ىده الرالقات يب تقوصر ع   الس طا املركزعا سالقبائل لقو عػل كانػ  قائمػا أها إ
عػػمل القبػػاؿ ل مػػا ع نهػػا، لالصػػراع الرن ػػ  سالو ػػال  املصػػ  م كانػػا دي ػػزاف الرالقػػات عػػمل السػػ طا 

زعا لقد املركزعا الجك ا سالقبائل ما أها إس عمل القبائل ل ما ع نها ما أها إخر ، إما الس طا املرك
  : (1992)الط  ، ـ، اعومدت غ اغات  و فا   الورامل مال القبائل املوناأدة  صها 
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 اكوساب ساقوااف ع نها عا ارع جل  القنة الرسكرعا ل قبائل عناغطا  شراؿ نار اةرب  -"
 البر  سكسر ستشرعد البر  ا خر.

القب  ػػا سالرسق ػػا عناغػػطا انيقػػجاب ساملرسنػػا اموصػػاص القػػنة الس اغػػ ا الػػ  توموػػال هبػػا الق ػػادات  -
 سالورامل املص  م.

 تنظ   اجلباعا الارعب ا عشكل ني دي    الرم  مصاد انيرغوقراا ا القب  ا سالطرق ا. -
VI–0- على المستوى االقتصادي: 
عنشاط اقوصادي ذي ااعال زراعم رعني، إمػا األنشػطا الوجارعػا  مت ز ا ومال اجلزائري الوق  دي   

سالصناع ا لكان  إنشطا ءاننعا مكم ا ل نشاط انيقوصادي السػائد، كمػا كانػ  الصػناعات متوػاز 
عالهنػػا لػػناعات عدسعػػا تق  دعػػا كالدعابػػا سالنسػػ ج سلػػناعا اة ػػم، سقػػد ارتكػػز انيقوصػػاد اجلزائػػري 

الػػدي اتسػػ  عػػالومنعا سانيكوفػػاء الػػدايت، ق ػػث عقػػـن إلػػراد األغػػرة الوق  ػػدي ع ػػ  انيقوصػػاد املنػػزيل 
 عالرمل اجلماعم لونل  اقو اأاهت  ما املنونأات الزراع ا سالصناع ا ع   قد غناء.

سمػػػا خػػػالؿ ىػػػدا الكػػػالـ عواػػػح أ  ػػػا إف املصػػػدر األغاغػػػم لنوػػػاج الثػػػرسة سالقاعػػػدة الرئ سػػػ ا    
كمػػػػا عروػػػػرب الرعػػػػ  ىػػػػن مركػػػػز القػػػػنة سوحػػػػنر الرالقػػػػات لإلنوػػػػاج املػػػػادي ىػػػػم األرض سلػػػػ   املػػػػاؿ،  

 انيأوماع ا سالس اغ ا   ا ومال سل   املراكز اةارعا.
VI–3- على المستوى االجتماعي: 
قاعدعا متث     األغر األعنعا املمودة لم ا ومال اجلزائري الوق  دي ما سقدات اأوماع ا تمشمك     

الرالقػات القائمػا ل مػا ع نهػا لورػال   الػدعا الغػالمم  ت أانػب سالرشائر سالقبائل الػ  خاػر  
جممنعػػا مػػا األعػػراؼ سالوقال ػػد سالرػػادات السػػائدة، سقػػد لربػػ  ممغسػػات ا ومػػال األى ػػم سع ػػ  

لكان  يثاعا مراكز  شراع ءقا  ستر  مم سترعني، سكان  ىده  رإغها املساأد سالزساعا دسرا مهما
منشآهتا ع   األسقاؼ ساةب ، سقد إدت الطرؽ الصنل ا دسرا غ اغ ا املمغسات تسوند   تنل  

)مزعػاف، ساأوماع ا مهما   الدلاع عا ا ومرات س مخػاد نػار انيضػطراعات الس اغػ ا ق ػث غػجل 
مالقظا ىاما خبصنص دسر الزساعا لقػاؿ "مػا املالقظػا إف الطنائػ  الدعن ػا سالزساعػا   (1988ع.ـ، 

ىدا النمو ما النااؿ الثقػا  سالس اغػم سإهنػا مجاى عػا عػالطبال، سقػد  كان  قبل انيغورمار ع  
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لقػػدت لػػفوها ىػػده   إعػػاـ انيغػػورمار  ذ إلػػب   ل ونػػنًن سا رالػػات سالػػرسح انيتكال ػػا سظهػػرت 
 ابائرها القطاع ا خصنلا   ىده الظرسؼ، سنقنؿ إف ىدا الفالل الوارخيم لو إمه وو الكرب 

خيه الو نؿ الدي ذكرنا ألف انيغورمار انوبو إسؿ ما انوبػو  ت األدسار الس اغػ ا الػ  ت ربهػا  ل ما
 "مثل ىده اةركات لس رىا تس  ا موقنا اعوداء ما إسائل القرف الرشرعا.

VI–4- على المستوى الثقافي: 
سنرة عدلع السػ طا املركزعػا الجك ػا إس غػ طا -الفاع ا  لقد اقوسم  الس طا سالقن  الس اغ ا   

عم  ػات انوػاج الثقالػا ساملثقفػمل   ا ومػال اجلزائػري  -انيرغوقراا ا القب  ا إس انيرغػوقراا ا الطرق ػا
الوق  ػػػدي لكػػػاف لكػػػل اػػػرؼ مػػػا ىػػػده األاػػػراؼ املونازعػػػا ع ػػػ  السػػػ طا الس اغػػػ ا مثقف ػػػو الػػػدعا 

إف الطػاعال  (1992)الط  ، ـ،  نواج  عدعنلنأ وو ا الا عو، سقد إكد  عدالرنف عنو سعقنمنف عإعادة
الدعة املوصنؼ قد ااػ  ع ػ  الفكػر الثقػا  سانينواأػات الثقال ػا ق نهػا لقػاؿ "لقػد احنصػرت إس  

 نواأػػػات الفكػػػر   الشػػػرب الشػػػرع ا سالصػػػنل ا ساألدع ػػػا، سكانػػػ  مشػػػابل  كػػػادت تن صػػػر أػػػل
نط قا هلا سهتو  عدراغا مناض ال تور   عالضالا  ت ذات اهلل  دياف الر ماء تو د ما ع   الكالـ م

، سقد اقوصرت لنرة املثق  ق نها   ذلػع الشػ   الفق ػو إس اةكػ   الراقػل "الرايب س دياف املق د.
لاقب الفكر الدعة الا   الجاءم سالشر  البر د كل البرد عا الفكػر املنضػنعم الر مػم، سظػل 

 ت درأا عجز مثقفم الطبقا الربأنازعا املومركػزعا   اةناضػر جتػاسز ىػدا اةػد  ىدا الفكر راغ ا
 سانينطالؽ  ت  لاؽ إرقب.

إف انيجتاه حنن الزىد سالوصنؼ يب عكػا   عرػ  اةػانيت  ني اغػوجاعا  (2001)نب ل، ع، سعر     
الغػػالـ ينظنمػػا  إس رد لرػػل اجتػػاه عرػػ  املظػػاىر انيأوماع ػػا سالس اغػػ ا لقػػاؿ مو ػػدءا عػػا عالقػػا

ا ومال سني غ ما الرالقا الدعن ا الس اغ ا " ف الزىد سالوصنؼ   إقػد أنانبػو كػاف ينزلػا رد لرػل 
ضػػد الومػػاعز الطبقػػم كنػػنع مػػا عػػدـ انيموثػػاؿ السػػ   لسػػ طا اةكػػ  الس اغػػم، إمػػا   إعامنػػا لػػإف 

 طها."الرن  ني الزىد إلبح عدعال شائرا تررب عو اجلماى  الااضبا عا غ 
VI–5-  السكانيعلى المستوى: 
مسػػػاللا تقػػػدعر ترػػػداد غػػػكاف اجلزائػػػر قب ػػػل انيقػػػوالؿ الفرنسػػػم  إف (1992الط ػػػ ، ـ، )أػػػاء عنػػػد    

 برونـو وأندريـه جوليان أندريهو  يانكولقدره كل ما  شك   منضنع خالؼ عمل عدعد الباقثمل
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نسػػػما، ل مػػػا ذىػػػب  (3400000)لقػػػدره اػػػنايل  رونيـــه ياليســـونسػػػما، إمػػػا  (3000000)اػػػنايل 
 نسما. (4500000) ت تقدعره انايل  بو  زة أمحمد

    سعصػػػ  إىػػػل الو صصػػػات إف ا ومرػػػات الوق  دعػػػا   اجلزائػػػر عرلػػػ  نظامػػػا دديارال ػػػا اب ر ػػػا    
إس عدائ ا عوم ز عنل ات مرتفرا سمسػون  عػاؿ ل  صػنعا نو جػا لا ػاب سغػائل منػال اةمػل، سعقػدر 

، (%3.5 ت  %3.0)ل نل ات   ىدا النظاـ   قالا ب اب الكنارث الطب ر ا اػنايل املردؿ ا اـ 
نظػػرا لسػػنء الشػػرسط الصػػ  ا سارتفػػاع سل ػػات  (%4.5 ت  %3.5)إمػػا مرػػدؿ الػػننيدات لػػال عورػػد  

  الراـ ىدا  ف يب  (%0.5)األأنا سكدا النل ات امل اا ا مما جيرل ما الزعادة الطب ر ا ني تورد  
  ت الصفر.توجو 
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 : ــــــالصـــــــــــــــــــــة
لقػػد تركػػ  اةقبػػا انيغػػورمارعا الطنع ػػا األمػػد عصػػماهتا ساضػػ ا ع ػػ  األنسػػجا الرمران ػػا احمل  ػػا    

الطػػراز انيقػػواليل عانيىومػػاـ األكػػرب مػػا اػػرؼ عسػػبب ترػػارض النمطػػمل املرمػػارعمل، سلقػػد قظػػم 
مػػػالس  املسػػػونانمل األسرع ػػػمل لجكػػػزت ع ػػػ  مسػػػوناه  و ػػػ  ا ػػػدمات السػػػ طات انيقوالل ػػػا كننػػػو 

اةارعا كالور    سالدارة سمراكز الص ا سب ىا، لكا املشػكل األكػرب إف  ءػار ىػدا الطػراز ظ ػ  
مارسغا   ذىن ات الشػرنب قػىت عرػد ن  هػا لسػ ادهتا لقػد لػنقي ازدعػاد البرػد عػا الب ئػا القدديػا 

 دي  هلده الشرنب عػالي لػ ا  ت درأػا الوػالء  ع ػ  الجك بػا الرمران ػا سالس  حنن عمراف دخ ل ني
ل مدعنا ال ـن ال  تبدس جمردة ما مالوحها الررع ػا سماػمنهنا الغػالمم مقارنػا يػا كانػ  ع  ػو إعػاـ 
الفػػجة الزاىػػرة ل دسلػػا الغػػالم ا الػػ  إلػػل جنمهػػا مػػال غػػقنط الدسلػػا الرثمان ػػا  خػػر مراقػػل اةاػػارة 

  ا املوننعا عوننع إقال مها.الغالم
سترد املدعنا انيغورمارعا نواأا ساموػدادا ل مػدعنومل ال ننان ػا سالرسمان ػا، ىاتػاف اةاػارتاف متكنوػا    

مػػا تػػرؾ  ءػػار ساضػػ ا ع ػػ  الوػػارع  املػػدعة مػػا خػػالؿ تالغػػ   عمػػراف قػػائ  إغاغػػا ع ػػ  البرػػدعا 
اقمػػ  عرػػد انطػػالؽ الثػػنرة الصػػناع ا الػػدعة سالرسػػكري، ىػػدا الرمػػراف الػػدي عظمػػ  مشػػاك و ستف

الوقن ا   القرف الثاما عشر امل الدي سمػا نػوج عنهػا مػا عػننيت ع ػ  كالػا املسػونعات لرػل إمههػا 
ىػػػن  عرػػػاد النسػػػاف عػػػا  عداعاتػػػو الثقال ػػػا سعالقاتػػػو انيأوماع ػػػا كػػػنف انيىومػػػاـ كػػػاف منصػػػبا ع ػػػ  

ملػا لػو مػا تػالء   اوجػو اةاػارة الارع ػا سىػدالس طرة ع    نساف املدعنػا سأر ػو جمػرد مسػوه ع ملػا تن
عاملدعنػػا األسرع ػػا عقػػب ظهػػنر   جيػػاه ع ػػ  اجلانػػب النوػػاأم، سقػػد اتاػػح أ  ػػا الوطػػنر الػػدي إيب  

الثنرة الصناع ا سعق   الوطنرات انيقوصادعا سالوكننلنأ ا، ىده الوطنرات الر م ا إدت  ت ظهنر 
لو ػل وح هػا عالقػات  لقدديػا القائمػا عػمل النسػاف ساملدعنػاالوقن ات اةدعثػا الػ  زعزعػ  البن ػات ا

غنغ ناقوصػػادعا دلرػػ   ت عػػرسز تنظ مػػات اأوماع ػػا ساقوصػػادعا أدعػػدة تط بػػ  لػػ ابا أدعػػدة 
عػا املػدف القائمػا ق نهػا إسؿ ت ػع األلكػار عسػػبب سمناغػبا لشػكل املدعنػا سجماهلػا، سكػاف الو  ػم 
لػنأم احملقػػ  سمػا   أػاء الوفكػػ     قػداث ختطػػ و عجػز ت ػع املػػدف عػا مناكبػا الوطػػنر الوكنن 

عمػػػػراين أدعػػػػد ملػػػػدف أدعػػػػدة ختو ػػػػ  عػػػػا غػػػػاعقوها تكػػػػنف قػػػػادرة ع ػػػػ  اغػػػػو راب ساقػػػػال ا ومػػػػال 
 الوكننلنأم اجلدعد ق ث تو ق  الدديقراا ا سق   الرايب الصناعم ستقن اتو ق ث يب تكا ت ع
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سإغاس الرمراف املرالر الدي تكوني عناره مدف النظرعات الرمران ا اةدعثا  ني عناعث ىدا الفكر 
.  ال ـن
لقػػد إلػػرزت اةداءػػا عػػا نوػػائج يب ختطػػر عبػػاؿ قػػىت مػػا غػػطرسا إغسػػها سغػػننا قنان نهػػا لثػػارت "    

 مايكل، ليوتار جانإمثاؿ ضدىا الردعد ما األلنات املناىاا سع   رإغه  املفكرسف األسرع نف 
ع   إغ  اةداءا مروربعا  عاىا تسر  ل س طرة سالو ك  الدعا ءارسا سعشدة  داريدا وجاك فوكو

رب  ما تدع و ما عرر ساغوقالل ا لهم ختاال الناس لراداهتا لما م ع شهادات إع   كان  لو 
الس طرة، سما م ع املاؿ إكثػر كػاف ىػن األقػ  عاملورػا، سمػا م ػع الوقن ػا سالقػنة الرسػكرعا اقوػل 

نوػػائج اةداءػػا   تا ػػب الارعػػزة املنفر ػػا السػػ طنعا ع ػػ   ساغػػورمر مػػا يب دي كهػػا، لػػ مكا ت  ػػ ه
الارعػػزة املررل ػػا الو ررعػػا، ساملوالمػػل عػػر  سعنضػػنح إف اةداءػػا خرأػػ  عػػا ومال مػػا تسػػ و الكن سػػا 

                           (1995)مج ل، ع.ؽ.إ، لونقرو ع  غ طا املاؿ سالقاننف ساملنفرا ا الا." 
 



 الفصل الرابع

 

التهيئة  سياسات
احلضرية يف اجلزائر بني 

 .التجديد واألصالة
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 مـــقــدمــــــــة:
تزخر اجلزائر عرب مسارها السوسـووتارسن  بدـ ة كاـ ال اكدنـاط مـس ا اسـمر الد رااوـر الـ  تدـ     

عســــه هــــة  الر دــــر اجلعرا،وــــر مــــس الدــــا   ، نــــاك   وعــــر ااد اســــا لسسواســــات الد رااوــــر ا  دا  ــــر 
ا ســا س ال يسو  ــر ا ورانــر عــس ا اوــال الســابير  انيــارة الده ااوــر امــا   س ــا  اهنــاك ا ســا س 
ـــر ا نمـــزة ة اني ـــر الف نلوـــر الفراســـور لسمزائـــر  كســـ     ذلـــ    وعـــر ا ســـا س  ال ولواوالو

،رتات النزاح الر ف  ال هو  الةي ا  ته انواسر ال ـرب  عيـ   الدشوائور االفوسو ر ا نمزة ة
امــا عيــ  ذلــ  مــس   وعــات ا ســا س الدصــر ر ســواء ا نمــزة مــس  م1962اوــل الســ ينل ســنر 

 طرف ال الر كا ا خر  ال اخسر حتت ما  س ه بال ناء الةايت.
اد ـــــر كد       وعـــــر مـــــس  ن هـــــةا الخـــــ نف اال  ـــــا س ة ا اـــــ ال الد رااوـــــر ة بنو  ـــــا ا    

ال حولت ة اجلواا  الا  اعور االهيا،ور  كي كاه ز ادة عسه تشو  ا   نر ع رااوا امد ار ـا ،ناـه 
 ــ  حــاف ه ،يــ ان لس و ــر ا سوــر الــ  اســ حست اســج   وعــر يارســات اا  اعوــر  ر  ــر ابدوــ ة 

  وير.عس تس  ا  ارسات ا حوسر اا  مةرة س س كاساط ا اسمر الد
 ر  حورا ع رااور    اخل ،و ا دنطـان فيـار ان ل سفـان ام دارسـان  ن ا  أمل ة م انا الووم    

عيوـــ ة امن ااــــا انيا،ــــر ار  ــــر لسحوــــاة  دنــــج اســـ  كحــــول م عسعــــل ة ا ــــ ن الد ويــــر امســــ وع  
 لس م  ــع ا ســ  ب ــل كبدــاد   ادنــج دخــر  ر ــ  ادخوــل ،ــرض افســه ابيــوة عســه ا ــال ا ــ  ي
لسمزائر  نر تدرس ا لنف نل اهو دنج ع راين  ائم كساسا عسه ال د  س الدسـ ري االسـ وطاين  

ا نــر ال ــالت ة تواوــه ا ــ ن اجلزائر ــر احت  ــ  مدــا  دنوهــا فــ  امــع ا ســ  ،يــ   ــان طــةا الــن ج 
 بد  الس ينل.

الا  اعوــر اال  صــاد ر االهيا،وــر عســه  ا،ــر ا حــد ة  ن ال عــتات الــ   شــ  ها ا   ــع الوــوم    
االسواسور ادست مس ا  ن تن و ات طور بسرعر اتربز مد ا   وعر مس الخـ نلت الا  اعوـر 
الــ   صــل الــ د  من ــا    ا،ــه بال،ــر  هــةا  ســه ادــل مــس سواســر ال  و ــر الد رااوــر ة اجلزائــر 

عـت الـةي  شـ    ا   ـع اااالـر ت ه  مس ا ودهـا بعوـر ال  وـ  مـع  ـل مرفسـر مـس مرافـل ال 
 الس مابر ل ل م طس اته ااف واااته.
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I- مراحل سياسات التهيئة العمرانية في الجزائر: 
ليــ  تر ــت انيــارات ا  دا  ــر الــ  عراــت عســه اجلزائــر بصــ ا ا ااســحر عســه سواســر ال  و ــر    

انير ر م مسور ة   وعـر ا اسـمر الد رااوـر ا  نوعـر ا  وااـ ة سـ س ا ـ ن اال اخسـر ة ا رث 
زائـر انياري طا  ا   س يت ا اارة ابنسـ اب ة الفصـسا السـابيا    السواسـر انيـر ر لسم

  ل اكنناء الف نل الفراس   لةا سن  ف  ة هةا الفصل با اارة  لو ا اسند ق ال راسر فـول 
السواسـر الد رااوــر لسمزائــر عيــ  السـ ينل اخاحــر كمــام الوســع ا ـزري الــةي تدوشــه ا ــ ن الوــوم 

 مس تشو  ات هور ع راين ااا  اع  انياة   ت.
I-1- مرحلة ما قبل االستعمار: 
امتوـزت بال يس ـات ال  ـتة لس م  ـع عسـه ل سـ  ا حـد ة السواسـور اال  صـاد ر االا  اعوـر    

اظرا ل د د انيارات ا  دا  ر عسه ا ال الد راين  هةا ا خت الةي اـ   ع  ـ  ع سوـات اطـ م 
)بـودن  ا عادة ال ناء مس ِ  ل  ل مس اطأ   ما مسحا  ـا كزـز   ـت  كا ترسـووا لواـود   ا ـ  ك ـ  

كن تـار   اجلزائــر   ــل الفــ نل الفراســ  اــ   "عــ ة ا دــات فيــر ر  ــان تأنتهــا  (2004ع.ع  
اتوااـــ ها اسوـــا عســـه  طـــوج ا ـــ ن اعســـه تر و ـــر ا   ـــع ب ا ـــر مـــس ال وااـــ  الفونويـــ     العـــزا 

ا شـــت   الرامـــاين ل الواـــ اي ،ـــال وزاط     كن اـــاءت الف وفـــات ا ســـنمور ل ان ـــم الده ـــاين"
كن ا ــ ن ا ا   ــ    ــرت عســه الســوافل الشــر ور "عنــ ما كسســ ا ال حــارة  (1963)ا ــ ين  ك.ت  

ااراـال  اليادمون مس ،ونويوا   را ز اار ر اه  اومل اعنابر ل اـو  اليرطـااوون يا ـر اتـن 
 عناحر الد ران انيري ة هة  ا رفسر      وع ا: بيراردي    ا حن  "لنف  ا  راض

ذات كا ال خطور ام سسسسر احتوي ا  ـرات اا سـاا  اا سـواق ات ـون مف وفـر  ا ا : -"  
 حنو اخلارج.

احتــوي ا  ــاين الســ نور الــ  ت  حــور مــس ا   ــا عســه ،نــاء مر ــزي هــو اســج الــ ار   الهااوــر: -   
 (2000)ال وماين  ب  خل."ات ون هة  منعسير حنو ال ا

I-2- المرحلة االستعمارية: 
الــ  مــرت عســه اجلزائــر حتــت اطــأة الفــ نل الفراســ  ا نــر ال ــالت عســه ليــ   ــان طــة  ا رفســر    

 أنت ف  عسه عناحرها ا د ار ر احت    مدا  تص وم ا   نر احوا ر كاسم  ا الد رااور بل اال
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كن الـــن ج العـــرل كىلدخـــل    ا ـــ ن اجلزائر ـــر "اكعـــاد  (2001)زر ـــن  ن    ا ـــ  كاـــار دنوهـــا اتوســـد ا
تش ول مر،ولواور ا  ن عسه طـابع اطن سـر الدسـ ر ر اال  ـ نت الف نلوـر لسـ ن م اال ـوا م مـع 

" كن الشــ  ر  (2001)الــ     ب  سواســ ه ال وطوطوــر الدســ ر ر     ا ــر اليــرن الدشــر س"  ا ــر  
الد رااوــر انالوــر اتطــور يارســات  و ــر ا ــال الد ــراين مرت طــر بال راــر ا ا  بنعــادة تشــ ول بنوــر 
م ن ما   ل الف نل الفراس  عس طر ق حتو ل ا اسمر الد رااور ال يسو  ر اتر ور ع ران اع ارة 

 اس د ار ا   راض عس ر ر اا  صاد ر."
لفراســ      ذنــال ا ــ ن الد ويــر اال يــووق عسو ــا بن امــر كاســمر فيــر ر اليــ  ع ــ  الفــ نل ا   

ف  هــر حت ــل ال هــت مــس ،ــات الطــراز ا ارل ابشــوارع ااســدر الططــر  طوطــا اــطرزوا فوــ  
النزمـر ل حيوـق انوـاة ا مهـل   وعـات تيم هة  ا اسـمر بـا اواا  ـا ل سـ  ا را،ـق انيـر ر 

   طـرد السـ ان ا سوـا مـس لوصـل هـةا بـل تدـ ا  ا   ي  الف نل عنـ  ا س وطنا ا اربوا  
ــــر اخلصــــ ر كا اســــ عنطا ــــ    وعــــر  كراســــو م الفنفو ــــ   كســــ     ذل ااســــ د اطم ،و ــــا  الد و

ال ــ خنت عســه ا اســمر الد ويــر ا ــ ري كاــزاء   ــتة من ــا ل وســوع ا اســمر الف نلوــر اليائ ــر 
ف نلوـــر د،دـــت بالســـ ان ا سوـــا    معـــادرة مســـا ن م الـــ    تدـــ   وم ـــة  هـــة  السواســـات ال

تشــ ل  ل رمــزا لسفيــر اانرمــان  اال وا،ــ  عســه ا را ــز انيــر ر عهــا عــس الــرزق االدــو  ا ،يــل  
اكحــ حت   وعــات ا اســمر ال يسو  ــر مفر ــر ام مــورة  سوــا كا ازئوــا مــس الســ ان  اكدخســت 

اجلزائري ة مرفسر اليياء اال وس  عس ا اسمر ال يسو  ر ماد ـا انيا،وـا الفرتة الس د ار ر ا   ع 
 ااا  اعوا.

I-3- مرحلة ما بعد االستقالل: 
اعرتســـت الســـسطات ا دنوــر ة اجلزائـــر عيـــ  الســ ينل بســـر مـــس ال حــ  ات بســـ   مـــا ليــ     

خسفــه الســ د ار مــس تر ــر ســاد ال هــت مــس مدا  ــا اخلــراب االــ مار االن ــ  ا خــنء خز نــر ال الــر 
يــا خســق  ال حو سوــر ة فالــر مــس الدمــز عــس ا ا ــاجفوــ  كحــ حت مدظــم الوفــ ات الصــناعور 

عس الد ل  كس      ل ذل  كمواج ا  ـاار س ال هوفـر الـ  توا،ـ ت عسـه  اا ن ا مس الداطس
 ـر ا را ز انير ر باع  ارها بؤر اةب  ا مت ـاز بـه مـس متر ـز لس وا ـل الصـحور االا  اعوـر اا دار 

 اا ر اف اا اسمر الد وير ا ومر لس  معسه مس و  الير   ااظرا لسنيص الفادح ة ا س ان
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 ةي ني ا  بان الهورة ال حر ر ر.اال ور   ال
الي  اا ت اجلزائر افس ا ميطرة ل  ي طرافات الف ـر الاـرتا   اليـائم عسـه م ـ   ا  سـام    

الهــراة  ــون الشــد  اجلزائــري  ســه  ــ  عــار مــس الي ــر اانرمــان ة ،ــرتة الفــ نل   ــت كن تصــ ع 
مدســـ ر هـــةا الف ـــر د،ـــع بال الـــر اجلزائر ـــر حنـــو مســـار دخـــر ا،ـــق م طس ـــات الســـوق الدا وـــر اهـــو 

  صــاد انــر "بعوــر الن ــوض بــا   ع االــ وسص مــس مظــاهر ال وســ  اتعوــت الوا ــع الا  ــاع  ال
تعوــتا اــةر ا احتيوــق الرخــاء االد الــر الا  اعوــر   ــوع الشــد  ب ط وي ــا اســرتاتومور الصــناعات 

د،دــر  و ــر  الهيوســر  ان  ــ  االصــس  االصــناعات ال و اا ــر ااطن ســر الســ ورااور  ايــا كعطــه
ة  السرتاتومور تس  ال أمونـات الـ  اـ   ا الـ ند عنـ ما  امـت ب ـأموم كراسـ  ا د ـر س ابوـع ط

  ل تأموم ا ناام ابوع ال نوك ا ان ور م1966  ابن  اجلزائر عام  م1963ا منك الشا رة عام 
  (2014  )مو ين  ش.ذ ".م1971اركس ا ال ا انن ة مو ان العاز الط ود  اا را ات عام 

  اليـــ  كالـــت السواســـر ال ن و ـــر ة اجلزائـــر  ـــ اة الســـ ينل اه  امـــا   ـــتا باليطـــاع الصـــناع    
فوـــ  ا ـــةت مـــس ال صـــنوع ر وـــزة ااســـوسر ســـرار ر ل حر ـــ  عمســـر ال ن وـــر ة بوـــع اليطاعـــات 

نــ  ا خــر   ــا تــو،ر  طــا مــس اســائل الن ــو ا و سفــر "،مــاءت ا وططــات ال ن و ــر: ا وطــج الهن
اا وطـــــــــــــج الربـــــــــــــاع  الهـــــــــــــاين  م(1973م/1970)اا وطـــــــــــــج الربـــــــــــــاع  ا ال  م(1969م/1967)
  هــة  ا وططــات الــ  خصصــت م ــالت طائســر ليطــاع الصــناعر ا ــان هــةا عســه م(1977م/1974)

االهــــاين  م(1984م/1980)فســــاب اليطاعــــات ا خــــر   افاالــــت ا وططــــات اخل اســــور: ا ال 
)مو ين   كن تيوِّم سواسر ال وازن ا  سو   اااالر اله  ام باليطاعات ا خر ." م(1989/م1985)

كن "داء هــــة  ال مربــــر ال ن و ــــر  ســــوح مــــس بدوــــ  عنــــ ما  (2004)طو ــــل  ف  اتشــــت   (2014ش.ذ  
بــ كت ال الــر ة ال وســ  تــ ررنوا عــس دارهــا  ابــ ك ال وطــوج النمر ــزي  فشــل اليطــاع الصــناع  

ال ن وـــر ة اجلزائـــر اكذنســـت ال هـــت مـــس اليطاعـــات ا خـــر   السواســـر الد رااوـــر  الـــةي  ـــان اـــور
ا ســ ااور ك هــر انسيــات ســدفا ســ س السواســر ال ن و ــر لسمزائــر بســ   المــال الوذنوــر ا ديــودة 

 ااـت  ائ ـر عسـه كسـاس كن انظـتة السـ نور عسه الديارات ال  خسف ا ا اربوون"  هـة  المـال  
ا د ـــران ا اربوـــون  ـــ اة الســـ ينل  ااـــت  ا،وـــر لم صـــاص الفـــائ  الســـ اين ة الـــ  كانهـــا 

 ا  ن  اعسه هةا ا ساس    صص ال الر ة ا وطج الهنن  ليطاع الس س سو  اس ر ا 
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 .1سدوفر مس ا وزااور ا وا ر لنس ه ار الشامل ع   تس  ا وصصر ليطاع ا را ات
الي    ر اوع مس الخ نل ة ال وازن اجل ـوي بـا منـاطق الـ ند ، يـو ت ا ـ ن السـافسور    

ااا شــر الفيــر ة ا ر ــاف امــ ن اجلنــوب ا ومــر اله  ــام ا  ــالت ،وــه بيطــاع ا را ــات االســ ه ار 
سواسـر الصناع  ا   ر ز كساسا ة م ن الش ال لوزداد بةل  تشو  ا  ن اجلزائر ر ة  ـل  وـاب 

ـــر ااســـحر  اة  طـــار ا ســـاع  الراموـــر لســـ ح م ة الن ـــو الد ـــراين ا عـــادة ال ـــوازن  فيـــر ر تن و 
،يــ  حــ رت اة ســنوات الســ دونات "  وعـــر مــس اليــرارات ا  يــ نر لس يســوم الـــولئ  اجل ــوي 

 ا نــراء النصــوص ال نظو وــر لسد ــران ااشــر النصــوص اخلاحــراجل  ــ  ا ــااون الف واطــات الديار ــر 
بــالد ران ال ط ويــ   اســ ح اث ا نــاطق انيــر ر االصــناعور اتط وــق ا حــنفات الزراعوــر فوــ  
تظ ر حورة كخر  لسد ران الر ف  اجلزائري ت  هل ة الير  الارتا ور ال  عر،ت النور منـة ب ا ـر 

 يـا    الس دونات اال  تس   ف حتول اوعوا لإلاسـان اتر و ـه اا  اعوـا اا  صـاد ا    ـا اشـت ك
ب ا ر ال واه انيوي  لطـرح مشـ سر السـ س الـ  بـ كت دنـار فـ  ا تظ ـر اذلـ  خـنل ا وطـج 

 2".م(1973/م1970)الرباع  ا ال 
I-3-1- أزمة السكن واالنفجار الديمغرافي: 
   كن سواســــر ا ســــ ان   حتــــحل باله  ــــام انيويــــ  مــــس طــــرف ال الــــر ة  ســــ يت ا اــــارة   

السنوات ا ا  ال  تست الس ينل بس   اله  ـام ا  ـالت ،وـه بسواسـات ا را ـات االسـ ه ار 
الصــــناع   ا ــــ  كدت هــــة  السواســــر  ســــا،ر    ال زا ــــ  ال  ــــت لس  ــــاار س الــــر فوا حنــــو ا را ــــز 

   ت ة اس ر س ان ا  ن اخصوحا انواسر من ا يا زم عنه ف اث كزمر     ارتفاعانير ر 
                                                           

( كن اجلزائر    ا  ت ة السنوات ال  تست الس ينل ع ة فالت مس اطمرة الر فور حنو 1998كاارت ال افهر )ط رااي  ف   - 1
 ا  ن بس   ا، ياد الر   لس را،ق اليرار ر ا مر الةي د،ع بالس ان    ال  ،ق حنو انواسر "الي  تس   ارتفاع اس ر الس ان ة ا  ن

ن ــا  ــ اة الســ ينل عــس عــ م تــوازن ال ن وــر بــا  طــاع الزراعــر االصــناعر ة الســنوات ا ا  مــس الســ ينل  اا، يــاد اخصوحــا انواســر م
   تشــ ع سـر ع لس سـا س ،ااــأ ا وططـا الـة س  ــااوا الر ـ  داـةاك ل ــل كاـواع ا را،ـق  فوــ  كد  ذلـ  ال ـ ،ق ال شــري اطائـل ة ا ـ ن 

كن انظـتة الســ نور الـ  كانهــا ا اربوـون  ــ اة السـ ينل  ااــت  ا،وـر لم صــاص الفـائ  الســ اين ة   ظنـون     ا ــر ةا ـر الســ ونات
مس الس ه ار الشـامل ميابـل  %2.72( سو  اس ر ل تفوق 69-1967ا  ن  فو    سنصص ليطاع الس س ة ا وطج الهنن  )

 ."ا وصصر ليطاع ا را ات ... 60%
مـارس  19/20ان الا  اعور  ك ام دراسور فول ا س س انيـري  اطو ـر الوطنوـر لس حـ  الدس ـ   ال ـر اجلزائـر  از ر الد ل االشؤ  - 2

 .م1979
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فـــادة ة الســـ س تطس ـــت تـــ خل اطو ـــات ا دنوـــر  ، نـــة ةا ـــر الســـ دونات بـــ ك اله  ـــام الفدســـ  
بسواسر الس س ة اجلزائر "فو  كحـ حت مسـاذنر اجل اعـات ا سوـر ة موـ ان ا شـار ع اا  ابدـر 
 اا عاار ت  سـ  كذنوـر  ـرب  ا نـ رج ذلـ  ة  طـار ا وطـج الد ـراين الرئوسـ  الـةي  د ـرب ا راـع
انيويــــ  لن ــــو اتوســــع ا ــــال ا ــــ  ي االد سوــــات ا  دسيــــر ب حســــا ا اســــمر الد رااوــــر ا واــــودة 

 (2001)ال     ب  اال ح م ة تنظوم ا   نر." 
 باتنر عنابر اهران  سنطونر اجلزائر ا   نر

 15463 16175 59105 16778 187842 ع د الوا،  س
 م(.1966م/1962) النزاح الر ف  ة الفرتة :VI-1 اجل ال

 1984 مربود   س  ا ص ر:
 2014 1998 1986 1977 1966 1959 1948 1926 1906 1886 1830 السنر
  71 48 41 32 23 20 13 10 8 5 (%) النس ر

 م(.2014م/8301) اس ر دنو س ان انير ة اجلزائر خنل الفرتة :VI-2اجل ال
 .2001  ال     ب ا ص ر:

اع   تـــه ال الـــر االيـــائم كساســـا عســـه  طـــاع ا را ـــات ل ـــس اجل ـــاز ا ا ـــاا  انـــ    الـــةي    
ساهم ة تيـوم ا ـ ن السـافسور اخسـق ك طـاب اا   ر ز ة ا  ن الش الور االس ه ار الصناع  

ع رااوـر تفشـت ،و ـا كزمـر السـ س بـ رة ك ـرب مـس  ـ رات ال الـر عسـه فس ـا اانـ  من ـا يـا ،ـرض 
بصفر ،رد ر كا باعوـر لس سـاذنر ة بنـاء ا سـ س  امـس وء " اراك ا واطنا السسطات السمعسه 

مس ف ة ا زمر  اع ـ ت فون ـة ل ـةلول الدي ـات االسـ ل ا دار ـر اا الوـر عـس طر ـق ل ال وفو  
اليراض بصناد ق الف واط اا عااات ال س  ر ال  ت  هـل ة اـق اتنظـوم طـرق ال مزئـات ال س  ـر 
اا  ا ا ابوع ا راس  بأمثان رمز ر اتسسوم رخص ال ناء ،ين عس س وسا دخر س لنس فادة مـس 

 (1986)بس اسو   ع   "مس س باع  عس طر ق الرت ور الديار ر كا ال نازل عس كمنك ال الر.
" ن بـــراز كزمـــر الســـ س ة هـــة  الااـــر عـــ ة االـــ  اســـت ة الخـــ نل ا ســـمل بـــا الدـــرض    
طســ   واســا  دــ ل الن ــو الــ شنعراة افمــم ا ســرة د،ــع اطو ــات ا دنوــر لنه  ــام ك هــر بيطــاع اال

 ال د ت اال ناء اع    ،وه كساسا عسه:
 اسع برامج هامر  زاز الس س مسا رة لن و ا   ع اجلزائري اتطور  ااسه ذل  مس خنل -1
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 ا وططا اخل اسوا ا ال االهاين.
ادــر لســ ح م ة الن ــو الد ــراين اتســ مو  لسوســدور اليائ ــر ا رنــاد فســول اســع سواســر اا -2

منئ ــر لمزمــر الــ  تدر، ــا الــ ند ا دــاين من ــا ا ــواطس ة ا وــ ان  امــس ل ا ــةت اســائل اطــرق  
 فوســر ب حيوــق ا هــ اف ا راــوة ة داــال اــ  اــ ادة  ااع  ــ  ة ذلــ  ال نــاء ا صــنع اجلــاهز 

الــن ج ا وفــ  الــةي ركت ،وــه اجلزائــر انــل الســر ع  عــادة ال ــوازن بــا الدــرض ا  دــ د الطوابــق ذا 
الةي تداين منـه الـ ند ابال ـاي بـي هـةا النـوع مـس االطس  اتعطور النيص ال  ت ة مادة الس س 

ا ســا س عســـه دنــج اافـــ  ة اــل كحنـــاء الــوطس ســـواء  ــان ذلـــ  ة اجلزائــر عســـه ســوافل ال حـــر 
          راســــــت بأع ــــــاق الصــــــحراء دان مراعــــــاة لس و ــــــر ا ناخوــــــر امــــــواد ال نــــــاء ا سوــــــر ا  وســــــج كا ة متن

  (1990)سحنون  ط   "كا حنفور اس د اطا ال النوعور ال ر  ات الس ان ...
هة  الـربامج السـ نور  نـاطق ااسـدر مـس ا راسـ  اخلصـ ر ا وصصـر  اس  نك كس     ذل    

بوياء مس  زازات هة  الربامج الس نور عسه كراض  %80كساسا لسزراعر فو  "است ك هر مس 
ال مراعـاة لسموـوب ا واـودة داخـل ازراعور اراها توسدات ع رااور  ناطق مد رة دان ع  د وـق 

ل  هوـ  ا ـالت ا  نوـر داخس ـا ر ـم كن ذلـ   ـ  ميـه حتـت كعـا  ا اسمر الد رااوـر كا ااالـر
 ا د   ة ر،وا اال  ت  هل ة: اطو ات ا و صر ابواسطر ا داات

الـةي زنـ د ا نـاطق انيـر ر )ا ـوج انيـري( ا زمـع  (:PUDا وطج الد ـراين الرئوسـ  ) -   
تواو ه  الي  تي س حورتا مد ار  ا مس  و   ا كا تد تها لي ان ال ح م ة توسع ا   نر ا 

اأة ا حتيوق  ال ع ـراين مـنظم اا سـ ام ة د،ـع د نامو وـر ا   نـر اتطو رهـا ة بدـ   ا الزمـاين 
 اا  اين اذنا: 

 (.ZHUNمنطير الس س انيري ان    ) -   
 (2001)ال     ب   "(.Le Lotissementال مزئر ) -   
ا نطيــر ان  هــر تفــادي   وعــر النيــائص ا  وااــ ة ة ا فوــاء الي شنــر ة تصــ وم ا ــ  راعــ     

ل من  اليعج ا  و ع اخاحر ة ال   رس االصحر اال زاد با ـاء    ـا سـطرت   وعـر كهـ اف 
  ن ع  تو،رها احتيوي ا لي ان الس يرار لدل كذن ا:

 ربج هة  ا ناطق ان  هر با ناطق ا واودة با   نر. -    
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 تزا  ها با را،ق اليرار ر لسس س االو ائ  ا ناس ر. -   
  دماج ا فواء اجل   ة مد ار ا ااا  اعوا. -   
I-3-2- مـرحــلـــة الـثـمــانـيـنــات: 
ااـ  ت الـ ند ة هـة  الفـرتة كزمـر فـادة بسـ   الرتااـع الرهوـ  لس حرا ـات الـةي كد        

فـــواي  م1995اخنفـــاض مســـ و  النشـــاط ال  صـــادي اارتفـــاع فمـــم ا   واوـــر الـــ  بسعـــت ســـنر 
حنــو اظـــام ا  صــاد الســوق امــا ،رســه مــس  حـــنفات ل نصــاع الــ ند  ــربة دالر  مسوــون 32.61

هو سوـر االا يـال    اليطـاع اخلــاص اال شـموع عسـه اـراء كســ م الشـر ات بدـ ما تنازلـت ال الــر 
امــا ،رســه عسو ــا  م19/12/2001عــس ال هــت من ــا امــا ق ة اتفا وــات الشــرا ر ا اراازائر ــر ة 

 360اســـرح فـــواي  م2000ســـنر  %29 مـــس بنـــود زادت ا شـــا ل فـــ ة فوـــ  ارتفدـــت ال طالـــر
   اااــ  ســد  مســ و  اخلــ مات الا  اعوــر اتفــا م  ــاهرة الفيــر  م1998كلــ  عامــل ســنر 
 .م2001مس الد د ا باي لسس ان عام  %21مسوون كي  6.4فو  احل    

مـات ا   فاالت سواسر ال  و ر الد رااور ة اجلزائر ة هة  ا رفسـر خسـق عـ ة دلوـات امو ااوز    
ل ســ طوع مــس خنطــا ســ ان  طــار مدوشــ    وا،ــق ام طس ــات ا   ــع بدــ  كن كحــ حت ا اســاع 

، فشـــت كزمـــر الســـ س ا وــــاب الد رااوـــر االســـ نور مرتد ـــر عســـه مســـ و   امــــل اليطـــر اجلزائـــري 
ا ناطق الس  ور االصحراا ر اعـزل بدـ  النـواف  ا ومـر  اخل مات ااخ ناق ا  ن ال رب  ات هور

ه ال مارب ال ن و ـر ا ن  مـر الـ   و ـت ة ال هـت من ـا السواسـر انيـر ر اعـ م  عطائ ـا  ا خسف 
،ظ رت ة هة  ا رفسـر ال مزئـات ا،رسـت افسـ ا  ـوة عسـه ا ـال الد ـراين  الي ر الةي تس حيه

اسـاذنت ابشــ ل   ـت ة تد وــق اطـوة اط ــع ا   نــر بسـ ر الناــاا   ذ   ت ـس هــة  ال مزئــات 
ظوم اطرز   نت س نور باخ نف كا ال س نا ا امـواد بناءهـا دان مراعـاة لط ودـر سو  تن

ا  ارسات الوومور لس س د ل لوزداد بةل  تشو  ا   نر ا اطا الد راين بأا ال م نوعر ام ياربر 
ا وفوا امد ار ا  "اع وما  اات هناك ع ة توا ات لسسواسر انير ر ة اجلزائر بد  الس ينل 

 فاالت ،و ا ال ند اخلراج مس هة  ا زمر  ا   اتس ت:
 بوا دور اس ور  و س عسو ا الد الر الا  اعور اا ساااة. ا رفسر ا ا : -   
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ال زمــــت بصــــفر ر،وــــر سواســــر  و ــــر ع رااوــــر بــــ ان تــــو،ت الشــــراط النزمــــر  ا رفســــر الهااوــــر: -   
 .ل نفوةها

ترمـ     اـور السـرتاتوموات الا  اعوـر اال  صـاد ر الـ  اسـد  ا ال الـر   ا رفسر الهالهر: -   
 (2004)بودن  ع.ع   "اال وس  عس ا ع ال اا اشطر ا  سو ور.

"ا نفــحل  بــان هــة  الفــرتة ال واــه حنــو ا نــاطق ال اخسوــر لســ ند ليــ ان توز ــع ك،يــل لسطا ــات    
 وفو  مس ف ة اخل مات انير ر ال  تدوش ا ا  ن ال شر ر خنل ا وطج اخل اس  الهاين  اال

بنرنــاد بــؤر اــةب عســه مســ و  اطيــاب الدسوــا ااجلنــوب اجلزائــري ااســع فــ   الشــ الور ال ــرب 
 لس وسدات الد رااور ال  ال   ت كراض ااسدر  مع ت ارك بد  النيائص ال    رت مو ااوا."

                                                                                                  (Saf, M, 1983)                                                                                         
II- السياسة الحضرية للجزائر منذ االستقالل: 
اجلزائر عي  الس ينل ع ة توا ات لسسواسر انير ر  ان اطـ ف من ـا  خـراج الـ ند  ت نت   

 مس سسسسر ا زمات ال   اات ت و ج ،و ا  الدل كبرز تس  السواسات ه :
II-1- ( م1978م/1962المرحلة األولى: سياسة التوازن الجهوي): 
ا ااــت هــة  السواســر ا ومــر الظــراف الــ  اــ   ا الــ ند عيــ  الســ ينل امواــات النــزاح    

الر فـــ  ال هوـــ  حنـــو ا ـــ ن يـــا كنـــر عســـه ال ـــوازن بـــا اليطـــاعا الفنفـــ  االصـــناع  ،يـــن عـــس 
الخـــ نل ة ال وز ـــع الســـ اين بـــا الشـــ ال ااجلنـــوب اك يـــا بـــا الر ـــ  اانيـــر    ـــا " ااـــت 

لسسواسر انير ر   ف    الـ ح م ة الن ـو الد ـراين اتنظـوم ا نـاطق اطامشـور ة ال  ا ر ا ا  
ا  ن مس خنل ال وطوج الةي ب ك  ظ ر ب ن وـر ا نـاطق ا رامـر  كا بـرامج كىلعطوـت لسم اعـات 

ـــــت كال اجل ـــــود عـــــام  ـــــر ل ســـــوت ا ـــــ ن  ا اا ـــــورت ة بنـــــود ا وطـــــج الهننـــــ   م1965ا سو ات س
( االــةي ع ــل عســه  اــ ال ا ســا س الــ   ااــت   ــل الســ ينل  ار ــزت عســه  ع ــار 67/69)

ا دنــاء ا ــ ن ال ــرب  اك ــالوم الســافل  فوــ  اىلا ــت مدظــم الســ ه ارات الــ  ســطر ا ان ومــر 
ة لططات ال ن ور ال  صاد ر الةي ت د ه  ل ا را،ق ا سحير مس الس س فو  ق  زاز اا  رار 

مس نا فير ا  سا،ر  ا ارن ه عس اني ر الس د ار ر مس سـ نات  10770اي فو  م1969عام 
عرب  ،نفور (  ر ر75كما ة الر   ،ي  او ت  رابر )ل ت    ف  ما فااات اجلزائر ة ا  ن  
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الرتاب الوطي مس   وع ا ل   ر ر ا رب ر ،وق كراض خص ر ة مدظم انالت  ا ـ  كحـ حت 
كا داائر  دار ر بدو ة  ل ال د  عس ل ص ح مرا ز لس س  ات  ن مصعرة ،و ا بد  هة  الير  اواة  

 (1000)النشاط الزراع  من  مر ة ذل  سواسر السـ د ار خـنل الهـورة ال حر ر ـر عنـ ما اـو  
ا ش  ل م وع س ان ا ر اف بد  ترفوس م مس بوو م  الي  فاالت هة  الير  ن  ما  فو  

 (2014)مو ين  ش.ذ   "اليعج عسه مرا ز ا  ن.
( االهـــــاين 70/73"بدـــــ  هـــــة  ال مربـــــر لس وطـــــج الهننـــــ  اـــــاء ا وططـــــان الرباعوـــــان ا ال )   
 نــاطق ال اخسوــر   اتنــر اســطو  ااطيــاب با طال ــر بــال وازن اجل ــوي ا عطــاء كذنوــر لس( 74/77)

ة الدسوــا اتنفوــة ا شــار ع الصــناعور لــا اتيسوــل اليــعج عســه منــاطق الســافل ااع  ــاد النمر ز ــر 
س ن وــر ا دارة ا عطــاء الصــنفوات لس ســ  ات االول ــات مــس خــنل ا وططــات الولئوــر اال س  ــر ل

ر مــس اليــرارات ا ن ظ ــر لس يســوم الــولئ  الططــات ال م  ــ  الد ــراين     اااــ  حــ ار   وعــ
 م1966( مر ـزا عــام 66لسرت وــر ا دار ـر لس را ــز انيـر ر الــ  ارتفدـت مــس ) م1974اجل  ـ  عـام 

                                                                                                                                                            (2001)زر ن  ن ادخران  ." م1977( مر زا عام 211   )
( مــس %10 ان ة هــة  الفــرتة فوــ  فــ دت اســ ر )ا ســ ا ــ  بــ ك اله  ــام الفدســ  بسواســر   

كل  مس س    ا خصص ا وطج الرباع  الهـاين  40النفيات ة ا وطج الرباع  ا ال  زاز 
كلـــ  مســـ س  130اابـــرامج ال نـــاء الـــةايت الر فـــ   م1980لسيـــر  الاـــرتا ور ا زمـــع  زازهـــا عـــام 

فيـري خـنل الفــرتة الرباعوـر  كســ      ـل ذلـ  الــربامج ا وصصـر لس را،ــق انيـر ر اليــرار ر 
 ه ارات هامر ة لططات ال طو ر اا  ات ال  و س االصرف الصح   "  ا رح ت ال الر اس

( ل حو ل مشار ع ال نور انير ر ا و ر ا راس  اتشـوو  ا را،ـق احتسـا  ـراف PMVانيري )
ا ــ ن اســ ان ال وا،ــق بــا م طس ــات  طــوج ا ــ ن اال وطــوج ال  صــادي  فوــ  اســ فادت مــس 

كلـ  منطيـر ع رااوـر ا  ـ ة  254م  نر   تة    ا بر ت ال الر  اشاء  39هة  الد سور فواي 
(ZHUN اازعــت عســه )كلــ  مســ س ا  ــ   واا ــر كزمــر  670مر ــزا فيــر ا  زــاز  180

   (1999)بو شور  م   "الس س اتنظوم توسع ا  ن ار،ع  فاء ا عسه ال طور االن و.
ا ــ  كعطــت هــة  ا ع ــال اال ــ خنت ا ــائج  رنابوــر عســه عــ ة كحــد ة   يســوص الفــوارق ة    
 ان الشعل احتسا مس و  ا  اخول ا ةا تن ور اطوا ل ا ساسور اال م وزات اا را،ق انير ر مو 
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ــــاء  مــــاء  حــــرف حــــح (    ــــا ســــاذنت ة تطــــو ر ا ــــ ن الصــــعر   ال ســــ  الشــــ  ات )  رب
اا  وسطر   ت كن هة  ا ع ال ا  اد   ا الزمنور  ست  ت  ا،ور  فـ اث تطـو ر اـامل عسـه 

كن الفـوارق  م1977 سو   ،ي  ك  ت ا ائج ا فصـاء الدـام لسسـ ان االسـ س لسـنر ا س و  ا 
سافسور ابـا   الـ ند تـزداد هو ـا    ـا كن فر ـات النـزاح الر فـ  بااـا  ا ـ ن تـزداد با ا ناطق ال

 اتت ا يا ا ج عن ا ع ران ،وسوي زاد مس تديو  ا شا ل انير ر با  ن.
II-2- (م1986م/1978الثانية: سياسة الصالحيات المفقودة ) المرحلة: 
 ل  م1977  حتيق ا رفسر ا ا  ا ه اف ا سطرة طا  ، الر م مس ااود ازارة السـ س سـنر    

كاــه ااا ــت ع سوــر ال ن وــر بســر مــس ا شــا ل االدي ــات فــ ت مــس ،دالو  ــا   تا راطوــر ال ســوت 
اال نظـوم امر ز ـر اليـرارات اعــ م  فـاءة ا ؤسسـات ة  عـ اد ال راســات ا طسوبـر اايـص اســ عنل 

  ـــاع  ال  ـــو س ا ـــاي ا وـــاب الد الـــر الا  اعوـــر ة ال وز ـــع الـــةي    راعـــه ،وـــه اجلااـــ  الا
االنفس  لسس ان ادل مس ا ود ازارة الس س تيوع س    يراض حناد ق الف واط ا  نوفر 
لسس ان ابوع ا راس  بأسدار رمز ر امنح رخص ال ناء  ، الر م مس  ل هة  اجل ود ا شمدر  ل 

ت اــ   عر ســر   ــتة ااد ســت بظ ــور ال نــاءات الفوســو ر ااا شــارها االــ   ااــكن الن ــو الد ــراين 
 كساسا ة تول  مشا ل ع   ة  ا ارام اال طالر االفير.

( االهـــاين 80/84"ل ـــأيت بدـــ ها مرفســـر كخـــر  مـــس ال ن وـــر ة  طـــار ا وطـــج اخل اســـ  ا ال )   
 و ــر ع رااوــر ،دالــر عــس طر ــق سسســسر مــس ا اــراءات  ظ ــور ال  و ــر ( لومســ  سواســر 85/89)

زار ر اذل  بنف اث ازارة لس وطوج اال  و ر الد رااوـر  الد رااور  ال مرة س س حنفوات دائرة ا 
الو الر الوطنور لس  و ر الد رااور ال   ىلسفت عسه اخلصوص بنعـ اد  م1981  ا تأسست ة سنر 

  يـــ نان  م1981ا وطـــج الـــوطي لس  و ـــر الد رااوـــر  امـــس ا ـــر كخـــر  حـــ ر  ااواـــان ة ســـنر 
تدــ  نت اتنيوحــات ليــااوين الول ــر اال س  ــر  نصــان عســه حــنفوات اجل اعــات ا سوــر ا زاداةــا 

    ا ق تد  ل اخلر طر ا دار ر اا وطج ال س ي لس  و ر( ا وطج الولئ بأداات خاحر لس  و ر )
ف ــا مــع لســ وداب الفــائ  عــس كفمــام ا ــ ن اانيــر بشــ ل عــام ات و م1984انيــر ر عــام 

 م1974ال ــر عــام  31انيــائق الد رااوــر اال عــتات انيــر ر ا ســ م ة لتتفــع عــ د الول ــات مــس 
 (2004)بودن  ع.ع   "بس  ر. 842بس  ر بد ما  اات  1544ا م1984ال ر عام  48   
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"ا ان هةا ااالر مس كال اليياء عسه ال فاات ا واود اال وفو  مس كزمر الس س ا حنح    
ة  %86دور ا ســـ ان الـــ  عمـــزت ،و ـــا ا وططـــات الســـابير فوـــ  بسعـــت اســـ ر ا زـــاز اســـ

مسوــار د نــار لإلســ ان فوــ  كا  كذنوــر ل ســوت  60ا وطــج اخل اســ  ا ال الــةي خىلصــص لــه 
النار ا رتت ر عس ا وططات السابير ااه م بـال ح م ة اجل ـاز ال  صـادي لس الـر ا،اعسوـر ال نـاء 

مســ س ابيــ  الدمــز  كلــ  80فااــات الســ ان الــة س كىلزــز طــم  اجلوــ  الصــح  االســر ع ل س وــر
كلــ  مســ س  450   ااــت ترمــ  ل وز ــع كلــ  مســ س عســه الــر م مــس ا هــ اف الــ 130فـواي 
 (2014)مو ين  ش.ذ  كل  مس س ر ف ."  150اكل  فيري  300من ا 
ا شار ع ا، يرت    ا داات اا و ااوزمات ا د ار ر   ذ     م ااح  ذات ال اف  كن هة     

اع  اد ا وطج الوطي اا وططات اجل و ـر لس  و ـر الد رااوـر ال ا داات اليااواوـر ا سوـر اخلاحـر 
ا راــع ذلــ   م1987عســه الــر م مــس ااــود اصــوص  ااواوــر الــ  زىلاد لــا ا ــاز ال  و ــر الد رااوــر 

 :لمس اب ال الور
السواق ال أسوس  مس ا ر ا اراءات ال وطـوج ا ط وعـر بهيـل اليـرار ا ر ـزي االـ  كفالـت  -   

 سرارات ال  و ر الد رااور    درار نااور مس اافور كخر .
عــ م اســ يرار م  ــر ال  و ــر الد رااوــر اع سوــات ربط ــا ا  دا  ــر بدــ ة ســسطات ازار ــر )ازارة  -   

 ...(ال وطوج  ازارة ا س ان  
  ـــا كن مـــن ج ال وطـــوج عســـه فســـاب اجلااـــ  ا ـــاي  ـــؤدي    ال يـــحور بـــالنظرة طو ســـر   -   

 ا م  ل حيوق الن ائج ذات ا م  اليصت.
امــس ا ــر كن مــن ج ال وطــوج  ــان  دطــ  ا الو ــر لسنظــرة اليطاعوــر دان كن  ــوي اه  امــا  -   

 بواا  ال ناسق  زاء ال وا ات ا سور.
كخــر  ،ــنن  خفــاء الطــابع الا  ــاع  ااــ ه ا ــاين عســه ا ــوارد الط ودوــر )مــاء   امــس ا ــر -   

 ا رض(    كس  ا  هتا ة ت ة رها باس  دادها مس انيل ال  صادي.
II-3- ( م1994م/1986المرحلة الثالثة: انحطاط السياسة الترابية): 
( ك ــس 85/89اخل اســ  الهــاين )ااع  ــ ت السواســر ال وطوطوــر ة هــة  ا رفســر عســه ا وطــج    

 فاالت ال الر تر وز كه ا، ا حنو ا ناطق ال اخسور لنس فادة ال رب  مس الطا ات ال شر ر عرب
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ال وز ــع الدــادل ة  امــل الــرتاب الــوطي ا ــةا ال وفوــ  مــس فــ ة اخلــ مات انيــر ر ا،ــ  اخلنــاق 
اطياب الدسوا ام ن اجلنوب الةي طال ا  ن ال رب  ة الش ال بنرناد بؤر اةب عسه مس و  

اجلزائري    ا  اات السواسر الد رااور ة هة  ا رفسر   ف    "اسع ف  لس وسـدات الد رااوـر 
ال  ال   ت كراس  ااسدر مع ت ارك بد  النيائص ال    رت مو ااوا  ا سسوب الةي بنوت 

وافــ  ة بوــع الــرتاب الــوطي بــه ا ســا س اجلــاهزة ا صــندر ا  واــر مــس عــ ة طوابــق ذات الــن ج ال
مشاطا  منولا دان مراعاة لسظراف ا ناخور ااخلصوحور الا  اعوـر الس  ـالو  ا الوـر  ـواد ال نـاء 

 (1995)رمحاين  ش  ا  تراع  ك يا ر  ات الس ان ة اوعور الس نات اا زازات." 
ا دــت ال الــر حتــت حــ مر ترااــع كســدار ا را ــات اتيس ــات كســدار الــ الر  م1986ة عــام ا    

ال وســـ  عــس  ــل السواســات ا ن  مــر االـــ  مــس بون ــا سواســر ال  و ـــر ل مــ  افســ ا مر  ــر عســه 
الد رااور  ، درست  زمر فادة  يت عسه  ل ا  ودات بال واه ة  ل ال  صاد انر اسد  

تســت هــة  ا رفســر مرفســر كخــر  كاــ  فس ــر  جل اعــات ا سوــر  ا ــ الو ــائ  اطو سوــر لسســسطر اا
اب  اء مس كف اث ك ام ا ر ك  وبر ال  سسطت اليوء عسـه مـ   تف ـ  ا  ـالوم ابونـت يـنء 
م   ا اد ر دنوذج ال ن ور اليطاعور الةي ت ن ه السواسر ال ن و ر ة ذل  الدي  فو  كحـ حت 

ال طالــر ااادــ ام ا مــس ا ســت تــ ،ع بــأمواج النــازفا حنــو مدظــم اليــواف  تدــاين مــس ال   ــو  ا 
 ا را ز انير ر.

II-4- المرحلة الرابعة: مرحلة السياسة الجديدة الخاصة بالتهيئة العمرانية: 
بدــ  عمــز ال الــر عــس موا  ــر ال عــتات الســر در لسن ــو الــ شنعراة اانر ــر الد رااوــر ا ــ ح كمــواج    

االــةي كذنــل ا ن  مــر اليائ ــر عســه ال وطــوج ال  صــادي ا  ــاار س ة  ــل السواســر الاــرتا ور 
،ــت ك ــس عر  م1989انر ــر الد رااوــر ا و ــر ا  ــالوم  هــة  السواســر الــ  اســ  رت    فــ اد ســنر 

 ذ حتــول الاــا  السواســ   م1989اجلزائــر   وعــر حتــولت اخاحــر ة اظــام ان ــم ا،ــق دســ ور 
اال  صـــادي لس الـــر الاـــرتا ور    النظـــام الرك،ـــاي الـــ اع     ال شنيراطوـــر السواســـور اال د د ـــر 

 انزبور اخوحصر ا ؤسسات ال  صاد ر ااب داد ال الر عس تسوت اؤان ال ند.
 ل هةا ال واه اجل     ان لب  مـس  عـادة النظـر ة سواسـر ال وطـوج الد ـراين اسواسـر  اة"   

 انير ر ل دارس ا مع م ادئ ال س ور اجل    الةي اعرتف ا ال مرة ة تار   ال شر عال ن ور 
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الـةي  م18/10/1990( ا ؤرخ ة 90/29اجلزائري عق ا س ور  اكح ر  ااون ال واوه الدياري )
فـــ د كداات تـــ خل ال الـــر ااجل اعـــات ا سوـــر ااطو ـــات ا ســـؤالر  اك يـــا اليـــوام ال يـــي االنظـــام 
اليااوين لممنك الديار ر    ا كح ر هةا ال س ور  ااون كمنك ال الر االيواع  اخلاحر ل  و ن ا 

( ا ـؤرخ 90/25    ـا اـص  ـااون )م1990( عـام 90/30اتسوتها امرا  ر اسـ د اطا ة  ـااون )
 د سوــر تد ــت ي ــازة ســ س  طــار اجل و ــر فوــ    عســه  اشــاء ا ــ ن اجل  ــ ة م18/11/1990ة 

مــــس اليــــااون  04اســــ   دارة ال  و ــــر الد رااوــــر ات  وــــز بطــــرح م مــــ د لس نظــــوم الد ــــراين  اا ــــادة 
 اس  ة ا  دسق بال  و ر الد رااور تنص عسه كن حتيوق ال  م27/01/1987ا ؤرخ ة ( 87/03)

 ال ال  و ر الد رااوـر رنـ  كن  نـ رج ة ا ف ـام ال نفوة ـر لسيـوااا الـ  طـا تـ اخل ة اسـ د ال 
الفيــاء اتشــعسه ســ س ا  ــادئ الــ  تــنص عسو ــا بــأن ت ــون هــة  ا ــ ن اجل  ــ ة بشــ ل منطيــ  
 ســـ س طـــرح كاســــع   دســـق بال  و ـــر اجل و ــــر كا الوطنوـــر مـــس كاــــل  حـــنح النســـوج انيــــري ارد

 الع  ار لاسمام ا نظومر انير ر الوطنور مس خنل كه ا، ا ال الور:
توز ع عادل لماشطر اال وازن اجل وي ة ال ند ا اشاء مناطق فير ر ة ا ر ـاف اا نـاطق  -   

 ا رامر  اجلنوب ا طوط ا ا و   ا ل   متنع مس النزاح الر ف  مس كال ،  اليعج عس ا  ن.
ال  و ــــر الد رااوــــر بالسواســــر ال  صــــاد ر اا وازاــــر بــــا الســــ ان االوــــ  الدامســــر ا عطــــاء ربــــج  -   

ا الو ـــر لسواســـر الســـ ه ار اتـــ عوم الشـــرا ر بـــا اليطـــاع الدـــام ااخلـــاص لـــ ،ع عمســـر ال ن وـــر ة 
الــ ند عســه ا مــ  ال دوــ   ذ ترت ــز عســه سواســر عيار ــر اشــطر ا اصــا،ور ن ا ــر الد ــران مســ ي ن 

 حر مس كال  اشاء  طار ا   نر فو   يوم ا واطس افسه خبسق ال ن ور.اخا
خســـق مـــ ن ا  ـــ ة مســـ يسر عـــس مر ـــز ا ـــ ن ال ـــرب  مـــس كاـــل الـــ ح م ،و ـــا اة توســـد ا  -   

 الس ان عسه ا ل خ مات لف  الخ ناق. اف واااتاتواوه فوو   ا اتو،ت بوع 
ي وـع اســائل النشـاط االرت،وــه ااطوا ـل الــ  ادس ـا تن ــو فيـر ا اترتيــ    اشـاء مـ ن   ــزة -   

 (2014)مو ين  ش.ذ  "الو  كما س لسنوم اا زاب ،يج   ا سىلطر ة ا وطج الي ري.
مع كاساع ا  صاد ر اسواسور اكمنور ا  مرتد ر  اات متر لا الـ ند  ل س هة  اليوااا تزامنت   

مــس هـة  اليـوااا تفشـل ة حتيوـق سواســر تد ت ـر را وـر  ،يـ  خيــع يـا ادـل  م1990بدـ  سـنر 
 ال  صاد الوطي لصن اق الني  ال اي  اق ا الر ال  ون اتراادت م اخول ا را ات ااخنف 
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الـــ  نار يـــا ســـاهم ة تفشـــ  ال طالـــر بســـ   فـــل ال هـــت مـــس ا ؤسســـات ال  صـــاد ر االد وموـــر 
اتسر ح الد ال  اازدادت ال و ر انير ر تشوها بس   تزا   ك،ـواج ا  ـاار س مـس ا ر ـاف اا ـ ن 
الصـــعتة ا ومـــر اادـــ ام ا مـــس اال ور ـــ  الـــةي مـــ  الد  ـــ  مـــس ا ؤسســـات اا را،ـــق اي س ـــات 

  ا كد  فل ا ال  ا سور االـ  عىلوسـت بنظـام ا نـ ابوات    ا وـ  اليوـام بـال وطوج اد   ا ،ر 
انيري االةي تولت كمر  اطو ات ا دار ر يا كد     ت ـة ر فـاد لسديـار انيـري االف واطـات 
ق الديار ـر ادخـول ا راسـ  الديار ــر با   نـر ة ميـاربات مـس طــرف اخلـواص الـة س ا  ح ـوا ســو 

ا مـــر الـــةي اـــ ج عنـــه اا شـــار ااســـع لس نـــاء الدشـــوائ  بســـ   ال وـــع العـــت مـــنظم لمراســـ  الديـــار 
 الديار ر.

كمـــام اا ـــع زن ـــل لـــاطر م دـــ دة كفوااـــا ك ـــو  مـــس طا ـــات ال الـــر  هـــة  ا شـــ نت ادســـت"   
فـــول مشـــراع  م1995ا ـــ رات ال الـــر  ااســـ مابر طـــة  ا وـــااف اىلظ ـــت اس شـــارة اطنوـــر عـــام 

  نـــاال اســـرتاتومور ال وطــــوج الد ـــراين اسواســـر ال ن وـــر انيــــر ر تشـــارك ،و ـــا اجلامدــــات ا  ـــ  
ااجل اعات ا سور اا   دات ا  اور ااخلرباء اهةا  نراء انوير حادرة عس ازارة ال وطوج الد راين 

 (2004)بودن  ع.ع   "(.  ا اجلزائرعنواةا )
III- آليات التخطيط والتهيئة العمرانية على واقع المدينة ومجالها الحضري انعكاسات: 
الشامسر بد ة ا ائج سـاذنت لي  تس  ت السواسات الد رااور ا ن  مر مس طرف ال الر لس ن ور    

 ة رسم حورة مدي ة امشوهر لس و ر انير ر شن س تيسو  ا ا،ق ا الت ال الور:
III-1- المستوى الفيزيائي: على 
 ــت م وازاـر فوــ  بىلر ـت ك ســ  ال وسـدات عســه اـوج ا ــ ن اكتــه    ـور توســدات ع رااوـر *   

الد  ــ  من ــا عســه فســاب كراض ،نفوــر اخاحــر منــاطق الســ س ان  هــر  كمــا منــاطق ال مزئــات 
 ، اات عسه مس و  ا  طاب انير ر ال رب  اعسه كخص  ا راس  الفنفور.

 ت هــــة  السواســــات ال وطوطوـــر باســــ  نك مفــــرط لس مـــال انيــــري اتوســــدات  ــــت تســـ  *   
منســــم ر لماســــمر انيــــر ر ســــواء عســــه الصــــدو  الد ــــراين كا ا د ــــاري  ،يــــ  توســــدت هــــة  
ال وسدات اجل   ة ب وفور منا ير ام ياربر مع ا اسمر ا  واا ة مس   ل  كما ال مزئات ،أتـت 

 ر العت مرا  ر.ك رب ما   ون لماسمر الفوسو 
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يــا زـم عنـه فر ــر اـزاح اــ   ازد ـاد الفـوارق بــا مـ ن الشــر ج السـافس  ابـا   مــ ن الـوطس *   
هامر بااا  ا  ن  اات الس   ة اا شار ع ران ،وسوي زاد مس ف ة ا شـا ل انيـر ر  فوـ  
ا  ت ال ند ت    ا   تا  فسس ا راس  االس ول الفنفور ال  اىلس عست لفائ ة الد ران العت 

 يطاع بش ل ع ودي.مرا   كا لفائ ة الوف ات الصناعور ال  صاد ر ال  خطط ا ال
كمــا عــس ،ــرتة الســ د ال اجل  ــ  لس  و ــر الد رااوــر ،يــ  اىلســدت  ــوااا احــنفوات ت دســق " *   

بال  و ــــر الد رااوــــر  ل كةــــا   ت  ــــع بالنصــــوص ا ساســــور ال ط ويوــــر  اه ــــةا    ــــ م حت  ــــ   طــــار 
 رااوــــر ال ا داات ا عــــ اد ا وفوــــات اع  ــــاد ا وطــــج الــــوطي اا وططــــات اجل و ــــر لس  و ــــر الد

اليااواوــر ا سوــر ط يــا  ــا  ــنص عسوــه اليــااون ،ظ ــرت ا اد ــر تط وــق اليــرارات ا نصــ ر ة ال  و ــر 
 الد رااور لمس اب ال الور:

عــ م اســ يرار م  ــر ال  و ــر الد رااوــر اربــج ع سوا ــا ا  دا  ــر بدــ ة ســسطات ازار ــر )ال وطــوج   -
 ا س ان  ...(.

طـــوج مط وعـــر بهيـــل اليـــرار ا ر ـــزي االـــ  كفالـــت ســـرارات ال  و ـــر الد رااوـــر     اـــراءات ال و -
 درار نااور.

 عطــــاء ا الو ــــر لسنظــــرة اليطاعوــــر ة ال وطــــوج دان كن تــــوي اله  ــــام بوااــــ  ال ناســــق  زاء  -
 ال وا ات ا سور.

ظرة طو سـر ا مـ  تفيول ال ن ور اليطاعوـر عسـه فسـاب اجلااـ  ا ـاي  ـؤدي    ال يـحور بـالن -
 (2014)مو ين  ش.ذ   "ل حيوق ا ائج ة ا م  اليصت.

ف اث تف ـ  اتصـ ع بـا ا  ـالوم بسـ   سواسـر ال ن وـر اليطاعوـر ا د ـول لـا داـةاك يـا  *   
ترتــ  عنــه مدااــاة اليــواف  مــس ال   ــو  ااادــ ام ا مــس اتزا ــ  ك،ــواج النــازفا لون شــر بدــ  ذلــ  

  نك النعيـــنين لمراســـ  الـــةي كتــه فـــ  عســـه ا راســـ  الـــ  كىلدخســـت ال نــاء الفوســـوي االســـ
ســ س الف واطــات الديار ــر ، ىلنحــت عســه اــ ل كراض لس نــاء كىلزــزت عسو ــا بنــاءات دان افــرتام 
ليواع  ال ناء كا خصوحـوات ا   ـع انيا، ـه بسـ   عـ م ،اعسوـر الر ابـر اهو ـات ا  ابدـر  " سـا،ر 

ر ــر الــ  تد ــل عســه ترســو  ال دــ  الهيــاة لس م  ــع اتنو دــه ااســ عنله ة     وــاب ال فــاءة اجلزائ
 ع سور ال وطوج ا د اري  ادنوذج ت و ن ا عسه مس و  الربامج ا س   ة مس الهيا،ر العربور يا
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زاد مـــس ا اد ـــر تفاعـــل ا ســـ د سا مـــع الصـــور ا ن مـــر  امـــس ل فصـــول تـــ اعوات ل سفـــر عســـه 
ا س و  الا  اع  اا د اري ك،رز  ن ومـر ف  وـر  طودـر فيويوـر بـا الـربامج ا نمـزة اا  طس ـات 

  )بسدوفر لوسه(اانااوات الا  اعور." 
III-2- :على المستوى االجتماعي والثقافي 
" ن ع م مت س ا س د سا مس ال  و  مع ا ال اجل    اع م  ـ رة هـةا ا ـال عسـه حتيوـق  *   

ال فاعـــــل مد ـــــم ك صـــــه الاـــــ ماج ة انوـــــاة انيـــــر ر اجل اعوـــــر لس ســـــ د سا ز ـــــادة عـــــس الـــــه س 
الا  ـــاع  الـــةي   ،دـــه ا   ـــع مـــس ترااـــع لسيـــوم ا  ـــور النزعـــر الفرد ـــر االنم ـــالة  زاء ا ـــال 

راين يا   ،ع ا سـ د سا ة بدـ  ا فوـان بـل ك س  ـا    همـران هـةا ا ـال كا ال دامـل مدـه الد 
بصورة  ـت لئيـر بعوـر حتيوـق بدـ  انااـات الـ  ت ناسـ  مـع ا سـرة ،ـااد   ذلـ  سـس ا عسـه 

 (1995)ال     ب  ال و ر الد رااور بش ل عام." 

ال صـاء االـربامج ا ن  مـر الـ  ،شــست ة  فـ اث بسـر مـس الفـوارق اجل و ـر بسـ   سواسـر *   
مدظـــم ا فوـــان االـــ   ـــان مـــس ا ائم ـــا ال يـــحور باليطـــاع الفنفـــ  ا  وعـــر ا اشـــطر اا  ـــس 
ال يسو  ر ا ن شرة ة ا ر اف يا زم عنه تفـا م اسـ ر ال طالـر اتـ هور ا ر ـاف ع رااوـا ااا  اعوـا 

 اا  صاد ا.
سوـــر ال يسو  ـــر بســـ   الهيا،ـــات ا ســـ وردة ة  ـــل العـــزا اخلـــارا  ترااـــع اليـــوم االهيا،ـــات ا  *   

 الوطنور. امول الس ان    تشرب هة  الهيا،ات عسه فساب الهيا،ر
اا يـال طـابع الدـو  الر فـ     ا ـ ن اا را ـز انيـر ر بسـ   السـ ان اجلـ د النـازفا  لو ــا  *   

 اا د اد س عسه دنج انواة اا ظاهر الر فور.
بــراز الهيا،ــات اجل و ــر بســ   ال   ــل الســ اين اتنــوع منــاطق النــزاح يــا  ــنمم عنــه   ــور  *   
وارق ط يوــر انيا،وــر داخــل ا   ــع    ــا ل سنفــه اا شــار مظــاهر الدنــ  ا وــام حــراعات م دــ دة ،ــ

 صــل الــ د  من ــا    اشــوب مدــارك عنوفــر بــا ســ ان انــ  الوافــ  اخاحــر من ــا تســ  ا درا،ــر 
 س س الا  اع .بأفواء ال
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III-3- :على المستوى االقتصادي 
الـــه تدســـق كساســـ  بدامـــل ا صـــار   اال  ـــالو  اخاحـــر ة ال مربـــر اجلزائر ـــر ،يـــ  كد  تدـــ د    

بال  و ر ا الور لس را ز انير ر سواء ال  الو  اخلاحر 1السواسات ال وطوطور    تنوع ال  الو 
ع ا ــر ا  ــالوم ا عــادة الع  ــار لس را ــز انيــر ر ا  ــ هورة بعوــر ا ســ ح نر كا ال  ــالو  اخلاحــر 

 ا ا،ظر عسه ا ال ا دوش .
III-4- :على المستوى السكاني 
اتد  الز ادة ة ال د ت اتد د ا  طاب الد رااور كبرز ،ـات الدشـر ات الـهنث ا  دا  ـر بدـ   *   

اال م دات انير ر ال  تيم ع دا   تا مـس السـ ان الس ينل  اادي بةل  ز ادة ع د ا  ن 
، النســـ ر لس م دـــات الســـ ااور الـــ   ز ـــ  عـــ د ســـ اةا عـــس بســـ   الز ـــادة الســـر در ة ال د ـــت "

( افــ  ا ـــ ن ذات 66/77ة عشـــر ر ) 29    13اســ ر ،يــ  تيـــاع  عــ دها مــس  60000
م  نـر  11    04ا يـل مـس اسـ ر ،يـ  تيـاع  عـ دها    نـنث مـرات ،ا 100000كز   مس 

ترتتــــ  فســــ  اســــ ر الســــ ان عســــه النحــــو ال ــــاي: اجلزائــــر  اهــــران   ســــنطونر  عنابــــر  ال سوــــ ة  
الهننـــا  م1990ســـطو   ســـو ي بسد ـــاس  باتنـــر  ســـ و  ة  اـــس   مســـ عا   ل  دـــ   ســـنر 

م  نــر  اتوســع اجلــزء ا  ــرب مــس الشــ  ر انيــر ر تواز ــا مــع ال ن وــر اناحــسر ة انواســر ال ــرب  
 (2001)زر ن  ن ادخران   "اا  ن ا  وسطر.

 
                                                           

  ،نا الور هـة  ا خـتة ( كن ا خطاء ا سمسر عسه د نامو ور ال د ت تس  ت ة تد د كاواع ال  الو 2001ذ ر )مو ين  ش.ذ   - 1
 مس ا رتابا:ا  صسر با  سوم تس    كساسا 

ا ـرتاب لس  ـالو  مـس فوـ  كةـا موا ـر    محا ـر اته ـا اتيســوم ا  سـوم كا ا ـوج  ، ـة  تد ـرب ت ـالو  حـواار ااسـرتااع  ا ااوــر  -   
 ا  سوم.

 ا رتاب لس  الو  مس فو  كةا موا ر    ع سوات ال حو ل كا الرتفاق  ،   ت الو  الس و ام. -   
  ان ا ر تساهم ة انفـاظ عسـه ا ـوج ا دااـ  االنشـاطات الـ  شن ـس كن  ـ د كا ت دـرض نالـر عـ م السـ يرار مـس الةا ،نن ت الو   

اــراء نيــل ال  ر ــز الســ اين ة منــاطق مدونــر اا ســراف ة اســ  نك ا ــوارد الط ودوــر  ات ــالو  ال ه ــا تظ ــر مــس خــنل ع سوــات  زــاز 
 لو  ال يسوم  واا ر ل س  مشا ل ت هور ا ال مس اراء ال سوث.الياع  ر  بون ا اىلا ت ت اا س  

ت بالنس ر ل  الو  ال حو ل ،   لصصر لفائ ة ا راس  ا   سر اال    تد  طا ،ائ ة  ا ااور  ل د  النشاط ،و ا كا  زاز الس ه ارا   
 سفـر  وةـا تواـه كساسـا     اشـاء مناحـ  اـعل ا ـةل  ا نشـ ت كا د،ع ا شار ع ا  و فر من ا  كما عـس ت ـالو  الرتفـاق ، ـ  ا  هـر  

  الياع  ر ال رب  )ال دسوم  الصحر  الس س  ...(.
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ـــــر     طـــــاع دان الخـــــر اتر ـــــز النشـــــاطات ال  صـــــاد ر اا شـــــار ع ليـــــ  كد   *    ـــــه ال ن و تواو
الســــ ه ار ر ة ا ــــات اــــ دة مــــس الــــوطس    فــــ اث اخــــ نلت   ــــتة عســــه مســــ و  انر ــــر 

 )ااظر اجل ال(.ااطو سر انير ر ااسه ذل  بصورة ااسحر ة توز ع ا  ن ال رب ال د ت ر 
 )ن( ع د الس ان ا   نر
 1500000 اجلزائر
 630000 اهران
 440000  سنطونر
 305000 عنابر

 180000    170000 مس سطو  –ال سو ة  -باتنر 
 150000 سو ي بسد اس

 130000    120000 مس تس سان -بس رة  -س و  ة  -الشس  
 115000    110000 مس يا ر –مس عا  
 110000    105000 مس بشار –ت سر 
 .ع د الس ان ة ا  ن اجلزائر ر :VI-3اجل ال  

 م  ر ر ال  و ر اال د ت. ا ص ر:
VI – آثار التحضر على المجتمع الجزائري: 
ليـــ  عـــرف ا   ـــع اجلزائـــري مواـــر مـــس ال حيـــر عيـــ  الســـ ينل  ـــان طـــا ا نـــر ال ـــالت عســـه    

 ا   ع   ل  ا د رب هةا ال حير اس مابر ط ودور لد ة عوامل كذن ا:
الناتج كساسا عس اطمرة الر فور حنـو ا را ـز انيـر ر يـا كد     خسـق   الن و انيري ا  زا   *   

  ا  ور كسر بسوطر زاااور %42 ها،ر س ااور عالور ة ا  ن ،ي  "مهست اس ر س ان انير 
ا واــــودة ة الوســــج انيــــري مــــس   ــــل  االن ــــو الــــ شنعراة االز ــــادة  %06ميابــــل  %14بنســــ ر 

 (2014)مو ين  ش.ذ  الط ودور االداد ر با س ان ا  ن." 

سواسات ال ن ور ا   در ة اجلزائر اخاحر سسسسر الحـنفات الـ  مسـت اجلااـ  الصـح   *   
عـــ د ا س شـــفوات اتدـــ د يــا فســـس اوعوـــر الرعا ـــر ااخلــ مات الصـــحور  كســـ     ذلـــ  ازد ــاد 

 ا را،ق الصحور.
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 اا شار ال دسوم ان وم  ا ا ار  ه ا ااو ه اااربر ا مور عسه  ا،ر ارائح ا   ع. *   
النظام الارتا      اظام ا  صاد السوق اليائم عسـه فر ـر ال مـارة  هـة  اا يال ال الر مس  *   

يـــا ط د ـــا بالفوســـو ر اخاحـــر داخـــل ا ـــ ن ا مـــر الـــةي "،ـــح يـــر بدـــ م ا را  ـــر  ااـــت مر،انر ـــر  
ااــمع كعــ ادا مد ــربة مــس اــ اب ا ر ــاف االيــر  ا ــاارة لس م دــات اا را ــز انيــر ر لم  ــان 

  اعــر م مــولا  و ســ  ا ن مــات ا سوــر كا ا ســ وردة بطــرق  ــت اــرعور  كا بوــع ال مــارة ا واز ــر  
لفوســــو ر ا ن شــــرة عــــرب كفوــــاء ا   نــــر    ــــا كن تر وــــر الد  ــــ  مــــس اخليــــر االفوا ــــه ة ا ســــواق ا

ال م دات انير ر ة ال صنو  ا داري مس خنل  ف اث ال ات ا   ة كا داائر كا بسـ  ات 
ـــس مــس اشـــوء  ا  ــ ة امــا ت ـــع ذلــ  مــس مرا،ـــق فيــر ر ا  ــ ة اخـــ مات اا  اعوــر  ســا،ور م  

 ".1مسار ع سور ال حير بش ل   تاتطور الدن ات الا  اعور اكنر ذل  عسه 
الي  كنار ال حير موار مس ال عتات عسه ا   ع اجلزائري اخاحر تس  ا  دسير من ا باجلاا     

الا  ــاع   فوــ   نفــحل مــس  ــوم لخــر اب دــاد ا   ــع اجلزائــري عــس نيا، ــه اعاداتــه اتيالوــ    
 اع وما شن س  براز كهم دنار ال حير عسه ا   ع ة:

VI –1- :التريف التدريجي للمدن 
الرت ــ  كاــه "ايــل بدــ  عناحــر نيا،ــر ا   دــات الر فوــر    الوســج  (1975)مــة ور     اعــرف    

انيري عامر  ا  دسق ا مر بأدناط مس السسوك ال   نيس ا ا  ااران اليادمون مس ا ناطق الر فور 
 ذا  ان عـ دهم   ـتا ا ذا  ـااوا  دوشـون فوـاة مندزلـر    فـ  مـا ،ـو  س ل هـت مـس اليـوم الر فوـر 

كاــه "الاط اعــات ،يــ  عــرف الرت ــ   (1976)اخلشــاب  م  ات الهيا،ــر انيــر ر"  كمــا كن تيــاام تــأنت 
االاد اسات الا  اعور     اا يال ا ، ار اكدناط السسوك الر فوـر ااا شـارها ة ا   نـر ا وفوـر 
يارســـ  ا لد سوا ـــا ان ـــا    انـــ  مـــع كدنـــاط الســـسوك اا ، ـــار انيـــر ر ام ســـت مـــا حت نـــه هـــة  

 ".ارسات مس دنار ة ا اساق االو ائ  الا  اعورا  
"كن الن ـــو  (Ledrut, R)فوـــ  ك ـــ  ا د ـــرب تر ـــ  ا   نـــر  ـــاهرة ط ودوـــر لسن ـــو انيـــري    

 انيري كد      اهرتا م واز  ا: حتير ا   دات الر فور اتر   ا   دات انير ر ابال اي
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اــ ل ا  ــ  مــس ا ــال الــةي  د ــرب فيــر ا ال ر فوــا  ابال ــاي   طــور دنــج ا  ــ   دمــاج    ــور
 (2001)توعزرت  خ  انواة الا  اعور ة ا ال انيا،ر ا   ة." 

ا راـــع الســـ   ة ذلـــ     اا يـــال   وعـــر مـــس ا اـــواص الـــر فوا مـــس الر ـــ  ااســـ يرارهم    
وزهـا عــس منطيـر الر ـ   ال  ىلدــ  تر ـ  ا ــ ن هـو ا شــ ل خبصــائص مت با نطيـر انيـر ر الــ  مت ـاز

الوفو  الناتج عس همرة الر فوا  بل مثر ع ة مشا ل كخر  لدل كبرزها اكاطـا   ـورا هـو مشـ ل 
ال زا   الس اين الةي زنىل ث اخـ نل ة  ها،ـر السـ ان اتـر و  م اتـوز د م يـا  سـ   دنـو منـاطق 

 دان كخر .
 ـ  ة ا   ـع انيـري بسـ   متسـ  الد  ـ  مـس النـازفا  م وعـر اليـوم اتن شر مظاهر الرت    

ا ألو،ر عن هم ة الر     رب فمم ا سـرة از ـادة النسـل اا ا،ظـر عسـه الدن ـات اليرابوـر ادنـج 
"كن ا  ـــاار  دـــو  ة ا   نـــر ال نـــه ة الوا ـــع ل  (1997)بــوذراع  ك  الس ـــاس ا تهـــا  ا ـــ  كاســـح 

   دراـــر كن ت ـــون اكســـالو  انوـــاة ا خـــر   انيا،وـــاي ل  نـــ مج ،و ـــا اا  اعوـــا  ن  ـــ   لو ـــا ك
  ا  ا   أنر ا  اار بالن ج انيري ، ـو  ـةل   ـؤنر ة دنـج انوـاة "عن ر ا  اار ا ادة ا ا

انير ر  " ًذا لـو  هنـاك تـأنت  سـت ة ااـا  اافـ   ا هـتا مـا  د يـ  بدـ  ال ـافها كن اجل اعـر 
رة ه  ال  ت أنر ،يج با  ان انيري مس خنل مدوش  ا با   نر   ل كن انيويـر كن ك،ـراد ا  اا

  )بو صاص  ع.ح(هة  اجل اعر  ؤنران ك يا ة دنج انواة انير ر." 
عسه   وعر اليوم الواردة مس الر   مصـطسح  بوزز ويديا   كطسق بد  ال افها عسه  رار    

كن هة   بورديو س  خباحور نيا،ور اااهرابولواور    ا  ر  اع رب كةا ال   فو  الرااس  الر فور
الرااســ  تســ  ر لو ــت اــ د ل تنــ مج كا   فــ  ة ا ســ ي ل  ذ " ن الــر فوا ا   ســ ا بــ اام 

"كن اليطودــــر  (1986)ال ــــردي  م  اليــــوم الر فوــــر   ــــ ان تــــائ ا افــــ  مهــــت س لسســــور ر"  ااع ــــرب 
لدادات  ىلدـ  كمـرا ف  وـا  اكن عـ دا مد ـربا مـس ا  ـاار س اكسـرهم  دـي اسـ يرارهم با اس  ازاال ا

با   نر الدو  ،و ا االا  اء  لو ا ال س لو  باليرارة ا شار ر ة انواة انير ر الدصر ر بل    
   يون زنوون ا،يا لس مابا م انيا،  م ا حسور."

 ـاار س الـر فوا شن هـون ،ـرتات طو سـر عسـه كطـراف ا ـ ن اا ر ا اارة كن كع ادا   تة مس ا    
 ا   اله  ام لة  الف ات ال  تس س عسه  ل كن   م د  م س س ا اسمر انير ر  ا   تز 
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كطـراف ا ـ ن بسـ   كذنو  ــا ادارهـا الفدـال ة حت  ــ  اااهـات ال طـور بدــ  بيائ ـا لفـرتات طو ســر 
كن هنــــاك نــــنث اااهــــات رئوســــور ت نــــاال هــــة   (2014)موــــ ين  ش.ذ  عســــه اطــــام   ا ــــ  ذ ــــر 

 ا س وطنات:
 نظــر لس ســ وطنات اطامشــور باع  ارهــا منــاطق اــ ه ر فوــر   ت   ــل بدــ  مــع  الاــا  ا ال: *   

 الن ج انيري.
باع  ارها خارج السواق الا  اع  اطا نيا،  ا الفرعور  اليـ  تـأنر   نظر  لو ا :الاا  الهاين *   
 ا الاا  بنظر ر "كاس ار لو  " عس نيا،ر الفير.هة
  ترنــرا ليــدزا كورنليــوسا مــانجيكمهــال  االــةي   زع ــه  هــت مــس ال ارســ :الاــا  الهالــ  *   

ا يوم ة كساسه عسه دراسات ع   ة كار ت ة مناطق ل سفر مس ال س ان الناموـر  اتسـ ن  ، ـرة 
هــةا الاــا     تصــور ا ســ وطنات اطامشــور عســه كةــا كاــزاء م  امســر مــع ال نــاء انيــري اليــائم   

فوـ   نيسـم     طـاع ر،ـ  ا طـاع  ـت ر،ـ   ا يـم  بالزداااوـر  ا   سم ال ناء ال  صادي 
 هةا ا خت كع ادا   تة مس الد ال.

VI –2- :تغير قيم المجتمع 
ازنــــ ث تعــــت اليــــوم ا ومــــر ااــــود تفاعــــل بــــا الفــــرد ابــــا اوطــــه  اهــــو  د  ــــ  كساســــا عســــه    

عسـه د نامو ور ا   ع ام   فر ور اجل اعات ا  وار له عـ اث توا،ـق بون ـا كا سـوطرة  فـ اها 
ال يوــر  ا ــ  ســ يت ا اــارة    كن ا  ارســات الا  اعوــر االيــوم تدــ   فــ   ا ؤاــرات ة تعــت 

ســمر انيــر ر اهــ  ة الو ــت افســه ت ــأنر بــال عت ة ا اســمر انيــر ر ا ــةا ال نــاء االنســق ا ا
الا  اع  اا سري اتنوع الظراف ا اد ر  كي كن الدن ـر اليائ ـر بـا هـة  ا ر  ـات هـ  عن ـر 

ليـوم تأنر اتأنت  اا نفحل ا  فحص  ر  كن ا   ع اجلزائري  يـم ة طواتـه كاـ ال م  ا نـر مـس ا
 ت صارع ات ماذب ،و ا بون ا  اه  ميس ر    ننث   وعات  و ور  تيسو  ر  عصر ر  دخوسر:

VI –2-1- :القيم التقليدية 
اهــ    وعــر اليــوم ا ورانــر اطــا اــةار اام ــ ادات تارسنوــر االــ   ســده اناســران لس حا،ظــر    

ا اســـور االع  ـــاد عســـه مـــا خسفـــه عسو ـــا  اهـــ   ـــةل  ازعـــر ترمـــ     انفـــاظ عســـه ا  اســـ  
 ا   مون  ا ر  الد    مس ال افها كن ال يالو  االيوم ال يسو  ر ح ام مس ح امات كمس ا   ع
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الـ   اه  خت ل شن س   فاله    ا ل شن س ا رار    ال حير دان ستارة الا يـال مـس ال يالوـ 
عوـــر  هـــةا اتط ـــع انوـــاة انيـــر ر ة ا   ـــع ق تشـــرلا منـــة الطفولـــر مـــس خـــنل ال نشـــ ر الا  ا
 اجلزائري منظومر م نوعر مس اليوم ال يسو  ر ت  هل ة:

ات  هل ة  وم ال  س ا سنم  ال   اات سائ ة ة ا   ـع اجلزائـري     ا ـر "  وم د نور: -ك   
اليــــوم اله ااونــــات  هــــة  اليــــوم مســــ   ة مــــس ا ــــةه  ا ــــال   فوــــ  تشــــ ل اــــزءا هامــــا مــــس 

ال  س "كهـم النظـر  (1974)الفوال  ص    ا د رب )عس   رل  ،اعول  تة( "الا  اعور ة الر   اا   نر
ل حيوـــــق اليـــــ ج الا  ـــــاع  ا سدـــــ  دارا هامـــــا ة ا   ـــــع ال يسوـــــ ي  اشن ـــــ  تـــــأنت     انوـــــاة 

ـــر اال  صـــاد ر  فوـــ     وـــز ك،ـــراد هـــةا ا   ـــع بنشنـــاة ـــر اا خن و م الد وـــق بالييـــاء الا  اعو
 االي ر اااصواع م ال ام اتط وي ا ة انواة الوومور".

اهــــ    وعــــر اليــــوم الوا،ــــ ة    ا   ــــع انيــــري بواســــطر ا  ــــاار س ذاي  وــــر: ــــوم ر ف -ب   
 ا حول الر فور الوا،  س عسه ا را ز انير ر اذل  ا،ق ننث مرافل:

عيــــ  الســــ ينل م ااــــرة: ل ــــ ين  ــــراف ا دوشــــر ة اليــــر  اا ر ــــاف بســــ   سواســــات  *   
ا س د ر الوفشور الياسور ب  مت  ل مأا  لسهوار  كس     ذلـ  ااـود مسـا س اـا رة عيـ  

 رفول ا س وطنا ا اربوا.
 ـو  الزراعـر خنل الس دونات: بس   سواسر ال ن ور ال  اا  م  ا ال الـر االيائ ـر عسـه   *   

ا رت ــزة كساســا ة الر ــ   اال واــه ال ســ  حنــو الصــناعر يــا خســق ،ــرص ع ــل ااســدر ة ا ــ ن ك ــس 
 ترت ز مدظم الوف ات الصناعور.

خــنل ال ســدونات: اهــ  الفــرتة الــ  عر،ــت ،و ــا اجلزائــر اافنتــا كمنوــا خطــتا فوــ   ــاد كن  *   
  ند م ا مس متاما ة الير  اا  اار. 

النااـر مـس تفاعـل السـ ان اليـ امه ااخـ نط م  اهـ    وعـر اليـوم :م  نوـر  ر وم فيـر  -ج   
 بالس ان اجل د ا مر الةي كف ث اااسا اا  اعوا اتيامنا س  ا خطار اخلاراور.

اا ر ا اـارة كن   وعـر اليـوم ال يسو  ـر  ااـت م مسوـر ة كاسـاط ا فوـاء الشـد ور اانـارات    
خاص  هة  ا الت متهـل الن ـوذج ا هـاي لناـ ماج انيـري اا ديـل انيويـ  االيص ات بش ل 

 الةي تربز ،وه كهم مدا  اخصائص ال نظوم الا  اع  لس   نر اجلزائر ر.
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مس ع م ال ماا  ة منظومر اليوم ا مر  ال سنفه كن اا يال اليوم الر فور    ا  ن خسق اوعا   
     ــا كد     بــراز عــ ة تيطدــات  الوــر بســ  1الــةي كعــاق  ــل ع سوــات الاــ ماج انيــري

عوامــل الفيــر اال   ــو  اال طالـــر اال صــاء الا  ــاع   فوــ   ال ـــا مــا  ســ ير هــؤلء الوا،ـــ  س 
تشــــو  الواا ـــر انيــــر ر اجلـــ د ة اـــ ل باعــــات م ـــواا بــــةل  كفوـــاء ،وســــو ر كا  صـــ  ر ر 

لس   نـر هـةا مــس ا ـر    ـا تــربز مـع هـة  الوســدور مـا  دـرف بالط يوــر الا  اعوـر فوـ  زنــ ث 
اوع مس ال  ا ز الط ي  با الط ير الرباواز ر ال  تس س ا فواء الرا ور امتارس  و ا عصـر ر ابـا 

 انامسر لسيوم ال يسو  ر.الط ير الفيتة ال  تس س ا فواء اليص  ر ر كا الشد ور ع وما ا 
"  ــا اــ ر ا اــارة    كن عــ م  ــ رة ا ســ د سا عســه ال  وــ  مــع ا ــال انيــري اجل  ــ      

ة انوـاة انيـر ر اجل اعوــر لس سـ د سا ز ـادة عســه ك صـه الاــ ماج  اعـ م حتيوـق ال فاعــل مد ـم
ااســـ فحال النزعـــر الفرد ــــر ال  ـــ ن الا  ـــاع  ال ـــاه  الــــةي   ،دـــه ا   ـــع مـــس ترااــــع اليـــوم 

 (Boutefnouchent, M, 1980) "االنم الة  زاء ا ال الد راين اازد اد مس و  اطمرة.
VI –2-2- :القيم العصرية 
اسـائل ال هـا   ا  ـوا،رة  ات  هل اليوم الدصر ر ة   وعـر اليـوم الوا،ـ ة مـس العـرب عـرب ل سـ     

ا و سفـر اعسـه ركسـ ا الوسـائل ا رئوـر اا سـ وعر  ال سفـاز  الف  اك ا  اار كا اسائل التصال 
االارتات خصوحا  ات د د مظاهر اليوم الدصـر ر ة ا   ـع عسـه فسـ  سـسوك  ـل ،ـرد  ل ننـا 

 مس خنل ال ح  عس الس ينل با نزل بد  الزااج ا ةاور اااسمل ع وما   ور النزعر الفرد
                                                           

( الا ماج انيري "كاه زاال ا فار ات اجل اعور االهيا،ر با اجل اعـات ا نفصـسر" كي كاـه زنـ ث 1989 درف )عاط   و   م   - 1
ا عن ما ت  وز اجل اعات بنف  ا طار الهياة الدام  الةا ،نن الفرد   ون من  ا ام  وفا مع    ده الةي  دو  ،وه عن ما  شرتك اارتا 

( بأاـه "ت وـ  اجل اعـات كا ا ،ـراد بطر يـر تـؤدي    ت ـو س    ـع 1975ه اشاطات هةا ا   ع  ا   عر،ـه )مـة ور      رنابوا ة كاا
كن ( 1978)بـ اي  ك.ز  منظم عو  تؤدي هة  اجل اعـات كا ا ،ـراد النشـاط الـةي  نصـر،ون  لوـه بأ ـل  ـ ر مـس ال ـوتر االنـزاع"  ا ـر  

اجل اعر"  افس  هةا ال در   شن س كن   ون هةا الرت اط  و ا كا سدوفا فس  الظراف الا  اعور الا ماج انيري هو "الرت اط ب
 ال   دوش ا ا   ع.

انيري "هو ال وس  عس الراابج ااخلصوحوات الهيا،ور ا حسور ات ي اليوم انير ر اجل   ة اعسه  ،نن الا ماج باركافس  تدر      
ما س ق شن س اسع تدر     ـل امسـم لناـ ماج انيـري كاـه عـ م (  امس خنل 1985ركس ا اليوم الفردااور" )السدودي سد  ال  س  

 فاعــل اال ــأ سم مــع الوســع اجل  ــ  ات ــي اليــوم انيــر ر اال وســ  عــس الدــادات االيــوم اادــزال الوا،ــ  س الــر فوا ة ا اســاط انيــر ر ا ــةا ال
   الر فور بش ل ت ررن  ا ساع ة   وعر مس الدوامل ا اد ر اا وسوعور.  
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كاـــ ال ا  ــ ة مـــس الـــزااج  د  ـــ  عســـه الرت ـــاط   ـــل  تعــت دنـــج الدن ـــات الا  اعوـــر  ا  ـــور
اليــران االــةي اــرا  من شــرا اــ ا بــا الشــ اب  كســ      ــل ذلــ  كدنــاط الس ــاس ا صــات الشــدر 

 العر  ر ا ن شرة با اجلنسا اال فش  الواسح لس وسويه العربور.
مـس النظـام ال  صـادي  ايا ساهم ة تفش  ا  ور هة  اليوم الدصر ر هو تعت ااا يال ال الر   

الارتا   اما زن سه مس  وم ال داان اا  سام الهراات    اظـام ا  صـاد السـوق الـةي تعـتت مدـه 
ال هـــت مـــس الـــةهنوات االديسوـــات الســـائ ة ة ا   ـــع  اعســـه اع  ـــار كن هـــة  اليـــوم تدـــ  اا،ـــ ة 

اجل  ـ ة ل شن ـس كن  ـ م امس وردة مس دال ا   دات ك ـو  تد ـرب  يـ اة لعتهـا ،ـنن هـة  اليـوم 
مـــس   ـــل ا   دـــات ا  سيوـــر دان مشـــا ل  وةـــا ل توســـع ســـ س  ـــالت اـــا رة بـــل اـــ    وطـــا 

افس ا ة مواا ر  وم اسور راسور ة اسط ا الط ود  اهةا ما  ؤ   مسألر  وـام الصـراع اليو ـ  
 با ما هو   ري اس  اموراث ابا ما هو ا    اا،  اعصري.

ااا شــار   وعــر اليــوم الدصــر ر طــو ك ــرب دلوــل عســه ااــود فالــر مــس ال عــت اليو ــ     ن   ــور   
ــــات  ــــ  مــــس الف  ــــأنت ة طــــرق تف ــــت اكدنــــاط ســــسوك الد   اكن اليــــوم ال يسو  ــــر   تدــــ  بــــةل  ال 

 الا  اعور اانراك ة ا نظومر اليو ور لس م  ع اجلزائري.
VI –2-3- :القيم الدخيلة 
كســـ اب   ـــور هـــة  اليـــوم ال خوســـر عســـه ا   ـــع ا ســـ  لدـــامسا الد  ـــ  مـــس ال ـــافها  ا ىلراـــع   

 كساسوا ذنا:
 ب ل كا اطا. 1سد  منظومر اليوم ال يسو  ر اعمزها عس مياامر تأنت الدو ر كال: -   
 مؤسسات ال نش ر الا  اعور كي مس ا اوال الي شنر  سد  ع سور اا يال اليوم عرب نااوا: -   

                                                           

 
الفدل ( اهو مش ق مس Globalisation"كن  س ر الدو ر ة السعر ا ا سوز ر اا ت حتت اسم ) (2005ح  )الشدون     ص - 1
(Globe الــةي  دــي ال واوــر اال وانــر االــ د  ترب ــا    ال و  ــر ادخــران    الدو ــر الــةي ارد اســ د اله ة كدبوــات ا   ــع الدــرل )

    ــا احــف ا )الند ــان  ح  ع ومــا االــ  متهــل اــ ن مــس كاــ ال الســوطرة ااطو نــر   ةــا مصــطسح  ــ ل عســه ال عوــت ا يصــود ة الفدــل"
ا "اــ ل مــس كاــ ال الســوطرة ااطو نــر    دراــر كن  س ــر الســ د ار تنزم ــا  ظس ــا  ا ــ  ارتــ ج ،   ــا با    ولواوــر مــس ( كةــ2001

خـنل  وةــا  ـ ري لإل ــ  ولواوات كي كةـا سواســر  ـ ف     ــ ري الخـ نف اال نــوع ا  ـ  ولوا  الدــا   احـول    توفوــ    ــ  ولوا  
 ر."  كما احطنفا ،الدو ر ه  السد     تد وم كمر ما عسه  امل الدا . ااف  هو     ولواوا الدو 
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    ا اوال اجل   ة بس    وة ا عر ات ااجلةب حنو الطرف الخر. 
ايا ل ا  ،وه كن هةا الصراع با اليوم )ال يسو  ـر اا داحـرة اال خوسـر( االـةي ت ـون ا   نـر    

 يـ  عائيـا   ـتا كمـام ع سوـر الاـ ماج مسرفا لـه  ز ـ  مـس فالـر الناـاا  اليو ـ   ا مـر الـةي 
انيــري بــا كطوــاف ا   ــع الوافــ  يــا  ن ــث بنم ااوــر فــ اث كزمــات اا  اعوــر اــراء تصــاع  
ف ة الصراعات الف ر ر اليائ ر با اجل اعات ا و سفر ا ومر لس دارض اناحل بون ا سـواء عسـه 

 ا صسح .الصدو  الف ري ا    ولوا  كا ف  عسه الصدو  ا نفد  
 ن ا نفـحل ا ـ فحص لس م  ـع ا سـ  اجلزائـري  شـ   ابوسـوح عسـه مداااتـه مـس تشـو  لسيـوم    

ا ومـــر ن ــنت العـــزا الهيا،وـــر الــ  تدـــرض طــا ب ا ـــر مـــس ا رفســر الســـ د ار ر طو ســـر الا  اعوــر 
ــــ  ال واحــــل االف  ــــاك مــــع  ا   دــــات ا مــــ   ل مواــــات العــــزا الف ــــري ة  ــــل الدو ــــر اتزا 

ا خـــــر   اليـــــ    ـــــرت  ـــــوم ا  ـــــ ة  شـــــ ه بديـــــ ا مـــــا  ســـــود ة ا   دـــــات ا شـــــر ور )تر وـــــا  
ســـور ا ...(  ابديـــ ا ا خـــر هـــو ك ـــرب مـــا   ـــون لسيـــوم الســـائ ة ة ا   دـــات العربوـــر )كمر  ـــا  

م مسوــر ة عــ ة  عســه ســسو ات ك،ــراد ا   ــع اجلزائــري كاربــا ...(  ا ــ  طعــت رااســ  هــة  اليــوم
حـــور لدـــل كبرزهـــا مظـــاهر الدنـــ  السواســـ  اا مـــي الـــ  اا شـــرت ة ســـنوات ال ســـدونات  ا ـــةا 

 الخ نلت انير ر ال  اراها تربو ات طور مس  وم لخر.
  ــا ل  ي صــر ا مــر عســه  ــرد اراد  ــوم دخوســر عســه ا   ــع  بــل ا شــ ل ا  ــرب   مســه ة     

ل اليـوم ا سوـر ال يسو  ـر  هـة  ا خـتة الـ  كحـ ح ال هـت ت ي هة  ا ، ار اال ،اع عن ا ل حل ا
مس كبناء اكطواف ا   ع  نظران  لو ا عسه اع  ار كةا  وم ترمز    ال وسـ  االحنطـاط االرادوـر 
بــــل احــــل ا مــــر    اع  ــــار كال ــــ  ا   ســــ ا بــــاليوم االــــرتاث   وعــــر مــــس ا  وسفــــا ا هــــت س 

  كن  وم امفاهوم الدو ر ترت ز كساسا عسه بد  س كساسوا ذنا:لسسور ر   ل هةا مرد    
اهة  فيوير ل شن س  ف   ا ارهـا  ااع  ـ ت كساسـا عسـه  ا ال: ننائور اجلن  االدن : -   

 ل بوت تير  ا اعسه ركس ا ا ارتات االينوات الفيـائور  فوـ  كحـ ح اسائل ا عنم ال   زت  
  عوا    ا بافور االدن  سواء بش ل م اار كا  ت م اار يـا مس برامج  المس   ل ما  ىل  

ســ   تــ هورا ة الســسوك االيــوم ،اا شــرت ا بافوــر االشــةاذ ااحنصــرت الدفــر اانشــ ر ا  ــرت 
 سسو وات هزت ا   ع  الع  اءات اجلنسور عسه ا طفال اطعوان الدن ات العت ارعور با
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ااجلامدــات امــا  صــاف  ذلــ  مــس ه ــ  ا عــراض االشــرف  ا ــةا  ة ا ــ ارس ا اــاث االــة ور
 اا شار كا ال الدن  ا و سفر  الع  اءات االسر ر ارااج ا و رات اارائم الي ل.

اهـــةا عســـه بوـــع ا حـــد ة ســـواء ة ا أ ـــل اا ســـ    :1هـــاين: توفوـــ  اليـــوم لـــ   ال شـــرال -   
ما   صل عواة ا اسان الفرد ر ااجل اعوـر  ا ـ  االدن ات ا سر ر اف  با اجلنسا بل اة  ل 

ق تن ــوج هــة  اليــوم جلدس ــا اافــ ة لــ   ال شــر ،اا شــرت ا ظــاهر العربوــر ة كاســاط ا   دــات 
الدربوــر  الس ــاس مــهن ،أحــ حت كل ســر النســاء مشــالر  ل ســر الراــال ااهوــ  عــس  وــاب انشــ ر 

ا   دـات العربوـر  كسـ     ذلـ  تفشـ  الدن ـات االدفر عس هة  ا ل سر  نظت ـا ا ن شـرة ة 
ا رمـــر بـــا اجلنســـا اخاحـــر الشـــ اب مـــن م فـــ  كحـــ حت مـــس الدـــادي اعنمـــر عســـه ال حـــرر 
االاف ـــاح اال حيـــر باع  ـــار كن اليـــوم اا،ـــ ة مـــس    دـــات  ربوـــر اااـــر عـــس ، ـــر  اســـان م يـــ م 

ع هــة  اليــوم الوا،ــ ة االعر  ــر االدــودة ام حيـر  ل ــس ابا يابــل مثــر مــس  ــ عوا    عــ م ال فاعـل مــ
    اليوم ااخلصوحوات ا سور.

 
 

                                                           

 
  ن ازةاب ا   ع حنو مشالر ا   دات العربور لو  با مر العر   باع  ار فالر اليد  االيواع ال  تداين من ا ا   دات الدربوـر - 1

مشــا سر مــا  ــ م ت االــه ة تســ  ا   دــات ا  حيــرة  نــا منــه كن لــةل  عن ــر ع ومــا اا   ــع اجلزائــري خصوحــا  ،نمــ  ا   ــع شنوــل حنــو 
 بال حير   سا،ر    ،ي ااه الهير ة   وعر اليوم ا سور ال   راهـا سـ  ا م ااـرا اعنمـر لس وسـ  اال ـ هور انيـاري هـةا مـس ا ـر  امـس

كن ا   دات ا سس ر سوف تي ف  دنـار تسـ  ا   دـات الـ  اباع  اراا مسس ا ،ي  كخرب الرسول ا   حسه اهلل عسوه اسسم كخر  ا ر 
ف  ــ  س ك س  ــا بالــ  س الو ــودي كا النصــراين )هــةا ة الظــاهر كمــا ة الوا ــع ،ــنن هــة  ا   دــات العربوــر الوــوم تد نــق ا نــاد الــةي ل  دــرت 

عس النن حسه اهلل عسوه اسسم  ال ل   دس سنس مس  ان   س م اربا اربا اذراعا كل سدو  اخل ري عس "(  ،ف  ان    بواود ا له كحن
  ،ي  (2671 امسسم  7320 " )راا  ال واري!؟ ال ، س ؟بةراع ف  لو دخسوا احر س  ت د  وهم  سنا  ا رسول اهلل الو ود االنصار 

مور س   ع تس  ا مم ف  ة  و  م السو ر العت ا ودة "ف  لو دخسوا فر سـ  لـ خس  و " اهـةا مـا بـَا  ان    كن ا   دات ا سن
اا ـع ة  " (314صف ث ،دن ،نن   وعر اليوم العربور ا شونر ز ها      رت ة ا   ع اجلزائري الووم  ا    ال )انا،حل بس فمر  

كعسم حسه اهلل عسوه اسسم  : ال ابس بطال لرت نب سنر مس  ان   س م فسوها امرها بسن  ححوح الشا،د  ف    ع   اهلل بس ع را عن  
: ا   ا ع  ست ...    ا   كاةر ة كفاد    هتة بأن الخر ارلممم   س مكن كم ه س   ع ا  نات مس ا مور اال  ع اا هواء   ا ا ع 

  اة فيوير ا مر كن ا   ع اجلزائري    اا ل ا   دات العربور ة  ل ا ء ".ع بيور ذل مدظم ما كاةر به حسه اهلل عسوه اسسم اسوي
          ل ة تي م ا احتيرها الدل كزمر النفج ا ختة ط  خت دلول عسه  ن ات ذل .
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VI –3- :ظهور األحياء العشوائية 
 ف   كبرز لسفات الن ـو انيـري النـاتج كساسـا  اتد رب ا فواء الدشوائور كا ا فواء ا  وسفر   

عس ازد اد ك،واج النازفا الـر فوا حنـو ا ـ ن اا را ـز انيـر ر    ـا ترت ـز ك سـ  هـة  ال م دـات 
عسه كطراف اسواف  ا  ن ارامر مس اخل مات ا ساسور ابدو ة عس انواة انيـر ر  ا ال ـا مـا 

اطق العــــت  ابســــر لس د ــــت ليــــ ان عــــ م تدرســــ م لسطــــرد ت وااــــ  هــــة  ا فوــــاء الدشــــوائور ة ا نــــ
االرتفوـل  كا  ـ   سمـأ السـ ان ل شـوو  مسـا ن م بوسـع ك ـ   م عسـه مسـافات تابدـر لس الـر كا 

"كن ا ومر الن و انيري ة  (2002)اخلوي  س  اخلواص اهةا بصفر تسيائور ،وسو ر  ،ي  ك  ت 
ال سيائوــر الفوســو ر  ا يــوم عســه الســ ونء عســه  ل ســ  ال ســ ان الدربوــر  ــان دنــوا   صــ  بصــفات

الفياء ا  ـاح فـ  لـو  ـان مـس اـن  ا يـابر  ـم هـو انـال  صـر  كا فـ  ا اهـاد اا سـ نيدات  
 ".زائر  ا هو الشأن ة توا  ا طر  كا العابات الد ومور   ا  ان انال ة اجل

خصائصـه الـ  شن ــاز لـا  ،يـ  عر، ــا  ا ـ   ـ م ال ـافهون عــ ة تدـار   لسحـ  الدشــوائ  باع  ـار   
كةا "مناطق ل  ز   س اةا عس  وخ مس اخلش  االصـفوح ل تسـ ح بانوـاة  )ال وم  الشو اين  ع.م(

 حســنا ســ يسر اخلاحــر بأ،رادهــا ال ت ــو،ر ،و ــا ا را،ــق اليــرار ر االصــحور النزمــر"    ــا  در، ــا 
كةا "ع ارة عس مناطق س نور مزدمحر بالس ان الـة س كتـوا  )العـامري  م.ح(  ا ااء عن    التكالوي

مـــس منـــاطق ل سفـــر مـــس الر ـــ   ا ىلدـــزل ،و ـــا خســـوج مـــس الســـ ان   صـــفون بـــأةم مـــس ا ســـ و ات 
تواــــ  بــــه بدــــ  ا  ــــاين ات  وــــز ،يــــ  عر، ــــا "بأةــــا ا  ــــان الــــةي  )عــــاط   وــــ (ا نوفيــــر"  كمــــا 

ت ا نئ ـر امـا  رتتـ  عـس ذلـ  مـس دنـار عسـه بالزدفام الشـ    اال وسـ  االظـراف الصـحور  ـ
ا مــس اا خــنق  ، ــ  منــاطق متهــل  ــل ا ظــاهر الســس ور مــس ،يــر ابــؤس امــا  نــ ج عن ــا مــس  ســر 

ة تدر فـه لسحـ  الدشـوائ  عسـه  فورمـان  ااسـ ن  "الرافر اا مان اااد اسا ا عسه الفرد اا   ـع
ن  فوــ   يطــس لــة  ا فوــاء باعــات ذات كســ  ا  صــاد ر ااا  اعوــر مرت طــر كساســا بالســ ا

ا شـ ل  نيا،ات م  وزة عس سائر نيا،ر ا   ع اهـةا ا ومـر ل ـل مـس ال فر ـر الطوعوـر اا ا ار ـر 
مف ــوم هــة  ا نــاطق عنــ  مر ــز ال م دــات ال شــر ر ال ــابع لممــم ا  حــ ة " ســ ااا ســو ا لس را،ــق  

اواوــر  ا شـ ل هــةا النـوع مــس السـ س مســ وطنات ا واـ  ة ا اـزاء الي شنــر ا  نوـر بصــورة  ـت  ا
 عشوائور ذات دخل منوف     ا كةا هامشور ا  صاد ا  اتش ل ازءا ل   مزك مس ا  صاد



 زء الـنـظـريــــــــــاجلـــ رابعالـفــصــل ال
 

144  

 

مديـــ ا لدـــ ة عوامـــل     ـــا تد ـــرب ا فوـــاء ا  وسفـــر "ا ااـــا (1970)عـــاط   وـــ    ال ســـ ان الناموـــر"
  ال ـس مـس ا ؤ ـ  كن الفيـر ااخنفـاض م شاب ر  اأاه ة ذل  اأن الظواهر الا  اعور ا خر 

 "مس و  ال خل شنهل الدامل اناسم ة  ل ما  رت ج لةا ان  مس مشـ نت اا  اعوـر خطـتة.
بأن ان  الدشوائ  "ع ارة عس تواحل ع ة منازل ت  ون  (1973)اهو ر  ع.ف    ا   عر، ه ) تة   (

تد  ــ  ة دنوهــا عســه ال وســع عــادة مــس طــابق اافــ   ات  ــون مــس عــ ة كفوــاء ذات كز ــر مس و ــر 
  ،ـا نفحل عسـه هـةا ال در ـ  هـو تر وـز  "االا شار باس حواذها عسه ا سافات اطامر ة ا   نـر

اكةا حت ل مسافر   تة مس كراس  ا  ن يـا  ـ   شـ ل  عسه الوح  ا ادي لط ودر هة  ا فواء
عائيا لسن و اال وسع مس ي ن خصوحا اكن هة  ا فواء ت واا   ال ا عسه كطـراف ا ـ ن  فوـ  

 م1997كن ال راســـر اي كاراهـــا ا د ـــ  الدـــرل  فوـــاء ا ـــ ن ة عـــام  (2002)اخلـــوي  س  ك ـــ ت 
تواـ   %30ا ـع الدـرل تواـ  عسـه كطـراف ا ـ ن  مس الدشـوائوات ة ا   %60"كاسحت كن 

 %70،يج اسج الدواحم    ا  شفت تسـ  ال راسـر كن  %08خارج النطاق الد راين  اتوا  
اىلو ت بطر يـر باعوـر  ال تز ـ  اسـ ر  %22مس تس  الدشوائوات    اىلو ت بطر ير ،رد ر  اكن 

تد ـــرب تســـ  ا ســـا س الدشـــوائور مدو ـــا   امنـــه %70ا  ـــاين ا ســـ أارة ة ا فوـــاء الدشـــوائور عســـه 
 ".لس ن ور ا ةل  مص ر ال هت مس ال،ات اا شا ل الصحور االسسو ات العت سو ر

"ا   ا  ت اجلزائر   هون ا مس ال س ان الدربور هةا الن ج مس ا سـا س اا فوـاء اليصـ  ر ر    
مـس سـ ان اجلزائـر  %06ن اال  اىلو ت ال تزال بأطراف ا  ن خاحـر ال ـرب   فوـ  اتيـح ك

الداحــ ر  يو ــون ة كفوــاء عشــوائور  ا ــ  لد ــت اطمــرة الر فوــر حنــو ا ــ ن ســ  ا اعــامن فا،ــا ة 
تطـورا م  ـا لظـاهرة اطمـرة   ور ادنو هةا الـن ج العـت لطـج مـس ا فوـاء    ـا اـ  ت اجلزائـر 
    ــا %42 ان انيــر الر فوـر اــا  ا ــ ن ا  ــرت بيــوة  ــ اة الســ ينل  ،يــ  مهســت اســ ر ســ

 كخةت اطمرة الر فور اا  ا  ن ا سا ة الد وم:
  دي ا ،راد خاحر لعرض الد ل. ا ال: -   
 دــي ا ســر بعوــر الســ يرار طو ــل ا ــ   كا ا بــ ي ة  فــ   ال م دــات انيــر ر  الهــاين: -   

  هــةا ات  وــز ا فوــاء الدشــوائور ع ومــا  م وعــر مــس ا ظــاهر خلصــ ا (2004)توهــام       "با ــ ن.
 ة: أحمد بوذراعال اف  
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 ز ادة ف ة الزدفام الس اين." -   
  هرة تعوت ال الس س.  -   
 ايص اخل مات الا  اعور اا را،ق الدامر. -   
 ت هور الصحر الدامر اتفش  ا مراض. -   
 ور ااخنفاض ال خل.ت هور انالر الا  اع -   
 اخنفاض مس و  ال دسوم ااا شار ا مور. -   
 "اا شار ا ظاهر ا َرسور مهل ال ف   الا  اع  ااجلرشنر االسسوك ا نحرف االدزلر. -   

                                                         (Boutefnouchent, M, 1980) 
V– :أدوات التهيئة العمرانية في الجزائر 
اه    وعر مس ا وططات االيوااا الد رااور ا ط يـر ة  ـل منطيـر لس نظـوم اال سـوت ا مهـل    

 لسيطاع انيري اه :
V–1- ( الرسيمة الوطنية لتهيئة اإلقليمSNAT:) 
ا،وــه ت شــ  ال الــر عــس كهــ ا، ا ال ــرب   اهــو ع ــارة عــس اا،ــةة لنخ وــارات الــ   ن عــ  كن    

مســمسر ة  طــار ان انــر    ــا كاــه  رســم الصــورة ا ســ ي سور جلزائــر العــ  فوــ   د  ــ  عســه ت ــون 
ع ــل منســق  شــ ل  طاعــات ال الــر  ا راعــ  هــةا ا وطــج ســرارات ال ن وــر الوطنوــر ام طس ــات 

 ااار: 04لوطي ا ةا خصوحوات ا  الوم اعوائي ا  ا يوم هةا ا وطج عسه كساس ال يامس ا
 اس  امر الهراات. -   
  عادة ال وازن لإل سوم الوطي. -   
 الوحول    ااذبور اتنا،سور ا  سوم. -   
 حتيوق ا ساااة الا  اعور اال وازن با ا  الوم. -   
V–2-  الرسيمة الجهوية لتهيئة( اإلقليمSRAT:) 
اه  كداة اسرتاتومور ل ن ور الرسو ر الوطنور  فو    م عسه مس واها ارح اتوسوح ال وا ات    

اا يررات ا نصوص عسو ا س س الرسو ر الوطنور    ا ت ا هة  الرسو ر الصورة ا س ي سور   سوم 
 اشطر اتوطااجل ر  ازن د ا ه اف ا ساسور ل ه ا ا  سوم اجل وي ا واع  ال وز ع ا  وازن لم
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 الس س  اه  تد رب ا سطر الرئوس  لسواسر ال  و ر اال ن ور ا  سو ور.
V–3- ( مــخــطــط تـهــيــئــة الـواليـــةPAW:) 
اتد    ل ال ر فس  تواو ات رسو ر ال  و ر الد رااور الوطنور ااجل و ر  ، و  شرح ا ي ج    

ا وســح لسول ـــر ل ســ  مســـافات  طوط ــا ا ـــةا ال وا ــات الرئوســـور لسول ــر مـــس فوــ  ال ن وـــر 
اا ع ال الواا  اليوام لا مس كال  عادة ال وازن اليراري عسه مس و  توزع ا اشـطر اتـوطا 

س ان بـا ل سـ  ا سـافات ا وططـر ال سـ  ال سـ  ات  ا ـ م  زـاز هـةا ا وطـج مـس طـرف ال
ا دارة االول ــر بدــ  مشــاارة ا عــوان ال  صــاد ا لسول ــر اا ــال  ا  اامــر لــا ايهــل اجل دوــات 

 ا  نور اا س د سا.
V–4- ( المــخــطــط العمراني التوجيهيPUD:) 
كداة ع رااور ة اجلزائر بد  الس ينل  اهو لطج اس شـراة   ـا  وفوـات اسـ د ال  اهو كال   

ا ــال ة مــ ة زمنوــر اــ دة    ــا  وســع ل راســر ا ــ ن ال ــرب  اا  وســطر فوــ   رســم فــ ادها 
ا أخــة بدــا الع  ــار توســع النســوج مســ ي ن ا ــةا ال ســوت الديــنين لس مــال انيــري ســ س مــا 

سـنر بال مــااب مـع فااوـات الســ ان  20انيــري االـةي  ـ م اســ نفاد  ة مـ ة  سـ ه بـا وج 
 مس فو  الس س اا را،ق الد ومور  ازن وي عسه مرا،ق   ابور اكخر  بوااور.

مـس كاـل ا نفدـر الدامـر سـنر ا د رب ا وطج الد ـراين ال ـواو   كفـ   ـرارات  ـااون اـزع ا س وـر    
ة عسـه  عـ اد لطـج ع ـراين تـواو    ا ـااون اـزع ا س وـر عو  كحـ حت ال سـ  ات  ـرب  م1975

اا دــراف  م1974مــس كاــل ا نفدــر الدامــر اــاء  ــ عم ليــااون الف واطــات الديار ــر ال س  ــر ســنر 
( االــةي اــاء بدــ  الشــدور بيــرارة ال ــ خل لســ ح م ة دنــو ا ــ ن  ةــا بــ كت 26/74بيــااون )

 تأخة ا ن ،وسو ا.
تة الـــ  عـــار من ـــا هـــةا ا وطـــج ،يـــ  توا ـــت ال الـــر     ـــااون ا  ـــ  ااظـــرا لسنيـــائص ال  ـــ   

فوــ  كحــ حت ا س وــر فيــا دســ ور ا  م1989ا  ــ  عيــ  دســ ور ،ربا ــر بســ   حــ ار  ــااون 
( الــةي 30/90امنــه كىللعــ   ــااون اــزع ا س وــر ااــاء  ــااون ا  ــ  لس  و ــر الد وموــر اهــو  ــااون )

 (.PDAUعسه  ل بس  ر  ع اد لطج ال  و ر اال د ت )زن د ال  و ر اال د ت اكح ح لزاما 
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V–5- ( المــخــطــط التوجيهي للتهيئة والتعميرPDAU:) 
هـو لطــج ع ــراين   ـ ف    رســم حــورة اس شـرا،ور ل س  ــر مدونــر كا   وعـر بســ  ات  ام تــه    

سنر  "اهو كداة لس وطوج اال سوت انيري زن د ال وا ات  20سنر كما ع سوا ،    30النظر ر 
ا ساســور لس  و ـــر الد رااوـــر لس س  ـــر كا ال ســـ  ات ا دنوـــر كخـــةا بالع  ـــار تصـــاموم ال  و ـــر الد رااوـــر 

 ."1الططات ال ن ور  ا ي ج الصوت ا رادور  وطج اعل ا راس 
فر،وــا  ـــا ت يــ نه الرســـو ر ال واو وــر لس  و ـــر ا د ــرب ا وطــج ال ـــواو   لس  و ــر اال د ـــت ايــن    

الــةي  م1967( النااــر عــس  ــااون ال واوــه ا د ــاري االد ــراين ســنر SDAUاال د ــت الفراســور )
 (.SDAU   ف    توسوع ا   نر ا،ق لططات اتواو ات )

 ام عس ا وططات الد رااور السابير ة  واه ل   و   عن  ف اد اله  (PDAUاسن س  )   
بال  و ــر الد رااوــر داخــل فــ اد ا وطــج الد ــراين لس م ــع انيــري ،يــج  بــل   دــ ا      فاط ــه 
بــال م ع انيــري داخــل  طــار  الط ودــ  اال و ــ   ،وــنظم الدن ــات بونــه ابــا بــا   ايــاط الوســج 

ات  واودة عسه ا س و  ا س  اا  سو      ا  ي س الاسـمام اال ناسـق بـا ال م دـا خر  ا
انير ر ا  ماارة  اكس      واه    م باجلواا  ا د ار ر ال وسـدور لس م ـع انيـري ،ناـه  يـوم 
برسم احت    ال،اق ال وسدور لس م دات انير ر اعن ا ا الوسطور مس ي ن باع  ارها اـزءا مـس 

 ال ل عسه ا س و  ا  سو   االوطي.
V–6- ( مــخــطــط شغل األراضيPOS:) 
ا عط  ازءا مس تـراب ال س  ـر "ازنـ د بال فصـول ة  طـار توا ـات ا وطـج ال ـواو   لس  و ـر    

   ا ت مسه كه اف هةا ا وطج ة:"   2اال د ت فيوق اس و ام ا رض اال ناء
"حت  ــ  ا نــاطق الد رااوــر ب ــل د ــر اتفصــول ا ــالت اســ و ام ا )منــاطق ســ نور  منــاطق  -   

 .(طق الصناعر  ا ناطق الط ودور االعابات  ا سافات اخليراء ...منااخل مات اال مارة  
 زن د لطج ا  ر الطرق اا واحنت امواحفا ا. -   

                                                           

 
 . م اا  دسق بال  و ر اال د ت01/12/1990( ا ؤرخ ة 29/90مس اليااون ) -16 -ا ادة  - 1
 اف  ا راع السابق.  - 2
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 زن د ا فواء ال   و ل ارنري حت  ه ا اتطو رها. -   
 زن د موا ع ا راس  ا وصصر لس م وزات الد ومور. -   
زنـــ د بـــا   اـــ  ات اطوا ـــل ا ساســـور  ا وـــا  الصـــانر لسشـــرب االعـــاز الط ودـــ  االصـــرف  -   

 (2014)مو ين  ش.ذ   "الصح  اكما س النفا ات.
V–7- ( رسيمة التناسق اإلقليميSCOT:) 
تس ح ب  و ـر ا ـال بطر يـر م ناسـير اهـ ، ا ا ساسـ  هـو  عطـاء اهو انوير ما با ال س  ات    

السواســـات الد رااوـــر لس س  ـــر اظـــرة موفـــ ة اكن توا،ـــق عسو ـــا  اهـــة  ا داة تفـــرض افســـ ا  ونويـــر 
اسور لسد ران ات  هل م    ا ة تدـو   م ـان الرسـو ات ال واو وـر  ةـا حت ـوي عسـه مدسومـات 

  ـرد تسـنوات  ا د ربهـا ال هـتان كداة لس شـ ول الد ـراين الوسـ 10ك رب اكس ل لس سوت ام  ا 
 كداة  ااواور.

V–8- ( المــخــطــط المحلي للتعميرPLU:) 
ا أيت بد  لطج اعل ا راس  اتدطه ،وه ا الو ر لسد ران الو  لسماا  اليااوين ،سس ص م    

 مع ال د ت.انق ة  ب اء رك ه الو  والفر بد  اليوااا ال  ت دارض 
V–9- ( مــخــطــط التهيئة والتنمية المستدامةPADD:) 
انوير ع رااور   ف    حتيوق ا ه اف السواسـور الد رااوـر ة الد ـران االسـ س اال ن وـر  اهو   

ال  صــاد ر االرت وــر اتنيــل ا ،ــراد االســسع اتو ــ  الســوارات اتنظــوم فر ــر ا ــرار  اهــو  ــ مج بــا 
 (.PAU( الطج ال  و ر الد رااور )PCDلططا بس  ا ذنا )
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 :خــــــالصـــــــــــــــــــــة

ل ب  كن تند   عسه كي    ع دنار السواسات الد رااوـر ا  دا  ـر عسـه ر د ـه اجلعرا،وـر  هـة     
السواســات ا و سفــر ة بنو  ــا ا اد ــر   ســ  ك يــا ة اواا  ــا الا  اعوــر االهيا،وــر اال  صــاد ر  

دة اا ا،ظــر عســه ا   ســ ات ا ييــر اطــرح  ــل مــا ل ــس ا   دــات ا  حيــرة تســارع    الســ فا
 ك،رزته تس  السواسات الد رااور ا ورانر مس دنار م دارسر اط ودر ا   ع اميوماته انير ر.

ل س ا   ع اجلزائري اف  بد  اوسه لنس ينل  ل م أنرا  ا خس فـه ا  ـل الفراسـ  سـواء عسـه    
ا س و  الد راين اا د اري كا عسه ا س و  الا  اع  االهياة اال  صـادي  ،يـ   ـان لسد ـران 

ـــالت ة تواوـــه ا ـــ ن اجلزائر ـــر احت ـــاليوة ا نـــر ال  ـــل ب   ـــ  مدـــا  دنوهـــا الفـــ ني الـــةي ،رســـه ا  
اتطورها  ا  تفسح  ل السواسـات ا ن  مـر مـس طـرف ال الـر ان  هـر ة تصـحوح الوسـع االدـودة 

 با   نر اجلزائر ر    كحال  ا ااسو  ا.

 ن اســطرار ال الــر    الع  ــاد عســه النظــام الاــرتا   بســ   نيــل الرت ــر ا ورانــر عــس ا  ــل    
ر االن ـــ  اخـــنء خز نـــر ال الـــر  ل الع  ـــاد ال ســـ  عســـه اليطـــاع االـــ  ســـادها اخلـــراب االـــ ما

الصناع  ا وام ال  صاد الوطي عسه السواسر الر دور اتر ـز ال ن وـر اجل و ـر ابـراز ك طـاب فيـر ر 
ا مـــر الـــةي اـــمع فر ـــات النـــزاح ال اخسوـــر كا مـــا  دـــرف بـــالنزاح الر فـــ  حنـــو ا را ـــز انيـــر ر  

لسواســات ال ن و ــر اانيــر ر مســ دونر ي ســر مــس الاــراءات اال ــ ابت ،  نــت ال الــر   وعــر مــس ا
عســه  ــل ا ســ و ات الا  اعوــر الد رااوــر ســاذنت ة رســم حــورة مديــ ة امشــوهر لس و ــر انيــر ر 

االهيا،وــر اال  صــاد ر االسواســور اانيــر ر  ابــرزت   وعــات مــس الخــ نلت الا  اعوــر الــ   
                                ف  ا  ل  وم.  اب  ا ا   نر اتزداد 
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 مـــقــدمــــــــة:
سأصـهلاا الاـاةس  ا التـاةيل الي ـ ي وا ـديق ودبهلاهلاـا ااـام الـهي ا تلتـ  ا  سبتاز مدينـ  سكـة     

 ن  (Agli, N, 1988)ال ــية  اراــ ي  للةنفهــ  داــي ةهلــد باصــة  الزييــانث و  ــاة  اليا  ــ  
ســن  ايــل ا ــيص ث ووصــفاا  8000سكــة   اــد بةــ   مــو  ــ ة  ــهلهلت ر ــ   يهلــهل  ةاةطماــا    

سأهنــــا نمدينــــ  ب يهــــ  ا الهــــدم  لسوكــــ   يــــام رــــان ال ومــــان  (1983)حمةــــد ســــو اركــــو الــــهلزان الفاســــيث 
 ضمةةـــهلن ســـص  القســـ ث واـــد   ســـ  سهلـــد مللـــل    بيـــد سناة ـــا  ـــا   لـــ  اجليـــهل  ا ســـصمي    

 ن سكـــة   ع ةهلـــ ة ةهلةـــ ا  هيهيـــا  ا مـــ  ســـدايا  الفـــت   (P, Baroch) د يهيـــا...نث ويهلتهـــد 
 .م680ا سصمي وانت اة الدبهل  بام 

ولهد  اد  مدين  سكـة   ةفـهلةا بة انيـا مكـتة ا وسمـهلا سـ يهلا وا سـيةا ا النصـم ال ـا  مـو    
الهـــ ن ا اممـــي دمـــا   ى    ن ـــهلء   ـــةال بة انيـــ  متاـــاةس  وةهلســـ  ااـــهل  ســـ  ا نكـــ   الهلة انيـــ  
الهلتيهـــ  واردي ـــ  وةـــد هلة مكـــتة  للة ـــال الهلةـــ ا  و اصـــ  سا نـــا   اراـــ ي ث واـــد ةفـــاا   ـــها 
ا  ــةل و  ــع لــيهل  لــ و  النشيــل  يــة  ــاد  ا دينــ  استيا ــا للةتــل اخل ســاني  للةكــا ا  
الزةابي  وسكاة  النشيل ليحل حملاا ميان بهاةي ث وع يهـم  ـها التفـهلة بنـد  ـها ارـد سـل ةهلـدا  

تةــ   الهائةــ  ســ   دــ ا  الهلائلــ  الهلا ــد   و ســ   دــ ا  اجليــأل  بلــع ةةهلبــ  ا ةاةســا  ااستةابيــ  
رةــلث وتلــ  ا دينــ  وازالــ      يامنــا  ــه  ةهلــا  مــو صــ اع وااــ  بةــ ا  مــزة  يــة ا تفــع 
 صـــلاا الهلا ـــاي الهل يـــ  س ونهـــ  وانكـــ ام  و صـــي  نكـــي  ا دينـــ  الهلةـــ ا  دمكـــهل  ا  اـــ  وا ن ـــ  
ي سكيب  ه التهلمم  ال   مـدةو  لش ـةال الهلة انيـ  ا شالفـ   ـا باـد  التهلةـ  الصـح اوي الـه

بلِ ة سالتهلازن م  الييئ  الصح اوي  اركاس  واا  ث  سل  ه رل  سنحاول ةكـلي  الاـهلء بلـع 
 صل  ها ا  ـةل ا  ـه  ا دينـ  مـو  ـصل ةتيـ  م ا ـل النةـهل ا تهلاايـ  بلـع  ـها اجتةـ   يـة 

ا ي يـلهَلـــد النكـــي  ااســـتهلةاةي اليـــهة  ا و  ا ة ـــ  مهلـــاع  ـــه  ا دينـــ  ســـهلاء بلـــع ا كـــتهلى ا ـــ
 الهلة ا  وا هلةاةي  و بلع ا كتهلى ااستةابي وال هاا.
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I- تقديم عام لحالة الدراسة: 
I-1- المعطيات الجغرافية والمناخية: 
لليص  و   اجلنـهلت  ال  ايث ةه  ا اجلنهلت ةصنم سكة   ا بدا  ا دن ا تهلسف  ا اجلزائ    

ث رةـا  هنـا سبتـاز سهلسهل  ـا سـ  منفهتـ  متاـا ة  منا يـا رـ 400مو باصة  الهل و بلـع مكـاد  
بنــد بتيــ  ة ــةل دمــ ا  ييهليــا رمــهل الصــح اء  يــة ينتاــي  لياــا ارمــداة ا  لــس الصــح اوي الــهي 

مرتا دـهلق  112اةةفاباا  ث وييلغ(2001)الديبث تث ةأ ه سيال  ا الاةهلة مو ال  ت رمهل ال  ق 
ضمــد ا ب ســا سلكــل  الــزات ا ت اــ  مــو اجلنــهلت ال ــ ق رمــهل ال ــةال ال ــ اي والــ   ث1ســف  اليحــ 

ااذبا  يلتهي م  ال   اجلنهلق لكلكـل  ا وةا  لي ـةل  زامـا  منيـا    اي-ةتف ع    د وع مشايل
     (2001)الديبث تث   ييهليا للةدين  مو اجلا  ا فتهل   مشاا.

ربتـل مناـا سكـة   باصـة  الهلايـ   2رـ 21671سـد  امـ  ةيلـغ  ةرتس  الهلاي  بلع مكـا   ة اسيـ    
 وةرتاصم واي  سكة    دو يا م  الهلايا  اآلةي :ث 2ر 12755والهلااهل  مشااا مكا   

 واي  ساةن  مو ال ةال. -   
 واي   ن ل  مو ال ةال ال  اي. -   
 واي  الهلا ي مو اجلنهلت. -   
 واي  اجللف  مو اجلنهلت ال  ق. -   
 واي  ا كيل  مو ال ةال ال  ق. -   
  ائ   وةتشللاا ةةهلب  الف ق الهل ني  اآلةي : 12سلدي  مهكة  بلع  33وةتةهلن الهلاي  مو    
 : وي س  سكة   ساجلزائ  الهلاصة .(46)الف ي  الهل ق ةا   -   
 ة   سهلاي   ن ل  م وةا خبنه  سيدي ناسي.: وي س  سك(83)الف ي  الهل ق ةا   -   
 : وي س  سكة   ساةن  م وةا سأةيس.(31)الف ي  الهل ق ةا   -   
 
 

                                                           

 .04صث 2016)الهلرال  الهل ني  لرتاي  ااست ةاة(ث سكة  ث  Andiةل   -1
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ويكــهل  مدينــ  سكــة   منــا  ســاة ظمتــاز سصــيم  ــاة و ــتاء ســاة  وســاةث وةتــداواا منفهتــان    

منا يتان  واشما ملا  منا  ااةي متهلسفي ي في اااات الهلليا وا  لس الصح اويث  ما ال اني  
دةنا اــا صـــح اويث وةتةيـــز  ةســـ  ارـــ اة  سااةةفـــاع النكــمل  ـــصل ا  ـــا  اخلةكـــ  ا ةتـــد  ســـ  

مــاي وســيتةق مــو الكــن  وةةــا  زبتفــي الفــ وق ســ   ةســ   ــ اة  الليــل والناــاة ســيةا ا  ــا ي 
دصـــل الصـــيمث  مـــا ا دصـــل ال ـــتاء دتـــنشفا  ةســـا  ارـــ اة  ر ـــ ا ا سهلـــا ا  يـــان  يـــة 

 ث  ما  ةسا  ار اة  الهصهلى دتك ل ا  ا ي سهليلي  و و م1976 ا سانفي (ºم2-)س ل  
 (2001)الديبث تث .(ºم47) ار اة      ية اد ةصل

 وهتب بلع مدين  سكة   نهلبان مو ال ياح الكائد :   
 ـــتاء وةةـــهلن حمةلـــ  سال  هلســـ    يانـــاث  م/لـــا(12-06)مشاليـــ  ب سيـــ  ةـــرتاوح ســـ بتاا ســـ   ا و : -

 وس ل  س بتاا الهصهلى ا ا  ا  سانفيث مايث سهلان.
سنهلسي    اي  و ي ا ايةن  مهاةن  سا و  و ي  ف   بلع احملاصيل الزةابي  رهلهنا هتب  ال اني : -

 حمةل  سا ة س ث رةا هتب ةياح    ى ممهليف  مو اجلات  ال  اي  واجلنهلسي  ال  سي .

واي  سكة  ث اردو  ا  اةي   :V-1ال ةل 
 واليلديا .

 2013س ي ث لث  ا صدة:
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بــدا سهلــا ا الكــن   (ملــ 200)وةنــدة التكــاافا  سا دينــ   مل ا ةت ــاوز رةيــ  التكــاافا   ــا    
ا الكـن   ملـ (140)است نائي   ية سهي منشفاـا  يلـ  الكـنهلا  ا  ـ   دلـ  يت ـاوز الكنهلا  ا

 يهلما دمف   ده . 30دما يهلا ل  هلايل 
I-2- معطيات الطبيعيةال: 
ةه  ا دين  س  النفاا  الصح اوي وا  لكي  ية يتة ل  ها ا التصدع الةي  و هل ةصدع    

سنــهلت ا  لــس الصــح اويث وا ا نفهــ  ال  سيــ  ذمــد سلكــل  الــزات الــ  سبتــد مــو اجلنــهلت ال ــ ق 
 رمهل ال ةال ال  اي وةنهك     د ب :

 ليلتح  م  اجلزء اجلنهلق لكلكل  ا وةا . يت      ال  ق و   مشال ا دين  الف ع ال ةايل: -
 و هل دم ل ا سلكل  ص   . الف ع ااستهلائي: -
 ن ا نفهــ  ةتةيــز ســهلد   ا ــهلاة  ا ائيــ  اليا نيــ  ا هلزبــ    (Kouzmine, Y, 2007)واــد   ــاة    

 راآلي:
 مرتا. 30و ي  يه  ا يا  ا هلسهل   بلع بة   هلايل  الفيه  اجلهلدي  ا و : -
و ـي  يهـ  الرتسـيا  ا نتةيـ     التةهلينـا  الهاةيـ  ا هلسـهل   بلـع بةـ   الفيه  اجلهلدي  ال اني : -
 وال  ة ةل ا ةاممي اللييي  والتهلنكي  واجلزائ ي  بلع  د سهلاء. م(100-م60)
 .م(200-م100)و ي الفيه  ا ائي  الةلكي  ا هلسهل   بلع بة  ما س   الفيه  اجلهلدي  ال ال  : -
 .م(1700-م1000)وةدبع الفيه  ا ليياني  و ي بلع بة  يرتاوح س   الفيه  اجلهلدي  ال اسهل : -
          

 

 .ود   ا هلاة  ا ائي  اليا ني  دبنفه  سكة   :V-2ال ةل 
 Kouzmine, Y, 2007 ا صدة:
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I-3- المعطيات الديموغرافية: 
ويتهلزبـهلن  م2010سـن   ا نكة   كب   صـائي (775797)يهدة بد  سةان سكة   حبهلايل    

 (1650) ـــــه  الة ادـــــ  زبتلـــــم  كـــــب اليلـــــديا   يـــــة ةصـــــل     2نكـــــة /ر  (34)سة ادـــــ  
ا سلديـ  اليكـيا   2نكة /ر  (03)ا باصة  الهلاي  سينةا ذمد ا ةنشفا     د  2نكة /ر 
والـــهي يهلتـــق  (%2.7)ث رةـــا ةهلـــ ة سكـــة   زيـــا    ييهليـــ  ســـنهلي  ةهـــدة حبـــهلايل (2013)ســـ ي ث لث 

ةنااصا وة اسهلا م  م وة ث واد ب ة  ها ا هلدل (%2.15) بلع مو ا هلدل الهل ق وا هدة حبهلايل 
ث وةكـــا    دـــهلاز النـــاز    لياـــا مكـــاشم  ريـــ   ا اةةفـــاع  ـــه  النكـــي  (V-1 )ان ـــ  اجلـــدولالـــزمو 

ومـــ  ربهيـــ  النةـــهل  (V-2 )ان ـــ  اجلـــدولوسالتـــايل اةةفـــاع بـــد  الكـــةان و اصـــ  بهـــب ااســـتهصل 
ا  ةاســـت   ـــهلل ا افـــات ال صلـــ   (2005)د  ـــيث ع. ث اـــه  ا دينـــ  دهـــد  رـــد  والتفـــهلة الكـــ يهل 

و ــي سكــة   والــهلا ي وةهــ    ن  ــه  ا  ــ   ب دــ  افــز  ريــ    1صــح اء ا نشفاــ الةــقى سال
سهلاء ا النةهل اااتصا ي  و الكةا      ةس   ن  صيح   ـه  ا ـدن هتـيةو بلـع الت ةهلـا  

ورها ا ن ف  وا  ادـ  الكـائد  وساةـ  ةتهاسـ  الهفييـ  الكةاني  اجاوة  مو نا ي  الرترز الكةا  
 لتةيز ا ســــــــ : ا منفه  الصح اء ا نشفا 

 واا    دبا دياا اا    مو ال ةال    اجلنهلت.النةهل الك ي  سكيب الزيا   الفييهلي   -   
 التةيز سالن ا ا  الت اةي  الةقى سنهلبياا الن امي  وال   ن امي . -   
الن ــا ا  الصــنابي  دمــا نــت  بنــ   لــ  منــا   صــنابي  متشصصــ  وسنكــب م ةفهلــ   از  ــاة -   

 )نصم الههل  الهلامل  مكت ل   ها اجال( و هل الهفاع الهي سا   ا ةنةي   ه  ا افات.
 

                                                           

 والهي اك  اجلزائ     لصل  مكتهليا : (ERI كب التهكي  الهي ابتةد  ةال ااهلي  ا  سهلي  ) -1
 و هل ةهكي  ساهلي يا  )اجلزائ ث   قث وس ث ب تث الصح اء الةقى(. ا كتهلى ا ول: -
( افابــا   ساســي  )الصــح اء ا نشفاــ ث صــح اء ال ــةال ا وســ ث صــح اء 04واكــة  ديــ  الصــح اء الةــقى    ) ا كــتهلى ال ــا : -

 ال  تث صح اء الفهلاةق(.
الي  صــ  ى )الزييــانث الهلــ ق ال ــ اي الةــ ث ســهلةث وا ي ةيــغث (  اــ05 يــة اكــة  ديــ  الصــح اء ا نشفاــ     ) ا كــتهلى ال الــة: -

 الصح اء اليرتولي (. 
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 2008 1998 1987 1977 الكنهلا 
 1.50 2.7 3.60 3.92 (%مهلدل الزيا   الفييهلي )

 الزيا   الفييهلي  لهلاي  سكة   بق خمتلم التهلدا ا  الهل ني . مهلدل :V-1 اجلدول
 مدي ي  التشفي  والتايئ  الهلة اني  لهلاي  سكة  . ا صدة:

 
 
 
 
 
 
 

 مهلدل الزيا   الفييهلي  لهلاي  سكة   بق خمتلم التهلدا ا  الهل ني . :V-1 الييان

 1845 الكنهلا 
(1) 

1954 
(1) 

1966 
(1) 

1977 
(1) 

1987 
(1) 

1991 
(1) 

1995 
(1) 

1998 
(1) 

2008 
(2) 

 210701 178064 172795 150395 128924 90417 53177 52511 4000 الكةان

 .النةهل الكةا   دين  سكة   :V-2 اجلدول 
  2001( الديبث تث 1) ا صدة:

 مدي ي  التشفي  والتايئ  الهلة اني  لهلاي  سكة  .( 2)
 
 
 
 
 

 

 .النةهل الكةا   دين  سكة   :V-2 الييان
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 .1ا نشفا سالصح اء  يز التأل  للةيرتوسهلا  ال صل   :V-3 ال ةل
 2005د  يث ع. ث  ا صدة:

 (2010)نهص بو مدوريث مث 
 

                                                           

لفــ  مهلممــهلع الصــح اء الةــقى انتيــا  الهلديــد مــو اليــا    ا تشصصــ  ا اجــال الهلةــ ا  وا هلةــاةي وبــ    مــو ملوي التشصصــا   -1
بلع الصح اء ا نشفاـ  وابتق ـا بينـ  سب يليـ  سـد مناسـي  ممـةو الصـح اء الةـقى  (Côte, M, 2005)ا   ىث دهد ةةل  اليا ة 

م  ةأريد  بلع  هنا ةتةيز بو ب  ا سالرترز الكةا  ا هلتق واجلد ن ي  ممةو الصـح اء اجلزائ يـ   مل ي ـةل بـد  سـةاهنا مهاةنـ  دب ةـهلع 
 مليهلن نكة .  (1.6) ي ما يهاةت  (%52)سةان الصح اء ما نكيت  
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( مـو ةةـهلع سـةان %50وي لب بلع اجتة  اليكة ي الفئـ  ال ـياسي   يـة سب ـل  ر ـ  مـو )   
  كب الفئا  الهلة ي  اآلةي :ا دين  ا هلزب  

ةهلــدا  الفئــ  ال ــياسي ث  (1/4)ســنهلا  وسب ــل ةه ييــا ةســ   (05)و ــي دئــ  ا اــل مــو  الفئــ  ا و : -
وي س  اةةفاع نكي   ه  الفئ  بو الكاس     ربكو مكتهلى ا هلي   واخلدما  الصحي ث ب   ننـا 
نص ـــخن ازمفاممـــا بامـــا ا نكـــي  الزيـــا   الفييهليـــ  سكـــيب ا ـــتصة تـــ وة اجتةـــ  رشـــ وز ا ـــ    

 للهلةل  و التأ   ا الزواز سكيب ةهللي  ا ناث.
النكـــي  الياايـــ  مـــو دئـــ   (3/4)وة ـــةل  ـــهلايل لصلـــ   ةســـاع ي الفئـــ  ا تةدةســـ  و ـــ الفئـــ  ال انيـــ : -

ال يات و ها التهلدا  يتفلب ةاهل ا  ري   مـو  ـ ة الكـلفا  ا هلنيـ  سـهلاء ا  بـدا  اايارـل 
 ةكش  الفااا  الي  ي  ا ةادئ ث و   مهكةهلن ود   هلةيو ةهلليةي  شما: الرتسهلي  الصزم   و

 مدةس  استدائي .  (353)ةلةيها مهلزب  بلع  (84571)ااستدائي: ويا   التهللي  *
 مدةس   رةالي . (120)ةلةيها مهلزب  بلع  (70541)ا تهلس : ويا  التهللي   *
ســن  وةيلــغ نكــيتاا  ــهلايل  (59-16)و ــي الفئــ  الن ــف  الــ  يــرتاوح بة  ــا ســ   الفئــ  ال ال ــ : -

ولهلــل الكــيب الفابــل وةاء اةةفــاع  ــه  النكــي   ــهل ةيــاةا  ( ةهلــدا  الكــةان ا صبــايل 1/2نصــم )
 ا ااس يو الهلادديو    ا دين  لتحك  مكتهلا   ا هلي ي وااستفا   مو دميزا  اجتة  ارا ي.

 اجةهلع  ناث ملرهلة الفئا  الهلة ي 
 1900 900 1000 سنهلا  0-5
 2100 1000 1100 سن  6-11
 2510 1210 1300 سن  12-15
 2800 1300 1500 سن  16-18
 3600 1600 2000 سن  19-59
 5600 2600 3000 سن  60+

 18510 8610 9900 اجةهلع
 .الفئا  الهلة ي  ا ساسي  ليلدي  سكة   :V-3 اجلدول
 مدي ي  التشفي  والتايئ  الهلة اني  لهلاي  سكة  . ا صدة:
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 .الفئا  الهلة ي  ا ساسي  ليلدي  سكة   :V-3 الييان
ويتاــ  مـــو اجلـــدول وسدةاســـ  الرتريــب النـــهلبي  نـــ  ا يهلســـد ا ــتصة ريـــ  ســـ  بـــد  الـــهرهلة    

مــو ةةــهلع الكــةانث  مــا نكــي  ا نــاث داــي  (%50.37)وبــد  ا نــاث  يــة سب ــل نكــي  الــهرهلة 
 (0.98)ث رةــا يهلممــ   كـات نكــي  التنــهلع بلــع مكـتهلى اليلديــ  وا هــدة  حبــهلايل (%49.63)سب ـل 

 ملر . (100) ن ع يهاسلاا  (98) ي  ن رل 
مكــةنا مــ  مهلامــل  ــ ل ا كــةو ا هــدة  (126632)رةــا يهــدة بــد  ا كــارو سالهلايــ  حبــهلايل     

مو ةةـهلع ا كـارو الةليـ   (%9.70)سارو/مكةوث وسب ل ا كارو الهدظم  نكي   (7.57)حبهلايل 
مكـــــةناث  ـــــها ويهـــــدة بـــــد  ســـــةان مدينـــــ  سكـــــة   الـــــ  سب ـــــل باصـــــة  الهلايـــــ   (12262) ي 

ث وةا  باصة  (2ن/ر 1650) ي سة اد   (2ر 12770)متهلزب  بلع مكا    نكة  (210701)
   (2013)س ي ث لث مكةنا. (29887)الهلاي  

I-4- المعطيات االقتصادية: 
ةهلـي  مكـا   الهلايـ  لتةةيناـا مـو  سهـانهلن متاـةو م1974لهد ساء التهكـي  ا  اةي لكـن     

التكــي  اجليــد والــتحة  ا م ــل ا ةــ ات الهلايــ  والتةا ــي مــ   مةانياهتــا دأصــيح  سكــة   سهلــد 
مللــل وايــ  ةتةتــ  سةامــل الصــص يا  دمــا  ســا  ا ممــةان رــل اخلــدما  وا تفليــا  الاــ وةي  

 (Agli, N, 1988)وتل  سكة    ىت سهلد ااستهصل ملا   اس  دص ي دهد ملر   للكةانث 
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نكة   ـصل الكـتينا  ظمـاة  ةسهلاـ  الن ـاط  (22000)    ن ن الكةان الن ف  وصل بد   
الفص يث لةو وسهلد   ةاز سكـة   ممـةو الهلايـا  ا كـ   ملاةيـا   ـه   ـه  النكـي  ا التنـاا  

ث ولهلل سيب ةناا  ا ايال بلع الهفاع الفص ي (%12.4)    م1983التدةصمي لتصل ا سن  
الفص ـ  بـو  ةاممـيا  والتنصـل مـو ماةـ  الفص ـ  سـهليا وةاء الهفابـا  ا  ـ ى الـ   هل زبلـي 

 س ا منت ةا ومكتة ا للف  ث  ه  الهفابا  ةدبة   ا الهلاي  ا سنهلا  الكيهلينا      ةهلد  
 اجال الصنابي  و ةال اليناء وا   ال الهلةهلمي  ران اا الـدوة    تاهلة و دا   ام  سهلاء ا

 نا ا  ا امتصاص     ا سأ  س  مو اليد الهلامل .
ولهد ةفهلة الهفاع ال الة ةيهلا للتفهلة اراصل ا ةايل الصناب  وا   ال الهلةهلمي  دأصيح     

واستفا هتا مو م اةي  رـقى  س ز ـا  ا دين  ة ةل م رزا   اةيا  اماث  ممم    مللل ةدب  ا دين 
اجلامهل  ال   صيح  ةكتهفب  دهلا   ائل  مو الفصت الهيو رـانهلا مـو ايـل ينز ـهلن    مـدن 

 سامهلي     ى.
ومـ  التفـهلةا  اراصـل  ا الهفابــا  ا  ـ ى دهـد تـل الهفــاع الفص ـي يهلـا  مـو اارمصــاة    

مو ةةهلع الةتل  الهلامل  ين فهلن  (%6.65)دهد س ل  مصاحل اا صاء  ن  والرتاس  التدةصمي
مــــنا  ا افــــاع الينــــاء وا  ــــ ال الهلةهلميــــ  و ن  (%17.90)ممــــةو الهفــــاع ا ولث سينةــــا ين ــــ  

ين ــــفهلن ممــــةو الهفــــاع  (%62.40)ين ــــفهلن ممــــةو افــــاع الصــــناب ث ا  ــــ   ن  (13.05%)
 ال الة.
ا   ال الهلةهلمي   الفص   الهفاع

 واليناء
 اجةهلع ا   ى الهفابا  الصناب 

 النكي  الهلد  النكي  الهلد  النكي  الهلد  النكي  الهلد  النكي  الهلد  اليلدي 
 100 52733 62.40 32906 13.05 6881 17.90 9439 6.65 3507 سكة  

 .ةهلزي  اليد الهلامل  ا خمتلم الهفابا  ليلدي  سكة   :V-4 اجلدول
 التشفي  والتايئ  الهلة اني  لهلاي  سكة  . مدي ي  ا صدة:
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 .ةهلزي  اليد الهلامل  ا خمتلم الهفابا  ليلدي  سكة   :V-4 الييان
I-5- واقع الحظيرة السكنية: 
ةهل ض الهلاا  الكةق ا مدين  سكة      ربهلا  ريـ    اصـ  بلـع الصـهليد ال اةـي والةةـي    

  م1945 ية  اد   ـه  ا دينـ  زيـا ا  ريـ   ا ةهلـدا  الكـةنا  سهلـد ااسـتهصلث دفـي سـن  
 مكةنا مهكة  رةا يلي: (2453)ران  سكة   ةا  

 مكةنا استهلةاةيا. (516) -   
 سلديا  ي سف از حملي. مكةنا (1937) -   

ســــن  بــــ ة  يهــــاع  ــــه  الزيــــا   الكــــةني  افــــز   (21) ي ا تــــ ة  م1966و م1945ســــن  وســــ  
مكــةنا  (6053)    م1966ا ســنهليا  ي  هنــا وصــل  ســن   و ــد  ســةني  (170)اــدة  حبــهلايل 
 سأسماط خمتلف :

 مكةنا سفاس  حملي من ز  سالفهلت ا ةهلن مو ما   الف . (2210) -   
   ) ة يم سلدي  سكة  (مكةنا استهلةاةيا صبابيا ود  يا. (3843) -   

ا ةاــام يتاــ   ن الزيــا   ا رــق رانــ  بلــع مكــتهلى الكــةنا  ااســتهلةاةي  مهاةنــ  ومــو  ــصل 
ستلل احمللي  وي س  الكيب وسةل وممهلح    الكياس  ااستيفاني  ال  انتا اا ا كتهلة  الف نكي 

 ديةةو الههللا ةلل ارهي ث  ما ديةا يتهلل  دبكتهلى ال دا ي  احملهه  ممةو  ه  ا نك   وا  اد  
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ا رانـــــ  ا  الـــــ  ســـــد متدنيـــــ  ومللـــــل  كـــــب نتـــــائ  اا صـــــاء الهلـــــام للكـــــةان والكـــــةو سأهنـــــ
(RGPH)   مـــو ةةـــهلع ار ـــ   الكـــةني  ةهلتـــق ةاـــز   (%08)الـــهي   ـــاة     ن  م1966لكـــن

سةــل م ادــ  ال دا يــ ث ولهــد سلــغ ةهلــدا  ا كــارو سيلديــ  سكــة    كــب ةهــدي ا  اا صــاء الهلــام 
مكةناث ا     اد  ار    الكةني  ا الكنهلا   (21806) م1987للكةان والكةو لكن  

 التالي  ةفهلةا ا اجلانب الهلتيفي  كب ما يهلممح  اجلدول التايل: (06)الك  
 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 الكنهلا 

 453 310 35 263 464 362 616 استةابي سةو
 346 299 98 0 0 14 0 ة اهلي سةو

 799 609 133 263 464 376 616 اجةهلع
 .87/93ا كارو ا ن ز  سيلدي  سكة   ا الفرت   :V-5 اجلدول   

 مدي ي  الهلة ان واليناء والكةو. ا صدة:
ث  مـا بـو   يهـ  م1994وةهلتق  ه  الكةنا  نتاسا له اةا  اانهلن اا تيا ا  الهلهاةيـ  لكـن     

التهــهلو واا صــاء دةانــ  ةــت  ابتةــا ا بلــع مــا ةــديل ســ  ا صــلح  التهنيــ   دي يــ  الهلةــ ان والينــاء 
والكــةو انفصاــا مــو ة ــ  الينــاء ا كــتش س  مــو   داــا  يــة ســ ل  ا ةلــل الفــرت  وممــةو 

ةهلاونيـ   (49)ربصيصـ   ممـاد      (2510)ةهكيةا  ة اسي  ةا  ا ةةهلباا  (07)الهفاع وسهل  
 ربصيص . (2550)مؤلف  مو 

ةةـهلع ة ـ   م1994و م1987واد  بف   ه  الف يه  ا التههلو ا الفرت  ا ةتد  سـ  سـن     
ســـةني  ابتةـــا ا بلـــع د ممـــيا  مدي يـــ   ة صـــ  سنـــاء ة ـــةل و ـــدا  (3954)سنـــاء مهـــدة  حبـــهلايل 

الهلةـــ ان والينـــاء والكـــةوث وذبـــدة ا  ـــاة      ن  بلييـــ  ا كـــارو بـــ  متهلاســـد  دهلـــص بلـــع  ةض 
الهلااـــ   يناـــا سكـــيب ب ـــز ا كـــتفيديو بـــو  ذمـــاز مكـــارنا  ا مـــد  الـــ صث ســـنهلا  ا ف وممـــ  

مكـةنا سكـة    (25274) كب ةهلالي  ة ص  الينـاءث رةـا  دـا   ا ةاـام اا صـائي  بـو وسـهل  
 .مكةنا (31396) م2008لتيلغ ا سن   م1993ا هناي  سنهلا  
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I-5-1-  معامل شغل المسكن(TOL): 
 ــصل ال صلــ  ســن  ا  ــ   مــو الهــ ن ا اممــي  دبص  ــ  مهلامــل  ــ ل ا كــةو  دينــ  سكــة     

سكـيب  ذمـاز س نـام  ودبهاةنت  م  مهلامل   ل ا كةو الـهل ق ذمـد   ومـا  اـل مـو ا هلامـل الـهل ق 
الكــةو اجلةــابي ا ةنــهلح للةدينــ  بهــب ة ايتاــا    مصــاة الهلايــا ث     ــه  ــها ا هلامــل ا 

لةنـــ  تـــل  ومـــا  اـــل مـــو  (0.2)دبهـــداة  م1993و م1987ااةةفـــاع التـــدةصمي ا الفـــرت  ســـ  ســـن  
 مكتهلى ا هلامل الهل ق:
 ا هلامل الهل ق ل  ل ا كةو ا هلامل احمللي ل  ل ا كةو الكنهلا 
1966 6.6 6.7 
1977 6.6 7.8 
1987 6.1 6.7 
1993 6.3 7.2 
1998 6.45 7.1 
2008 6.39 6.9 

 .66/2008سكة   دبهلامل   ل ا كةو الهل ق ا الفرت  مهاةن  مهلامل   ل ا كةو  دين   :V-6 اجلدول  
 ث وستص ة مو اليا ة.1995بلهة ث زث  ا صدة:

 ن اةةفاع مهلامل   ل ا كةو ينهة ستفاا   زم  الكةو و اصـ  مـ  التـأ   ا لحـهلظ ا  ذمـاز    
وال   اد  زيا    ييهلي   م1993و م1987س ام  الكةو ااستةابي ا الفرت  ا ةتد  س  سن  

ســد م ةفهلــ   اصــ  مــ  ةهلادــد  مــهلاز ا اــاس يو رمــهل ا دينــ  الــ   صــيح  ة ــةل افيــا ساهليــا دمــا 
ا هلامــل الــهل ق  م1998  ى    ااةةفــاع ا فــ ط ا ايةــ  مهلامــل  ــ ل ا كــةو الــهي ســاوز ســن  

ويل سـ  ا شتصـهلن سـيب  ـها  م2008ث   يهلهل  سهلد مللل    اازمفـاض سـن  م(/ن5.2)وا هدة ســـــ 
 التناا     زبلي اجتة  اليكة ي بو ميد  ا كةو الةي .

 اليلدي 
 2008  صاء  1998  صاء 

 مهلامل   ل ا كةو بد  ا كارو بد  الكةان مهلامل   ل ا كةو بد  ا كارو بد  الكةان
 6.39 31396 200654 7.05 24519 172905 سكة  

 .ار    الكةني   دين  سكة   ةفهلة :V-7 اجلدول
 .1998/2008اا صاء الهلام للكةان والكةو لكن   ا صدة:
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 مهلامل   ل ا كةو بد  ا كارو بد  الكةان نهلع الت ة  اليلدي 

 سكة  

 6.44 30972 199667 الت ة  ال ئيكي
 - - - الت ةهلا  ال انهلي 
 6.67 148 987 ا نا   ا يهل   
 6.45 31120 200654 اجةهلع
 .التهلزي  اجايل للةكارو  كب الت ةهلا  الكةاني  :V-8 اجلدول

 .م1998اا صاء الهلام للكةان والكةو لكن   ا صدة:
 ن  ـــه  ا ةاـــام ا دةســـ  ممـــةو اجلـــداول  بـــص  ا ةهلـــق بـــو ارالـــ  ارهيهيـــ  الهلااهليـــ  للح ـــ      

الكـــةني  رـــهلن  ـــها ا هلامـــل  سمـــا ضمكـــب سنـــاء بلـــع د ممـــيا  بامـــ  ا ةأ ـــه ا اركـــيان ارالـــ  
ىت ارهيهيـــ  للةكـــارو را كـــارو ا اـــد   سااهنيـــاة  و ةلـــل الهاسلـــ   بـــا   الرتمـــي  والينـــاء وا  ـــ

مكةنا ا  (3025)مكةنا ساليا ومادما و (2584)واد مت   صاء  القام  الكةني  ا ه ة  ذماز اث
 الـــ    ســـ  ةكـــتدبي التـــد ل الهلاســـلث وســـال ب  مـــو رـــل اجلاـــهل  ا يهولـــ  ورـــها ســـ ام  الكـــةو 

 ا  ن مهلامـــل  ـــ ل ا كـــةو دبدينـــ  سكـــة   تـــل وا ـــدا مـــو  بلـــع  (IV-9) ن ـــ  اجلـــدول الهلةصاـــ  
 :(IV-10)ا هلامص  بلع الصهليد الهل ق  كب ما يهلممح  اجلدول 

 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 الكن 
الكةنا  
 ا فلهلس 

3329 3839 4075 2054 2760 1667 1219 1057 953 

 .ةهلدا  الكةنا  ااستةابي  ا فلهلس  :V-9 اجلدول
  يهلان الرتاي  والتكي  الهلهاةي لهلاي  سكة  . ا صدة:

 مكت امن جباي  و  ان اكنفين  اجلزائ  سكة   ا دين 
 6.0 6.1 6.5 7.2 7.6 6.3 مهلامل   ل ا كةو

 .مهاةن  مدين  سكة   سا دن اجلزائ ي  الةقى :V-10 اجلدول
 الديهلان الهل ق لإل صاء. ا صدة:

 ن  ــه  الهلممــهلي  ةــؤ ي  تةــا      ــداث نــهلع مــو اارت ــاظ الكــةا  وزيــا   بــد  ا كــارو    
اا   وبدم انك ام وةهلاد  اجلزء ا رق مو ار    الكةني  م  سيئتاا وحميفاـا والـهي يـؤ ي ا 
 حمصل  ا م     ربهلا  سبس خمتلم الهفابا  اااتصا ي  ال  ة   اممف اسا  ا سم  استاصك
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اجال و  يه   نتاز الييئ  اراـ ي  سكـيب بـدم ميـاا  الكـةان سةيفيـ   ذمـاز ا كـةو و سمـا يهتصـ  
 ةفة    ده  ا ة   ارصهلل بلع مكةو.

 الزيا   ا ا كا   )ه( ا كا   ا رل م  ل  )ه( ا  ا ل
 - 31,41 م1541 ما ايل
 12,90 44,31 م1680 -م 1541
 129,66 161,07 م1844 -م 1680
 39,09 200,16 م1865 -م 1844
 29,85 230,01 م1932 -م 1865
 203,24 433,25 م1962 -م 1932
 207,70 640,95 م1977 -م 1962
 2137 2778 م2008 -م 1977

 .ااستاصك اجايل  دين  سكة   بق الزمو :V-11 اجلدول
 .2008مدي ي  التشفي  والهلة ان لهلاي  سكة    ا صدة:

II – :دراسة التوسعات العمرانية للمدينة 
مدينـــ  سكـــة   دهـــد ةهلاايـــ  بلياـــا بديـــد ارهـــب الزمنيـــ   ن ـــ ا للتـــاةيل ا ديـــد الـــهي سبتـــاز ســـ    

وا  ا ــل التاةطميــ  ااامــ  الــ   لــ   وس ــةل ريــ  ا ربديــد مهلا اــا ومصحماــا  يــة  لهــ  رــل 
 هي  مناا  ةلا ا ةزال سصةاة  م سهلم  بلع صفحا  ا دين  سهلاء بلع ا كتهلى ا ـا ي الهلةـ ا  

وبةهلما ظمةو التف ق    ةهلسهلا  مدين  سكة   ود  لصل    و بلع ا كتهلى ااستةابي وال هااث
 م ا ل  ساسي :

II –1- مرحلة ما قبل الغزو الفرنسي: 
   ذبةـــ  ســـةان ا دينـــ   ـــهلل الهلهلـــ  الرتريـــ  ساـــ  اجلنـــهلت وضمـــهل ا   ة ـــ  ا صـــا ة التاةطميـــ    

يو مــــنا ث    نــــدق  ــــال مــــو ا يــــا  رــــان الكــــيب ا انت ــــاة الهلســــاء الــــهي  و ى حبيــــا  الهلديــــد
 (4000)ة ـــةل  ةةهلبـــا  ســـةاني  صـــ    ةتهلســـ  سكـــاة  النشيـــل دب ةـــهلع ســـةا  ةهلـــدا   

الكـــيب ا انهكـــام الكـــةان وةـــهلزبا   ا ـــل باســـا  النشيـــل    الهلســـاء  )الهليا ـــي(ث و ةســـ  نكـــة 
نكـــة  الـــهيو رـــانهلا يت ةهلـــهلن  (10000)نكـــة  مـــو ةةـــهلع  (7000)الـــهي  عم  ـــ  دهاـــع بلـــع 

  هلل الهلهل  الرتري  دما  د  ساليهي  الناسي  منا     التهلس  رمهل اجلا  اجلنهلسي   يو ةتهلد  ال  وة
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 ا نا ي  واااتصا ي  والصحي  ا دال.
رانــ  مكــته   مشــال ا دينــ   ن ارصــو  ن  ــه  الةتلــ  الكــةاني    (2001)الــديبث تث وةســ     

دبكــا ت  ا ظمةنــ  ا تــهلاء  ــها التهلــدا  يهلماــاث واســتند اليا ــة  ياــا ا اليــا  صــح  د ممــيت     
اآللـــاة ا هلســـهل   ا ا شففـــا  ا تـــهلد   والـــ  ة اـــ  ةهلاســـد الـــاة جـــال بةـــ ا  مـــديق خمـــالم  ـــا 

ا كــ د وســا   الكــهلق اللــهيو ييــدوان  الف نكــيهلن ا مــدهن ث وز  بلــع رــل مللــل وســهل  يهلتةــد  
رففـ   ا ال ــية  ااندسـي  ال ــف ذمي  الـ  يهلتةــد ا الف نكـيهلن ا زبفــي  ا ـدن دمــا يؤرـد د ممــي  
 ن  ــه  ا كــتهل ن  الف نكــي   سمــا سنيــ  بلــع  نهــاض مدينــ    ــ ى ةتةيــز سن ــام استةــابي وبةــ ا  

 خمالم لن ام احملتل .
)ةا  اله يـــ ث ةنـــيشث ادا ـــ ث ســـات الفـــت ث ســـات كـــةاني  الكـــيهل  واـــد ة ـــةل   ـــه  اجةهلـــا  ال   

سكــيب ا ــاء ا نحــدة ا الكــهلااي مــو اجلاــ  ال ــةالي  للةدينــ  بــق  الــدةتث ا كــيدث ســيدي س رــا (
سكاة  النشيلث     ـه   ـه  اجةهلـا  ا التهلسـ  س ـةل  ـ يفي دمتـد دبحـاملا   ـه  الكـهلااي 

 ع ةئيكي  ةتف ع مناا  هلاةع لانهلي .ال  ربهلل  ا وا  ا       هلاة 
 
 
 
 

 
 سبهلمم  اجةهلا  الكةاني  :V-1 الصهلة 
 . ا ل سكاة  النشيل دبدين  سكة     

 .2013س ي ث لث  ا صدة:     
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واد سم   ه  الت ةهلا  الكةاني  لت ةل ا الهلاد الرتري ةةهلب    ياء ةرتسـ  بلـع مكـا      
 يــة ةهــهلم  ث ــاةع ارةــي  ســهلدان ةتــاة وي سفاــا سا دينــ   ــ يان   رــي  ــهل  (500)ةزيــد بلــع 

بلــع مكــتهلى  ــها ال ــاةع   رــ  ذباةيــ  واســهل  وةتــهلزع بلــع    ادــ  نهــاط النهــل اراــ ي وسهلــا 
 ا  اد  الهلةهلمي .

 
 .م ة ا  ا  ياء الهلتيه  وةسفاا سا دين 1972  يف  سكة   سن   :V-2 الصهلة 

 .2001الديبث تث  ا صدة:
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II –2-  م(1962 –م 1844)مرحلة االحتالل الفرنسي: 
II –2-1- م(1865 –م 1844)األولى  المرحلة: 
اا تصل الف نكي ا  وا   النصم ا ول مو اله ن التاس  ب   سـن  واهل  ا دين  ا ايا     

 يـــة اســـته  الف نكـــيهلن ا الهلهلـــ  الرتريـــ  ال ـــةالي   ـــاةز الهلا ـــ  ا  فـــهل  هتـــدة     م1844
ـــاس  ا يـــا  ا شصصـــ  لكـــهي  ـــتحة  ا من ـــ  التامـــ  للكـــةان مـــو  ـــصل ال   ةـــام الكـــيف   وا  ااي
وا ــا  النشيــل واليكــاة  اجــاوة ث رةــا ياــدة الل ــهلء    الهلهلــ     التحصــو سأســهلاة ا مــو  ي 

ا سلكل  ا هاوما  ال هليي  ال  ب دتاا ا نفه ث ومو   دهد سـد    ممد اا تصل ضبص  لهلةي 
ااســتيفا  لص ــتصل الف نكــي و ــها سزةبــ  مكــتهل ن  د نكــي  بلــع زبــهلم الهلهلــ  بةليــا  التهلســ  

سـةني  مهل ـد  ا بالييتاـا مـو الرتري  ود  خمف   ف ذمي س هلاةع متهلامد  ومت انكـ  ودبحـص  
وال ــةل وا كــا   مــ  م ابــا  ااســت صل الهلهــص  لــشةض وســ ب  ا ذمــاز   ةــام نا يــ  ار ــ  

 الهيا  بلع ا دين  والهااء التام بلع حماوا  ال هلة .
وران   ه  ا كتهل ن   ـي اللينـ  ا و  الـ  ب دتاـا ا دينـ  مـو دـ ض بةـ ان سـنة  سديـد مـو    

صـحي  وبة انيـ  مـو  سـل ممـةان اريـا  ا م ـل للةكـتهل ن  التشفي  ستهنيا   دي   ومهلفيا  
ا تة ــل ا اجةهلــا  ا وةسيــ ث و صــي   ــها الــنة  اا ــتصيل ياــ   وسهــهل  بلــع الــنة  الهــدو 

الكيهل  ا تهلاسد  ممةو اليكاة  ووا ا  النشيل ويفهد ا  صائصاا ومـدلهلاهتا الـ  ا ة مـز  ا 
 هلفيا  حميف  ا نا ي  والفييهلي  وااستةابي  وال هادي .جتة  ةةيم سهلسائل  اليكيف  م  م

وع يهتصــ   ــها اانهكــام والتةــايز بلــع اجلانــب ا ــا ي ا هلةــاةي والهلةــ ا  دحكــب ســل ةهلــدا     
ليحــدث  ــ  ا ا الينــاء ااستةــابي مت ليــا ا تاــهلة  يهتــ  مــو النــا  سا دينــ    ــداشما حمليــ  

د امتــاز رــل نكــي  بةــ ا  سنهلبيــ   اصــ  مــو اخلــدما  يهلد  ــا  صــلي  وال انيــ   سنييــ    يلــ ث واــ
 لكارني ث وظمةو ةتي  ا  ا ل ال  ةفهلة  دياا ا دين  رةا يلي:

 توسع القلعة العسكرية: -أ
وة ةل  ا  ه  ا   لـ   ول نـهلا  اسـتهلةاةي  للةدينـ  سةاامـ   ول مكـتهلة   ا اجلاـ  ال ـةالي     

   (2001)الــديبث تث اــ ت ارصــو الرترــي  ــاةز باســا  النشيــل للــتحة  ا رــل الهــ ىث واــد ملرــ  
 ن  ن ا دين  اد ب د   صل  ه  الفرت  بد  ةفهلةا  وتيفي   بف  هنا  بة اني ث  ما التة رز
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ااستهلةاةي دهد ساء س ةل  ف ذمي ة لييـا لل ـ وة وا هلفيـا  ا منيـ ث رةـا سبيـز   ـه  الفـرت  
 دبا يلي:

  ية مت استهلةال  رةهلكة  لل يش )لةن (. م1850سناء س ز نسان س مانن سن   -   
ث سيـــل  اامـــ   ســـهلات للح اســـ  ا  ةسهلـــ  منـــا  : مدةســـ  ســـو مالـــل ركـــو )الفيانـــ  ســـاسها( -   

 ث  زان ا اء ا ت مهق  النصاةى و زان ا اء حبي الهلالي .الالهل 
اـ ت مهـق  لهلـزيص  )و ـي ا هـ  ارـايل  دةسـ  بيـد  م1856 ذماز  ول مدةسـ  سا دينـ  سـن   -   

 ناهلل  ساسش(.
 ظهور المنشآت األولى: -ب
ا  ـــه  ا   لـــ  ســـد  اا ـــتصل ستفييـــ  سياســـت  ااســـتيفاني  مـــو  ـــصل ة ـــييد  جةهلبـــ  مـــو    

ا ن آ  سنهلت سا   الكهلق بلع امتدا   فـ  ينتايـان بنـد  ـدو  النـا ي الهلكـة ي ا هلسـهل  
بنــد ســا   ا كــ دث وةتة ــل  ــه  ا ن ــآ  ا ةةهلبــ  حمــص  ملا   ــةل م ســ  و سهلــا  مهل ــد  

ديةـــا سيناـــا  ـــهلاةع متها هلـــ  و ـــف ذمي   يـــة ي اـــ  ا  ـــه  ا   لـــ  بـــدم  ةت ـــةل (مX04م40)
التهلــ ض للةنفهــ  احملصــهلة  ســ  احملــهلة ا ــؤ ي لهلا ــا  النشيــل واحملــهلة احملــد  للةكــتهل ن  اجلديــد  

 ديهي  ب  متناسه  ا  ةلاا ااندسي م  رل النكي .
 الــــتـــوســـــــع األول: -ج
رمــهل اجلاــ  ال ــةالي  وســنفس ا يــد  التصــةيةي ا وةهلســهل  ا كــتهل ن  الف نكــي  ا  ــه  ا   لــ     

 فهل  هتدة    ةةةيل النكي  الهلة ا  الهـائ  ا اجلاـ  اجلنهلسيـ ث واـد ة ـةل  احملـاوة ال ئيكـي  
وســـ وز الناائيـــ  للةكـــتهل ن  الف نكـــي  بهـــب  ن ـــاء  ديهـــ  بامـــ  ةتهلســـ  الهلهلـــ  وا ن ـــآ  ا دنيـــ  

ال اةع اريهلي ا ؤسكاي للنكـي  رةـل ا ـدب  سالهلاساـا  ملا  ا اـهلا  وال ـ دا  وا ؤسكـا  
 الت اةي  والكيا ي  ا هاسل  للحديه  الهلام .

II –2-2-  م(1932 –م 1865)المرحلة الثانية: 
 الــــتـــوســـــــع الثــــــــاني: -أ

ث ااندســي  للتهلســ  ا ول واــي سالتهلســ  ال يفــيلــنفس التشفــي  وال ــية   اــ   ــها التهلســ     
 واد ةاابم ب ض ال اةع الفاصل س  اجلز يو سينةا  اد   الهل دا  الكةني  بلع ا كا  
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ملاهتـــا و ذمـــز  سفـــاس  و يـــد وسأســـهم مائلـــ ث وامتـــاز  ـــها التهلســـ  خبلـــهل  مـــو ا ؤسكـــا  الت اةيـــ  
 ل ةـ  ا يـ  ةا  ا ـاء ممـةو ال ـية  اراـ ي  وا  اد  الهلام   ا مـو  ديهـ   ن ـأ  وسـف ث واـد 

سنــهلتث رةــا مت اســتحداث حمــص   -سهلاســف  ال ــهلاةع ا كــتحدل  وا  ةيفــ  ســاحملهلة ال ئيكــي مشــال
ســةني  ملا  سمــ  خمــالم لــشو  وزةع ةةهلبــ   ــدائ  ودمــ ا  بةهلميــ  هتــدة    الهاــاء بلــع 

ساةنـ  سهلاسـف   ـ   ديـدي  لن ـأ سـن  دبدينـ  سكـة     سهلا اجاا  ا صـلي ث رةـا مت ةسـ  مدينـ
 .م1890

 :م(1932)مخطط درفو  -ب
لتحهليـــل سكــة      سنـــ  وافــب ســـيا ي  -أدولـــر درفــو -و ــي حماولــ  مـــو  ــها ا هلةـــاةي    

 ن  ــها ا  ــ وع ســاء ابتةــا ا بلــع لــ وا  سكــة   ا نا يــ  وا هلدنيــ   )رهلةةيللــهلث ز.ت( يــة ي ــ  
بـو   يـ  ة رييـ   ندسـي   وربهيـ  اجلانـب اجلةـايل والفييهلي  وحماول  ةن ي  ار ر  والتنهل والصـح 

 هلل حمف  مهلدني  منت ةـ   ـهلل سهلـا نهـاط النكـي  الف نكـيث ودبهلـجي ا ـ   صمـا  خمفـ  وتيفـي 
والكــــةو وا ؤسكــــا  ا هلدنيــــ  والكــــيا ي    اايــــ   داــــل  ــــا ةــــدة ســــ   للهلا ــــ  مــــو نا يــــ  ا نتــــاز

ــــ  لتحكــــ  الكــــةو اانــــدماسي والتشلــــي بــــو  ا كــــا ا  ال اســــهل  مــــو النشيــــلث و  ــــ ا التفاة
ااســرتاةي ي  الهلكــة ي  الــ  ة ةةــز  ر ــ  مــا يةــهلن بلــع سمــهل ا كــتهل ن  الف نكــي  دبهلــزل بــو الهلا ــ  

والهانهلن  م14/03/1919 ها ا هلةاةي بلع الهانهلن الصا ة ا وبلع  كات ا دين ث واد ابتةد 
ا تاــــةو لهــــهلان  التهلةــــ ث داــــهل  ملا خمفــــ  ظم ــــل نكــــي ا بة انيــــا م 24/07/1924ا ــــهلايل لــــ  ا 

 مت انكا   ه سن  ي  الدوائ  ا  رزي  ا ةهلن  مو:
 ة ةل الكهلق والنهلا  ا  رزي . الدائ   ا و : -   
  ي ا نفه  ا هلالي  للةنفه  ا و .  :الدائ   ال اني -   
 ةا   ي الزمال  وسف  ا لهلك. الدائ   ال ال  : -   
مــو ا دينــ  ا ة لــ  ا  ــي احملفــ  و ــاةع ةاــةان ا نفهــ  ال ــةالي   الــدائ   ال اسهلــ  واخلامكــ : -   

 ــا هل   اليــا ا مــ  بيــد الهــا ة  اليــا وا كــةع حبــي الــ و اةي ورــها ا نفهــ  اجلنهلسيــ  و ــي  ــي 
      وامتد لي ةل  ةاممي الاف  ال  سي  للهلا ي.
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  II –2-3-  م(1962 –م 1932)المرحلة الثالثة: 
 :تطور المدينة في الخمسينات -أ

 ــصل  ـه  الفــرت  بلــع احملــاوة ال ئيكـي  للةكــتهل ن  الف نكــي  ورــها ابتةـد  ا دينــ  ا ةهلســهلاا    
ةةهلبــ  الكــهلااي  يــة  ــةل   ــه  الهلناصــ  ا ســا  التهلةــ ي اخلفــهلط الفييهليــ  ا  ــةل  مــو 

 وامتد  بلع  هلاا ار ر  الت اةي  وا  اد  الفابل  ا ا دين .
ا خمفــ  ا دينـ  ا  ـه  الفــرت  يتاـ   ن ةهلســ  ا دينـ  امتـد رمــهل اجلنـهلت بلــع  وسةمهلـان الن ـ    

وارةــي  ســهلدان وصــاحل ســايث وامتــد  ياــا ا  الاــف  ال  سيــ  للــهلا ي بلــع ســانمل حمــهلة الزبا  ــ 
ااذبا  اجلنهلق ال  ق دبحاملا   ـ  الكـة  ارديديـ ث وا مهاسـل  ـها امتـد  ا  يـاء الهلتيهـ  رمـهل 
ال ةال بلع  هلل الكـهلاايث واـد  ـةل   ـه  التهلسـهلا  ا سـا  ا تاـهلة   ـةال بة انيـ  ا 

ق اـدة دمةـو مـو ا كـا ا  الفص يـ  زبا  لن ام  ندسي حمد  وااتص   وة ا بلع ارتكاح  رـ
 وةدم  ل و  النشيل.

 يــة مت اســتفا   سكــة   ر   ــا مــو ا ــدن اجلزائ يــ  مــو م ــ وع اكــنفين   م1958وا ســن     
 ذمــاز م ــ وب  وبةليتــ  سنــائيت    ــداشما ةتة ــل ا  ذمــاز  ةسهلــ  بةــاةا  ســةني  صبابيــ  بلـــع 

 ـــــي واــــد مت  دمـــــ  ا ســـــنهلا  بيــــاة  بـــــو  ث وا  ـــــ ى(HLM) ــــهلل  ـــــاةع ارةــــي  ســـــهلدان 
   (2013)س ي ث لث الكيهلينا .

  
 

 يكة    صل ا   ل النكي  الهلة ا  ل :V-3 الصهلة 
 .م(1865 –م 1844ااستهلةاةي  ا و  )    

 .2013س ي ث لث  ا صدة:          
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 النكي  الهلة ا  ليكة    صل ا   ل  :V-4 الصهلة 
 .م(1932 –م 1865ااستهلةاةي  ال اني  )    

 .2013س ي ث لث  ا صدة:          
 
 

 

 

 

 

 

 

 النكي  الهلة ا  ليكة    صل ا   ل  :V-5 الصهلة 
 .م(1962 –م 1932ااستهلةاةي  ا و  )    

 .2013س ي ث لث  ا صدة:          
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II –3-  (نا هذاميو  إلىم 1962)مرحلة ما بعد االستقالل: 
II –3-1-  م(1977 –م 1962)المرحلة األولى: 
ع ة اد ا دين  ا  ه  ا   لـ   ي   رـ  بة انيـ   و سـ ام  ةنةهليـ  مكـف   مـو ايـل الكـلفا     

ا هلني  التاسهل  للهفـاع الهلـامث وااتصـ   بةليـا  الينـاء بلـع   رـ  بة انيـ  ملاةيـ  مـو ايـل ا ـهلا ن  
ميـ   و والكةان احمللي  الهيو س لهلا ن ا ا   ن ائي  ر يف  بلع بهـاةا   اصـ   و  ةاض بةهل 

ةلـــل اخلاممـــهل  للةاـــاةسا  الهلهاةيـــ ث رةـــا ســـ ل  ا دينـــ   ـــصل  ـــه  الفـــرت  وا ـــدا مـــو  بلـــع 
مهلــدا  النــزوح بلــع الصــهليد الــهل ق سكــيب  دــهلاز ا اــاس يو الهلادــديو مــو الاــهلا ي اســت صل 

 مكارو ا كتهل ن  ا وةسي  الهيو با ةو ا بهب ااستهصل.
ن ائي ال   م ااب ورها زيا    بدا  النـاز   رمـهل ا دينـ     لهد   ى اةةفاع نكي  الن اط ا    

انت ــاة الينــاء الهل ــهلائي والتــأل  بلــع اايارــل ال ايــ  للةدينــ  ا ســيةا سهلــد اهنيــاة ا كــارو احملامليــ  
داهنـاة  ا كـارو ا  ـيد  سـا هلا   م1969للهلا ي س اء ا مفـاة الفهلدانيـ  الـ  سـيي  دياـانا سـن  

 تهلاسد  بلع الاف  ال  سي  لهلا  سكة   و اص  مناا  ي ا كيد ا تهلاسد سنـهلت ا دينـ ث احمللي  وا
واـــد انت ـــ    ـــه  ا يـــا  الهل ـــهلائي  وامتـــد  بلـــع  كـــات وا ـــا  النشيـــل ا تهلاســـد  ا اجلاـــ  

 اجلنهلسي  ال  اي  للةدين  لتصل       الكة  ارديدي  ا اجلا  ال  سي .
واد نت  بو  ه  ا   ل   ن زبلـع الكـةان بـو ةةهلبـ  ا كـارو ا ن ـز  سـا هلا  احملليـ  رـالف     

واجل يد وال  ةب  ممـهلفاا و  ا ـتاا  ا  هنـا اسـتة   لفـرت   هليلـ  لتصـي  ا هنايـ  ا مـ  ة ـةل 
ةال بصم  الفه  والتشلمث و صيح   ه  ا هلا  ةصاي مزاضب  مو   ة مهلا  صنابي  ملا  استهل

واس  ا مشال اليص  ةهلتةد  ساسا بلع ما   اخل سان ث وما زا  ا انت اة  ـه  ا ـا    ـهل ب ممـاا  
انهاك  ها رل  سهلل اليناء التلهائي يأ ه ا ركلهل  لليي  مو   ة الدول  وةهلد  ا سأشبان ز يد  

 كــات لــ و  النشيــل  اانت ـاة وااةكــاع ا ا دينــ  ةبــ  مـا ظميــز  مــو الفــاس  الفهلممــهلي ليـأي بلــع 
رةــا ملر نــا ســل ةهلــدا  لي ــةل ا ةاممــي اجــاوة  م لةــا  ــهل ارــال ا الهلاليــ  وســيدي بــزال وامتـــد 
ليصــل    ا نــا   ال ــ  مؤ لــ  بة انيــا دمــا   ى    ســ وز   ــةال بة انيــ  سديــد  ا زباــ   ي 

ي  سا دينــ  ســ ز  اهلابــد بة انيــ   و ةهنيــا  للينــاء  ــىت ساةــ   ــه  الكــةنا  ة ــةل تــا    َمَ ممــ
 مهلاا ةةهلب  مو ا ةاةسا  ال   م بهلس  ال  ة ةل  ف ا بلع اليناء ااستةابي لشس    اص 
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 وللة تة  س ةل بام.
 بلب ا ـدن اجلزائ يـ  مـو  ـه  ا  ـا   الكـليي  ا َ ممـي ث لةـو زمـ  مدينـ  سكـة    ولهد بان    

الـ  ب دـ   الـ  مـو اانـدلاة التـدةصمي  سالهر   ن  ه  ال ا     ة  بلـع  كـات لـ و  النشيـل
اانت اة الهلاس  للةكارو الهل هلائي  ال  ا زبا   ي اهلابد بة اني  وا صبالي ث ودمـا زا  سكيب 

ا انت اة  ه  ال ا     هل التد ص  ال اي  للكلفا  ا هلني  ال  ع ةهليل  ي ا رتام لهية   ـه  
 كة   بق الزمو ومللل ود   ةل   ساسي :ا هلاا ث وظمةو ةهكي  سم  ةهلس  مدين  س

وميــز ا  ا ــل ا و  مــو ةفــهلةا  ا دينــ   يــة ســد  التهلســ  مــو النــهلا  ا  رزيــ   النةــهل ارلهــي: -   
)وســــ  ا دينــــ (   انت ــــ  ا رــــل اجلاــــا  بلــــع  ــــةل  لهــــا  ومللــــل سكــــيب ودــــ   ا ةاممــــي 

ل  التهلةـ  وانت ـاة  ربـ  و ـأ  النةـهل وازمفاض ا سهلاة بلـع الاـهلا ي مهاةنـ  دب رـز ا دينـ  وسـاهل 
 الدظم  اا ا تزايد.

ون ــــأ  ــــها التهلةــــ  سكــــيب ااســــتاصك الكــــ ي  لشةاممــــي الكــــال  التهلةــــ   النةــــهل اخلفــــي: -   
واصــفدام  سهلهلامــل مناــا مــا  ــهل  ييهلــي )ةاــاةيس(  و اصــفنابي )ا نفهــ  الصــنابي  والهلكــة ي ( 

 ا  ار ر  الة يف .مهلساا سهلل سمهل ا بلع  هلل حماوة الف ق مل
 ( دأ اة  ن التهلة  الهي ب دت  مدين  سكة   ران بلع لصل  صهلة:2001 ما )الديبث تث    
تاــ   ــها الــنة  مــو التهلةــ  سكــيب  ةسهلــ  بهلامــل  ساســي  د ممــت  بلــع  التهلةــ  ال ــ  اــانهل : - 

 صهليد الهلاا  و ي:
بيــات  ي ن ــاط بةــ ا  ةاــي  ســان ا   ــاة بــ  متةامــل وا  نــت   الهلامــل التــاةطمي: -1-    

م  ل  اا تصل الف نكي وسهلد ا ميا   ث   سمـا  ـصل الفـرت  سـ  الكـتينا  وال ةانينـا  وا يـزال 
 ي ا   نا و ناك وا ت وة مم س  دياا  زم  الكةو  دهتا وةة ف  دياا اا  ا  رمهل ا دين .

ل  ضم  مو الكةان ملوي مـدا يل ز يـد  يهلتق نتاسا  :اااتصا ي -يالهلامل ااستةاب -2-    
 ومكتهلى استةابي و صل س  اا مهل د ا بالييت  )بةال وذباة ص اة و  ديهلن(.

ةتة ل ا ا لةيـ  اخلاصـ  للهلهـاة الـ  يكت يب ل  وة اانهلني   هيهي   :الهلامل الهانهل  -3-    
 ـــدة يهلتـــق  مكـــتهيل ةـــدد  ا الـــل  نفـــاق رـــل مـــا ظملةـــ  مـــو اـــدةا  ما يـــ  ومـــدا يل لتحهيـــ  

 بائلت ث  و ا تهلله  دبهلة  ااتصا ي  ام )النشيل( للةحاد   بلع ة اس  الهلائل  والتهلس  ا دهي
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  ا ل ا لةي .
يتة ـل ا اسـت است  للةاـام  ال هاديـ  الهلة انيـ  التهليديـ  سهلـا ا  حمليـ   :الهلامل ال هاا -4-    

سـالنة  ال ـ ق  و اااتصـاة بلـع الهلناصـ  اليدائيـ  بنـد و  ماز بناصـ  اريـا  الهلصـ ي   و مفيهلبـ  
 الا وة  ةي ةا يكتتب ا كتهلى اااتصا ي ااستةابي للف    و الهلائل .

واــد سبيــز   ــه  الصــهلة  مــو التهلةــ  سهلــد   صــائ  بة انيــ  ومهلةاةيــ   شماــا سمــهل ميانيــ  ةيهلــا    
مناــا حمــهلة الزبا  ــ  وا مــ  بيــد مــو ا ةض بلــع  ــهلل احملــاوة الةــقى و اصــ  لت زئــ  سكــيف  

الها ة ا ت اان رمهل اجلا  اجلنهلسي  وال  اي  للةدين  سهل دا   ساسي  سكـيف  ربتـهلي  دنيـ   ا ليـ  
  ةتة ـم ابتيــاةا مــو  ـه  ا دنيــ  لتكــتة  ا التهلســ  ة سـيا سهلــد مللــلث رةـا ة ــاد  ــه  ا  يــاء 

   ال  ة ةلاا اجاا  الكةني  ال  ةليـجي انت اةا للت اةا  التهليدي  بلع مكتهلى ال هلاةع الص 
 وةتهلس  دب ا ل زبا  لل  وة ااستةابي  واااتصا ي  للكةان وود   مهلا  اليناء.

 مــا بلــع الصــهليد ا هلةــاةي دــةن مصمــ   ــها الــنة  مــو الينــاء يهلــد مزصمــا مــو  ــ ازيو خمتلفــ     
جــاا  ا  فــا  الــ  ي لــب بلياــا  يــة ضمةــل سهلاــا مــو اــا  الــنة  احمللــي ا ت ليــ  ا سهلــا ا

الهــهل  رة ــال مهلةــاةي يتهــدم احملــص  الت اةيــ    يهلهيــ  ال صــيم وسأ ــةال خمتلفــ  بلــع ســانمل 
ال ــــاةعث  مــــا الكــــةنا  ا تهلاســــد  ا الفهلاســــ  الهلليــــا دةانــــ  مهلســــهلم  سفــــاس   وةق مت ــــل ا 

 واساا  ملا    دا  ودتحا  ري   وواسهل  ةفل بلع اجال اخلاةسي.
وتل  ا  ياء ةتهلس  انفصاـا مـو النـهلا  ا وليـ  وةيهلـا للة ـاةي ا ائيـ  مةتكـح   ةاض سـ  اء     

رةــا رــان ارـــال ا الهلاليــ ث  و ةـــأي بلــع مكـــا ا  النشيــل وال فـــاء النيــاي ربـــ  ســتاة الهلهـــاة 
دا ل اخلاص سالنكي  لشنك   الهلة اني  ا هلسهل    ا ل الهلا     ةتة م ا م  ل  ا ه  رمهل الـ

 لت ةل رتل  مرتاص  ااسل  للتهلس  مكتهيص.
و صيح   ه  ا  يـاء ةيـدو رشلـي  سـ   ـةل  متفـاوة    ـدشما من ـز دبـهلا  حمليـ  ةهليديـ      

رـــالفهلت الـــقء واجل يـــد واجلـــهوع اخلاصـــ  سالنشيـــلث واآل ـــ  من ـــز دبـــهلا   دي ـــ   ساســـاا ارديـــد 
ان ال ــةصن ا حماد تاةــا بلــع ايةــ  اجــاا  واخل ســان  ملا  ا هاومــ  الهلاليــ ث لةــو صمتةــ   ــه

الدا لي  ملا  الفاس  ااستةابي احمللـي سهلاسـف  واساـا   ـي  صـةاء و زاـ  و ةوت ةاـفي نهلبـا 
 مو اخلصهلصي  بلع اجال اخلاةسيث واد ذبلع  ها الهلاا  ا ةةهلب  ا نك   ال   يد   سان
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 .الهلا ي والزمال     م ل  اة  درت  اا تصل  و بهب ااستهصل ميا
 ن ا  ياء ال هليي  ا ا دينـ  ب دـ  ةة فـا ا  ـه  الكـنهلا   (Agli, N, 1988)واد   اة     

بلــع بــ اة ا  يــاء الهلااهلــ  سنــهلت  ــاةع ا مــ  بيــد الهــا ة وبلــع امتــدا  حمــهلة الزبا  ــ  ) ــي 
سف  ا لهلكث زاـاق سـو ةماـانث  ـي اليشـاةيث  ـي اخليـزي( والـ  سـاوز  الة ادـ  الكـةاني   ـا 

ث  و ةةهلبـــ  م1977نكـــة / ةتاة ا ســـن   (320)هلق لتفـــ م1966نكـــة / ةتاة ا ســـن   (220)
ا  يــاء ا ةتــد  بلــع ممــف  الــهلا  ال ــةالي  واجلنهلسيــ  والهلااهلــ  بلــع امتــدا   ــاةع ارةــي  ســهلدان 

نكـة / ةتاة  (145))ا صار    ق ارةي  سهلدانث ةا  اله ي  ا ال  ت(  يـو ذبـاوز  الة ادـ  
ث رةـا مت ا  ـه  ا   لـ   ذمـاز  ول م1977 سـن  نكـة / ةتاة ا (255)لتت اوز  م1966ا سن  

  .م1977سن   (PUD)خمف  ةهلسياي للتهلة  
 :(HUNZ)ا نفه  اردي   للكةو  -ت
دهـــد اســـتفا   مدينـــ  سكـــة   ا ســـنهلا  الكـــيهلينا  مـــو سكـــيب ةزايـــد واةةفـــاع  زمـــ  الكـــةو    

 س نام   ائل للكةو يتة ل ا منفهت   دي ت :
 ( مكةو.8500 ةتاةا و ااتاا ) (99,40)ب ت ا دين  وةرتس  بلع مكا    ا و : -   
 مكةو. (11000) ةتاةا و ااتاا  (250)  ق ا دين  دبكا    ال اني : -   
وة ةل   ه  ا  ياء اردي ـ  مـو و ـدا  سـةني  سكـيف  ا  ـةال ومتهلـد   الفهلاسـ  ة اـ     

سا دن ال ةالي  ساست ناء ا  ياء الكةني  ا تهلاسد  سهلناص  مهلةاةي  وواساا  سبالل ةلل ا ن ز  س
سهلــــا ا هلاجلــــا  اليكــــيف  رــــا اهلا  وا  ــــ سيا  ا كــــتهلةل  ا سهلــــا الهلاساــــا ث رةــــا ع ربــــخن 
الهلاساـا  ا هل وممـ  بلـع ال ـهلاةع ا اةـ  سا دينـ   ا سـيهلا ا هلاجلـا  اليكـيف  سةصمـا   ةواـ  بلـع 

مـو ا اـهلا ث  مـا اجـاا  اخلاةسيـ  دتهلـا  مـو الكـةهلن   هلل ا ةـ ا  ومهلاجلتاـا سأ ـةال خمتلفـ 
ةبــ  ا تهلائاــا بلــع وتــائم بديــد  رةهلااــم الكــياةا  و مــارو اللهلــب ا شصصــ    ــهلال الناــاة

لش فالث رةا ران   ه  اجاا  مت ا   مو نا ي  ا هلا  والفاس  الهي ظميز اث رةا ةا   ه  
 ي  وا  اةا  وسهلا ا ؤسكا  ااام .سنياهتا سهلا ا  اد  الهلةهلما  ياء س  

وســد   ــه  ا نــا   اردي ــ  رففــ ا  ا ا دينــ  مــو  ــصل ابتةا  ــا بلــع   ــةال بة انيــ  ا    
سبــ  سصــل     ا  ــةال الهلة انيــ  ا  ــ ى ا ا دينــ  رلاــا زيــا   بلــع ةلــل الــ   ــةلتاا ا دينــ  
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اء ال ــ  م اايـــ  والت زئــا  ا هلســـهل      الف نكــي  مــو ايـــل وداــص بــو الصـــهلة  الــ  ةيـــدياا ا  يــ
سانــب  ــه  ا نــا   اردي ــ  الــ   ممــح  ةــ     يــاء للنــهلم دهــ  سكــيب بزلتاــا ا لحهلتــ   ــهلال 
الناـــاة و اصـــ  ا  واـــا  الهلةـــل ةبـــ   هنـــا س ةـــ  ا   ـــاة ةهلســـ  ا دينـــ  لت ـــةيل و ـــد  راملـــ  

سمهل ــا الكــ ي  وا تزايــد ا خمتلــم والتشفيــم مــو  ــد   زمــ  الكــةو ا ف وممــ  بلــع ا دينــ  حبةــ  
ا يـــا يو بـــ   هنـــا سانيـــ  ا  ـــداة ا كـــف   اـــا مـــو ايـــل ا شتصـــ  وزا   مـــو مهلانـــا  ا ـــهلا و 

 استةابيا وة ديايا وصحيا.
     
                  

 النكي  الهلة ا  ليكة   ا ا   ل  :V-6 الصهلة 
 .م(1977 –م 1962ا و  سهلد ااستهصل )    

 .2013س ي ث لث  ا صدة:          
 

 

 

 
 
II –3-2-  (نا هذامإلى يو  –م 1977)المرحلة الثانية: 
 :  (Le Lotissement)الت زئ   -
 الهلة انيـ  ا ةسـ  الييئـ  الهلة انيـ  س ـةل خمـالم للفـاس  الهلةـ ا  وا هلةــاةيالصـي   زا    ـه     

احمللي للة ةهلـا  الكـةاني  الهلااهلـ  سنـهلت ا دينـ  و اصـ  بلـع ا كـتهلى الهلةـاةي  مل ربةـل  ـه  
   الةيـــ   ا فلـــ  بلـــع اخلـــاةز ورـــهااجةهلـــا  اردي ـــ  الهلديـــد مـــو اـــا  الهلةـــاة  ا وةسيـــ  رالنادـــه

ن  ــه  الــدا لي الــهي طملــهل مــو الهلناصــ  ا هلةاةيــ  احملليــ  رهلســ  الــداة وال وزنــ ث وةبــ    التصــةي 
  هلني   ا  هنا ا زبتلم  سدا بومكي  و  ي  دب ااي  اايئا  اا  ياء ةهلد  دي   وملا  زبفي  
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ا نك   الهل هلائي   ا ا  ية  الف ق ال  ةيدو منت ة  وخمفف ث ويص خن واهلع  ه  الت زئا  
دبحاملا  ا نا   ارا ي  اردي   للكةو وة ا  ااهل  الةي   س  النكي   بلع مكتهلى اجـاا  

  للهل ــدا  اخلاةسيـ   مل ةيــدو بيـاة  بــو  ـية  بة انيــ  ةتةيـز س ــهلاةباا ا نت ةـ  وا تها هلــ  احملـد 
الكةني ث ا    يتةيز النكي  اآل   ساجاا  الهلاسهل  الـ  ةتهلسـ  الهلةـاةا ث رةـا سبتـد ا و  
امتدا ا  دهيا سينةا سبتد ال اني  سصهلة  ة سي ث  ممم    رل مللل الة اد  ا شتلفـ  مـو  ـي آل ـ ث 

  بلــع ال ــاةع وةيهــع زبفيفــا   ــه  الت زئــا  ةــ   ةهكــي   ةتــاةا  مــو ا ةض ةنفــت  سهلاساــ
لتكــايل ا  ــ ال والتةــهليو دبشتلــم ال ــيةا  الاــ وةي ث رةــا تــل التشفــي  يهلتةــد بلــع سهلــل 
 ــه  ا نكــ   ةــ   ةــاا  للةــأوى  ون التفةــ  والكــهلي جلهللاــا مكــارو م ضمــ  ةلــمل  اســا  

 ااستةابي  وال هادي  والنفكي .ا نكان 
مو ايل اايئا  ا هلني  ع ربخن ساا رتام الصزم   ن الههلابد الهلة اني  ا دةس  ممةو  ها الكياق   

 ية ربهلل   ه  الت زئا       ياء  اسهاا ا ةممي ضمهلي وتائم ا ةتناسب  ىت م   ييهلـ  
ارــي الكــةني  وباســ  ا كــا ا  اخلاــ اء الــ  صمــب  ن ةتهــدم مــدا ل الكــةنا  والــ  دل ممــ   

 دينــ  يةتنفاــا منــا   ــاة يتفلــب م ــل رهابــد  صمــب ا رتاماــا بلــع مكــتهلى الــهل و رلــ  ســيةا وا
ةلــل اجــاا  ونهلــزو مللــل    ةــد  ا كـــتهلى اراــاةي وبــدم ا  كــا  سهيةــ  اجــال ا هلي ـــي 

 سابتياة  الييئ  ارهيهي  لإلنكان د  ا وصباب .
 واد نت  بو  ها النة  مو التهلة  ن هلء  يةل   ا ي  مهكة    :   
رــز ا دينـــ   يــو ةتة رـــز ا ن ــف  والهلتـــائم ملا  ا كـــتهلى ويتة ـــل ا م   م رــز  اـــ ي ةئيكــي: *

 الهلايل م ةص افيا مايةنا سا دين .
ـــانهلي * ويت ـــةل مـــو ةةهلبـــا  الت ايـــزا  الةـــقى الهلااهلـــ  بلـــع حمـــهلة   يـــ   :م رـــز  اـــ ي ل

 سيدي بهي  )ا كت فعث اجلامهل ث ا  رب ال ياممي(.
 ادــ  الهلااهلــ  بلــع الف يــ  الــهل ق ةاــ  ويتةــهلن مــو ةةهلبــا  الت ايــزا  وا  :افــب للشــدما  *
 ا ؤ ي     ساةن  )منفه  الت ايزا (  ية يهلد  ها ا  رز امتدا ا للة رز ارا ي ال ئيكي. (3)
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دم ص ا  ي زااق سو ةماان و ي اليشاةي  ية يتةيز سرترز الن اط الت اةي  :افب ذباةي *
 دب ال نفهلمل ي في رامل   ياء ا دين  دما   ل  ا تصل مةان  وتيفي  ممةو اليني  ارا ي . 

وة ــةل  ا نفهــ  الصــنابي  الــ  ةلهلــب  وةا ماةــا ا  يــا  ا دينــ  و يناميةيتاــا  :افــب صــنابي *
 اجالي . 

ا ا  يـــــاء الةــــقى للةدينـــــ  دميـــــز  سكــــيف   الكـــــةو الفـــــ  ي دم لـــــ   :نــــا   الكـــــةو الةــــقىم *
الص ــــ بي )ســــيدي بــــزالث الهلاليــــ ث ...( سا ممــــاد     ا نفهتــــ  الكــــةنيت  ارــــدي ت  ال ــــ اي  
وال  سي   ية  ة   ه  الت ةهلا  بلع  ةل ةهلسهلا  سةني  دهلممهلي  وبفهلي  دمتد  بلع  هلل 

   اآلةي :احملاوة الف اي
 ساذبا  ساةن . (3)الف ي  الهل ق ةا   -   
 ساذبا  سهلسهلا  . (46)الف ي  الهل ق ةا   -   
 ساذبا   ةيس. (31)ةا  الف ي  الهل ق  -   
 ساذبا  سيدي بهي . (83)ةا  الف ي  الهل ق  -   

 واد هتيةل النكي  ارا ي للةدين  دب ةهلب  حماوة ةتة ل ا:
 ـ ق ا دينـ  ويهلتـق ال ـاةع ال ئيكـي ا ايةـل للةدينـ  سأرةلاـا  مل يـ س   :هن  ا م  بيد الها ة *

 .مرت1141,10مرتا وظمتد سفهلل  (12)س   ا وظمتاز سة اد  س  بالي  وييلغ متهلس  ب مم  
مـرتاث ويـ س  سـ   (15)و هل  وس  ال ـهلاةع سا دينـ   يـة ييلـغ متهلسـ  ب ممـ   :هن   ول نهلدةق *

 ــاةع اجلةاهلةيــ  وهنــ  ا مــ  بيــد الهــا ةث وظمتــاز  ــها ال ــاةع سأةصــفت  الهل ياــ  الــ  ربتــهلي بلــع 
 مكا ا   ا اء ودم ا  م فا  مةهلن  مو  اهلا .

ويهلتــق مــو الفــ ق ااامــ  سا دينــ  ويــ س  ســ  هنــ   ول نــهلدةق و ــاةع ارةــي   : ــاةع اجلةاهلةيــ  *
بـا مـا وحب رـ  ميةانيةيـ  ر يفـ  وسرترـز اخلـدما  بلـع سهلانيـ ث رةـا ربامليـ  سهلدانث ظمتاز ساـيه  نهل 

 مرتا. 680سهليلي  ويصل  هلل      5مشاا  ديه  
  ن مدين  سكة   سم  وةفهلة  بلع امتدا  م  لت  ري ة : (2013)س ي ث لث واد   اة     
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 يـة ا تــهل  ا دينـ  بلــع افيـ   ساســي   ـةص نهفــ   م1975ا و : امتـد     ســنهلا   -
سنــهلت سكــيب وســهل  ةةهلبــ  مــو الهلهلائــ    ــداشما  -انفــصق التهلةــ  الــهي امتــد ودــ  حمــهلة مشــال

 ييهلي  وا تة ل  ا الهلا  سا  ال  ق وا   ى اصـفنابي  وا تة لـ  ا  ـ  الكـة  ارديديـ  ساـ  
 ال  ت.

يهلمنا  ها  ية سبيز  سهلةليا  ةهلسـ  وسبـد  ماةـ  بلـع     م1975ال اني : امتد  مو سن   -
 ةل سههل  زي  وسة اد  ممهليف ث وبلع بةس ا و  دهد ران التهلس  ا  ه  ا   ل  ودـ  حمـهلة 

ب ت ساستياز الهلهلائ  الكالف  الهر ث واد  اد   ه  ا   لـ  زيـا   ر ادـ  ا نفهـ  ا  رزيـ   -  ق
 كات ل و  النشيل.الهلااهل  سا  اجلنهلت وال   ة  بلع  

انيــ  الــ  سب ــل  اليــا مدينــ  سكــة   ةهلــد ومــو  ــصل رــل مــا ســي  ظمةــو الهــهلل  ن الصــهلة  الهلة     
حمصـــل    ا ـــل ةاةطميـــ  متهلـــد   ومتهلاايـــ ث رةـــا  ن ا نكـــ   اراـــ ي  ا  ـــه  ا دينـــ  اـــد ربهللـــ  

الـــ  رـــان اـــا ا لـــ  وة ـــ   سصـــهلة  اصـــ ي  اســـت اس  جلةلـــ  مـــو ال ـــ وط وا يةانيزمـــا  ا شتلفـــ  
الهلاممــ  بلـــع  ـــةل النكــي  اراـــ ي واســـتهلةااة ث وبةهلمـــا ظمةــو  صـــ  ا نكـــ   اراـــ ي  ا 

 مدين  سكة   ا ما يلي:
  لن أ ا درت  ما ايل اا تصل.النكي  ارا ي التهليدي الهي  -   
  لن أ ا الفرت  اا تصلي .الهي النكي  ارا ي اا تصيل:  -   
 النكي  ارا ي الهي ةفهلة ا الهل  ي  ا و  بهب ااستهصل. -   
 النكي  ارا ي الهي ةفهلة ا الهل  ي  ال اني  بهب ااستهصل. -   
 النكي  ارا ي ا هلاص . -   
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 .النسيج الحضري التقليدي 
 النسيج الحضري االحتاللي. 
 النسيج الحضري عقب االستقالل )العشرية األولى(. 
 النسيج الحضري عقب االستقالل )العشرية الثانية(. 

 .التهكي  الزمق وا ةا   شتلم ا نك   ارا ي   دين  سكة   :V-7 الصهلة 
 )وستص ة مو اليا ة(. 2013س ي ث لث  ا صدة:

 

    

النسيج الحضري 
)فترة ما قبل  التقليدي

 االحتالل(

النسيج الحضري 
 االحتاللي

النسيج الحضري عقب 
االستقالل )العشرية 

 األولى(

النسيج الحضري عقب 
االستقالل )العشرية 

 الثانية(
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 الحضري في الفترة المعاصرة.النسيج  
 .ا نك   ارا ي  ا ن ز  ا الفرت  ا هلاص   دبدين  سكة   :V-8 الصهلة 

 )وستص ة مو اليا ة(. 2013س ي ث لث  ا صدة:
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 :خــــــالصـــــــــــــــــــــة

ب دــ  مدينــ  سكــة   ةفــهلةا ملحهلتــا بلــع مكــتهلى  نكــ تاا الهلة انيــ  الــ  رانــ  ا ســدايتاا    
و مةاناهتا و  ق  ذماز اث  ا  هنـا ربهـ  مكـتهلى استةابيـا ا وسائلاا ةا  ة ريي  بة اني  سكيف  

ولهاديا ريـ ا اسـتهلبب ا نكـان سةـل  سهلـا   سفاـل ايةـ  اانتةـاء اجـايل احملههـ  بنـد سـةان  ـه  
 الت ةهلا  التهليدي  ال  ة اد ةةامص ةاليا اائةا س  سيئتياا الدا لي  واخلاةسي .

 دين  مو التاةيش وااندلاة سداي  مو   ـهلل احملتـل الف نكـي ولهد بان  ا نك   التهليدي  سا   
وايامــ  ســزةع سمــهلملز مهلةــاةي وبةــ ا  سديــد منــااا لشنكــ   التهليديــ   ــةص وماــةهلنا واــائ  
 ساســا بلــع اليهلــد الهلكــة ي ااســتيفا ث دت ــ  سمــ  التهلةــ  ةيهلــا للةكــتهل ن  الف نكــي  الــ  ةهــهلم 

مهل ـد    ةـا و ـةص ومكـا   ةتـهلد  بلـع رادـ  ا  ادـ   بلع زبفي   ـف ذمي ودبحـص  سـةني 
 واخلدما  الا وةي  لاةان اريا  ا م ل للةهلة  ا سنمل.

ليــأي بلــع  كــات الت ةهلــا  احملليــ  ولــ و  و ــىت سهلــد ااســتهصل امتــد  ــها النــاة  ا سنــمل    
ا وزبفيفاـــا النشيـــل الـــ  ا تفـــع الهلديـــد مناـــا وســـ  ز ـــم الينـــاءا  اردي ـــ  ا مهلا  ـــا و ـــةلا

و  از ــا ا هلةــاةي والهلةــ ا ث دا تفــ  ةلــل ا نكــ   الهلتيهــ  الــ   ا ــا ضبلــ  سصــةا  الهلةــاة  
احملليــــ  سهلناصــــ  ا الهلة انيــــ  وا هلةاةيــــ  ومــــهلا  سناء ــــا و  يهــــ  ةهلزيــــ  داــــاءاهتا الدا ليــــ  ا تةا ــــي  

 نا يـ  للةنفهـ ث وسا هاسـل وا تهلاده  م  ا تياسا  الكةان احمللي  وا تةيفـ  سبامـا مـ  ا هلفيـا  ا
انت   الهلة ان اردية ا هلسهلم سفاس  الهلةاة  ا سنييـ  الد يلـ  و صـي  ي ـةل ا  سهليـ  ا ساسـي  

     ال  ةكتند بلياا بةليا  التهلس  ا كتهيلي  للةدين .    

 

 

 

 



 الفصل السادس

 

 املقاربة املنهجية
 .امليدانية
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 مـــقــدمــــــــة:
ُتشــ ل اارار ــن ااة ايــن اات دــن  ع درافــن  يف ــن اارحــن ع مســذ ال حــل الدل ــي إذ إ ــا دت ــل    

جم ه ـــن  ـــل ل لـــهد ه اـــ  ااســـكن  ســـ را  ـــل  ـــيف  ا ت ـــاد   لـــ  ااســـار الـــعع ات دـــ  ال ا ـــل 
ك ا تتـيح لل ـا  ب  دـ    الد ليات ااةظ ن واارةةن واليت تتيح لل ا ل الهصه  إىل أه اا   يسن،

احتفــاء فــ يل  وفــلهل  اــ  لتحريــ  لفــي اوــ ت ال ح ــي، وه اــتذ ا تيــار ااــة   ال ح ــي  كنارــن 
جمـــا  ختصـــ    شــهاةين  ـــل اســتة   لـــ   ــ ة طـــ دات دتلي ـــا ق يدــن ااه ـــه  ااتكــن  إليـــ  وكــعا

 ال ا ل وأه اا  ااسكنة.
واــتذ ع  ن لــن ال رافــن ااي اليــن   ليــن تــل ال يالــات الــيت تشــ ل  ن لــن  فصــلين  ــل  نا ــل    

ال حــل الدل ــي والــيت اــتذ  ــل  يفوــا الــن ف  ــب الهاحــل الفدلــي والف ــن الدل ــي الةظــنع الــعع حــ  
و رـ ر إاا ـ  تلتلـي  ي يـات  ه ـه  ، اررتب  ل الهاحل أو ا تد   ة   ر ر  ه ه ين ال ا ـل 

تدــ  الهفــيلن ا لــل للــن ف الســليذ  ــب  ه ــه  ال حــل و ــل هةــا اــار اارار ــن ااة ايــن الســلي ن 
 أرض الهاحل  ل  يف  تلن  ل اإلمناءات ااة اين والترةيات اادت ـ ة ع جمـا  ال حـل الدل ـي 

ــــن أو اهحــــرتاب  ة ــــا ــــن دحــــن حــــ ر اإل  ــــار  وكــــعا الهصــــه  إىل اعريرــــن الدل ي ــــاة  أك  ــــ  لت وحتري
و ه ـه ين  ييـن اهفــتفادة  ة ـا ع اتلــي انـاهت و ـل اتلــي ا قـنات، وكــعا إ ـاان مــزء إىل 
تــناكذ اادناــن الدل يــن والنحــي  ال حــل الدل ــي  ــل جمــند أا ــار و دكيــات  ل يــن لظناــن إىل  رــاة  

 ولتاة    لين  ل هفن.
ودتاشيا  ل ق يدن ولر  ا ت  لا ع درافتةا هع   ل  ااة   الهصفي كهل  أك ن ااةاه   هاة ن    

ااه ــه   يـــل ارـــه    رافـــن الظـــنوت والظـــهاهن والديفحـــات  لـــ  ق يدت ـــا ك ـــا هـــي  همـــهدة ع 
أرض الهاحـــل ودور تـــ  ل  ـــل ال ا ـــل، إ ـــاان إىل ألـــ  لارـــه   د ـــل الهصـــي الـــ حي  والتحليـــل 

لل سا  ة  ل  تفسري اإلش الين اليت تتض ة ا ال رافن، ك ا اد ـل  لـ  تـل اادله ـات الشا ل 
 هوا وطاولن افتليفص اادـا  والـ ههت الـيت حتها ـا هـع  ال يالـات الـيت أ  ـل اعصـه   لي ـا 

، ك ــــا أر ال رافــــن ك ـــل تةكلــــ  أفافــــا  ــــل طاولــــن (1985)  ـــ  الههــــاب، إ،  ـــل أمــــل التة ــــ   ــــال
 اهيـن التيـريات اعاد ـن  لـ   سـتهس ا لسـان الد ناليـن  يـز ال رافـن  لـ  الصـدي   ال شي  ـل

   يل حناو  ال حل  ل ق يدن هع  التيريات وكعا حت ا  ،اهمت ا ي ا فنع وانت دي ك ل
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  صاةص ا وأ دادها وطاولن تصةيف ا.
I- تعريف منهج الدراسة: 
لالكنارــــن الــــيت ات د ــــا ال ا ــــل ع درافــــت   ااــــة   ألــــ  (2007)فــــيفقةين، ب و ســــار، ج، اُدــــنت    

أع   (Meta)لل ش لن هكتشات اعريرن ااتدلرن ته ه  حب  ، وكل ـن  ـة    شـترن  ـل اليهلاليـن 
كيفين التصنت للهصه  إىل ه ت، وااة   ع الدلذ ادين تلن اا ادئ والرها   واإلرشادات اليت 

 ــ  إىل ااةــ   ييــن ال شــي  ــل الديفحــات الدا ــن واجلههناــن رنــع  لــ  ال ا ــل ات ا  ــا  ــل ألــي حب
 ااـة   ألـ  (2010) ـهراي ألـنس، دـنت ، ك ـا اُ والضنوران اليت ختضل وـا الظـهاهن  ه ـه  ال رافـنل

 ل  ارة  ل فلسلن  ل اانا ل ااتتالين اليت اة يي ات ا  ا   يفين  ةسرن و ةظ نل.
ـــــ  وتتدـــــ د ااةـــــاه  وختتلـــــي  ـــــا تيفت انـــــاهت وااها ـــــيل وال حـــــهث    ، ول ـــــل  ـــــة   و يفت

واتحــ د ااــة   ااةافــع لل رافــن  ســع ااه ــه  ال ح ــي، و الةســ ن اه ــه  حب ةــا و صاةصــ ، 
وااتدلــ  أفافــا تــ س تيــري اا ارفــات اهمت ا يــن وتأ نهــا  التــ  يفت اه تيفليــن  لــ  ا لســان 

اال  وك ا أفلفةا ح  ا ت  لا  ل  ااة   الهصفي فديا  ةا للهصي ال حي  وع  الظهاهن  الد نالين 
ك ا هي  همهدة ع الهاحل وتل  ا أ  ل  ل  دله ات  ة ا مث حتليل ا وتفسـريها  شـ ل  ل ـي 

  ةظذ للهصه  إىل إما ات  ل تساؤهت ال رافن.
ارــه  ألــ  لانت ــز  لــ  وصــي دحيــ   (1999)  يـ ات،  ، و ــه   صــاة  ااــة   الهصــفي اــار    

وتفصيلي لظاهنة أو  ه ه  ط د  ل  صهرة له ين أو ك ين رح ين، وح  ارتصـن هـعا ااـة    لـ  
)ااق ــن، و ــل حــاةذ ع اــرتة ز ةيــن طــ دة أو تكــهان اشــ ل اــرتات ز ةيــن  ــ ةل، وأ ــاا  كــل  ــل 

ل يالــــــات واعرــــــاة  ل أر ال حــــــل الهصــــــفي ه ارتصــــــن  لــــــ  تــــــل ا (2002 .ص، و رياــــــ ،  .خ، 
وتصةيف ا وت ها  ـا  اإل ـاان إىل حتليل ـا التحليـل ال ـاع الـ حي  وااتد ـ   ـل اضـل أاضـا حـ را  ـل 
التفســـري وـــع  الةتـــاة  لـــعلرت ك ـــريا  ـــا ارـــرتر الهصـــي  اارارلـــن،  اإل ـــاان إىل افـــتل ا  أفـــاليع 

 الهصـه  إىل تد ي ـات الرياس والتصةيي والتفسري   ت افتلناج اهفتةتامات ذات الديفحـن مث
  شأر الظاهنة  ه ه  ال رافنل.

لشـ هليت  تيـل ال حـهث الـيت تنت ـز واُدترب ااة   الهصفي أك ن ااةـاه  التشـارا  لـ  اإلقـيف     
 هه كاةل اآلر ع  ياة الفند وانت ل، ك ا أل  افترصاء اةصع  ل   اهنة  ل الظهاهن ل   ا 
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هــي  ــ ت ا   ــا وتشليصــ ا واإلاــا   ــا وحت اــ  الديفحــات  ــب  ةاصــنها أو  ية ــا و ــب  ك ــا
ل أر ال حل الهصـفي ه ارـي  ةـ   ـ ود وصـي  (2008)ر يذ اهلي، ل. ،  هاهن أ نس، وانس 

الظاهنة وإدنا اعهع إىل أ د   ل ذلرت ايحلل وافسن وارارر وارـيذ  رصـ  الهصـه  إىل تريي ـات 
لت صــن  تلــرت الظــاهنة، اضــيف  ــل أر ا حبــاث الهصــفين ه ترتصــن  لــ  التة ــ  ذات  دــب  رصــ  ا

 . ااستر ل  ل إ ا تةفع  ل اعا ن إىل ااا ي ل ي تزداد ت صنا  اعا نل
و د  حت ا  ااة   اايفةذ لل رافن ااي الين تتضـح  دـاا ال رافـن ااي اليـن  شـ ل أكـرب وهـه  ـا    

 هت ال رافن وأفله ا واتلي أدواهتا ااي الين.زنيلةا إىل  نورة حت ا  جما
II – :أدوات جمع البيانات 
ااســـتل  ن ع اعصـــه   لـــ  اادله ـــات وال يالـــات  ـــل ا شـــلاص  تتدـــ د الهفـــاةل وا دوات   

الـــــعال اشـــــ ل ذ ال حـــــل الدل ـــــي، ودتتـــــاز كـــــل وفـــــيلن  صاةصـــــ ا وتا ه ـــــن  ـــــل اإلرنا يـــــات 
والســل يات، وسنتلــي ال ــا  هر ع ا تيــارهذ للهفــاةل ااســتل  ن جل ــل ال يالــات ت دــا ه ــتيفت 

قنارـن وا ـ ة ك ـا شن ـل لـ  افـتل ا  أك ـن  ـل  ها يل ال رافـن و نوا ـا ارـ  اسـتل   ال ا ـل 
قنارن وهه ا اضل جتة ا لديهب كل وفيلن وللترليل  ل احنياز ال ا ل وأاضا للحصـه   لـ  كـذ 
أك ــن  ــل اادله ــات و ــأك ن  ه ــه ين، ك ــا شن ــل لل ا ــل افــتل ا  كــل وفــيلن  لــ   ــ ة ك ــا 

ظــن  دــا(، ولدــل أ ــنز هــع  ا دوات شن ةــ  افــتل ا   ــ ة وفــاةل ع )ر وا ــ  )كاارا لــن واايف 
   ااستل  ن ع ال حهث ااي الين هي:

II - 1- ق:ــــالت والوثائــــــجـالس 
إىل تـــل اادله ـــات  ـــه   ه ـــه   ، واي ـــا انمـــل ال ا ـــلوهـــي إ ـــ س أدوات تـــل ال يالـــات   

وكــعا االككــات النويــن وتلــرت الــيت ا ال رافــن وتســتة  أفافــا  لــ  اله ــاة  والســايفت اإلداراــن 
 ييــن ت  لــن اادله ــات  أدوات تــل ال يالــات ا  ــنسلــت  ل  ــل اعصــه   لي ــا  ــل قناــ   ــاحي 

 ااد ة للتحليل والتفسري، وتت  ل هع  اادله ات ااست  ة  ل اله اة  ع:
لتد ـري وال ةـاء وداـهار اإل صاءات واادكيات الدا ن ااسـت  ة  ـل اويتـات النويـن ك  اناـن ا -   

التلكـــيف واإل صـــاء و صـــا  ال ل اـــن وكـــعا   اتـــع ال رافـــات ااتدلرـــن حبيـــز ال رافـــن كا صـــاء 
 الس ار وحكا ات التشييل و دله ات  ل ال ب التحتين.
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 دله ـــات  ـــل تكـــهر اا اةـــن  يـــز ال رافــــن  ـــل الةا يـــن التارسنيـــن وال شنيناايـــن واهمت ا يــــن  -   
 والد نالين.

     اهفـــتدالن  االككــــات الد ناليــــن وااد اراـــن الــــيت تشــــت ل  لي ـــا الههاــــن والســــلكات اادةيــــن  -   
 أو ااةازة  ل قنت ال ا ل  هافكن   ليات النال اوة في.

II - 2- ة:ــــــظــالحـــمــال 
وتســتل   لال ــا ع ال حــهث ااي اليــن جل ــل اادله ــات الــيت ه   ــل ال يالــاتأ ــنس جل وهــي أداة   

شن ـــل اعصـــه   لي ـــا  ـــل قناـــ  ال رافـــن الةظناـــن أو اا ت يـــن، ك ـــا تســـتل   أاضـــا هفـــتليفص 
أو  اله ـاة  أو السـايفت اإلداراـنال يالات اليت ه شن ل تد ـا  ـل قناـ  اهفـت ارة أو اارا لـن أو 

ناــن والتاــارب، وشن ــل لل ا ــل تةظــيذ اايف ظــات وت ها  ــا وتســايل  اإل صــاةيات النويــن أو التر
كــل  ــا ايف ظــ   ــل اا حــه ب فــهاء أكــار كيف ــا أو فــلهكا  يــل ادت ــ   لــ   هافــ  و  اراتــ  

 وح رات   ل  التحصيل والتحليل.
اايف ظن أ ا لتهميـ  اعـهاس واهلت ـا  إىل  ـاهنة  ديةـن أو  (1995) ه هش،   وط هد،  ، و نت    

جم ه ن  ل الظهاهن رل ن ع ال شي  ل صفاهتا أو  صاةص ا   ت الهصه  إىل كسع  دنان 
أ ا لتهميـ  اهلت ـا  واإلدرال إىل  ـاهنة  (2000) لحذ، س، ك ا  نا ا م ا ة  ل تلرت الظهاهنل،  

أفــ اب الظــاهنة وحهالية ــال، ااايف ظــن إذا تدت ــ   لــ    ديةــن أو لشــيء  ــا  ــ ت ال شــي  ــل
ااشـاه ة ال حيرـن وااةظ ــن وااهم ـن حنــه هـ ت  ــا  د ـ  وت صــن، ولل يف ظـن ألــها    اـ ة ل ــل 

كا لــن  ــل أك نهــا شــيه ا وافــتد اه هــي اايف ظــن اا اشــنة ال ســيكن الــيت تدكــي لل ا ــل صــهرة  
ع احـــي اعيـــن وه تتكلــع أك ـــن  ــل الةظـــن واهفـــت ا  انت ــل اا حـــهث  ةــ  ه ت ادهـــا  لــ  ااه 

 هحي امت ا ي  دب، وحت ث تلراةيا دور إ ضا  ااه ه  اايف ظ للض ف الدل ي، وهشت ا  
 ه ـــــه  ال حـــــل  لـــــ  درافـــــن  دـــــل الســـــلهكات اهمت ا يـــــن اعاصـــــلن  لـــــ   ســـــتهس ا  يـــــاء 

 اشـنة هفترصـاء اعرـاة   ـل الهاحـل  ل  اايف ظن ال سـيكن ااوالتا دات الس الين ار  ا ت  لا 
 ااتا دــن وااشــاه ة ن ه ــات التصــناات واا ارفــات اهمت ا يــن  ــ ل ا لســان الد ناليــن  يــز 

الس ار اجتا   دل ااظاهن  ال رافن و ناح ن ااشاكل اليت تدا   ة ا ا  ياء وتسايل افتاا ات
 ااستا ات اعاصلن وكعا حت ا  درمن الشاةدن   ل  ةاق  ف ة ذ و ناح ن كيفين التدا ل  ل
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 ــل  دضــ ذ الــ دل، وه سنفــ  أاضــا افــتييفلةا  داة اايف ظــن ادااشــن الرتاكيــع تفا ــل الســ ار 
ال ا ليــــن لةلســــان الد ناليــــن كأدنــــاط اا ــــا  ولظــــا  الشــــهار  وا  يــــاء وال يتــــن ا يكــــن  اإللســــار 

 ظت  ع أرض الهاحل. ستديةب  الصهر الفهتهلنااين لته ي   ا مت  يف 
ك ـــا جتـــ ر اإلشـــارة أر ا ت ادلـــا ع درافـــتةا هـــع  كـــار  لـــ  ترةيـــن اايف ظـــن اا اشـــنة  ـــل لـــري     

 شاركن وذلرت هكتفاةةا تيف ظن اا حه ب  ل  د  دور ال  ه   د ذ ع  يفحات وه اهل  اج 
ب اا حـه ب وتدـ ادها  د ذ ع جماهت  ياهتذ كهر ال رافـن هتـ ت إىل حت اـ  ألـها  الديفحـات  ـ
 ا و ا  واا ارفات.دور التهلل إىل افتلناج اادا  اليت شنةح ا الفا لهر اهمت ا يهر وع  

II - 3- ة:ــلــــــابـــقـــمــال 
تفا ـل لفظـي اـتذ  ـل قناـ   هحـي  هام ـن زنـاو  ايـ  اارا لن أ ا ل (1995)قلد ، إ. ،  نت    

أر استشي  دله ات أو أداء أو  دتر ات شل  ) ن أو جم ه ن الشل  الراةذ  ل  اارا لن 
، ك ــا ُ ناــ  أ ــا لوفــيلن ترــه   لــ   ــهار لأشــلاص للحصــه   لــ   دــل ال يالــات ااه ــه ين
ادنت اارا لن أ ـا لترةيـن  (2010) هراي ألنس،   ال لفظي   اشن  ب ال ا ل واا حهثل، أ ا 

  يفيـــن  ةدزلـــن وع  دـــل ا  يـــار  ســـاءلن تا ـــات    اشـــنة ُتســـتد ل  ـــل أمـــل  ســـاءلن ا اـــناد
 لـــ  ا شـــلاص  كنارـــن لصـــي  هم ـــن تســـ ح  أ ـــع  دله ـــات كيفيـــن  ـــ ت التدـــنت الد يـــ  

 لاا حه ب.
إ  س أاضل ترةيات ال حل ااي ا  اا دتتاز     ل  ساقن و نولن وح رهتا  لـ   وتدترب اارا لن   

 ةةا ا لستد ل هع  الترةين ع حب ةا هعا لد ة أف اب هي:افت شات اعهااز الد يرن لةاناد، ل 
احتصـار ال رافــن  لــ  تدــ اد ااظــاهن واا ارفـات اهمت ا يــن ااةتشــنة ع ا لســان الد ناليــن  -   

اع ا ن واالالفن اا كال   لي  ع ا لسان الدتيرن دور التد   هفـتلناج اعـهااز الد يرـن وا ـذ 
 ادن لةشهء تلرت اا ارفات أو  ا اناد  ل فلهل تلرت السلهكات. دتر ات ا شلاص ال ا

 ــلا ن جمــا  ال رافــن رــا اةاــن  ةــ  كــرب  اــذ الديةــن و التــاا تشــدع اادكيــات وال يالــات  -   
 ااستلنمن وا صلن  ل قنت اا حه ب  اصن إذا  ا مت اه ت اد  ل  ترةين اارا لن اعنة.

ال  ري ع  ستهس اا حه ب ال راع والتدلي ي و التاا إ  الين إاـناد أمه ـن و دكيـات  الت اال -   
 ه دت  لل حل  أع صلن و اصن  ل ذوع ااستهس التدلي ي ال سيف العال ايلع  ل  تدليراهتذ
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الشـــ هس والســـلف  ـــل  ـــنوت اعيـــاة ولـــيفء ااديشـــن ولريهـــا رـــا ه  يفحـــن لـــ   ال حـــل  مالـــع
 الدل ي وه  ه ه  ال رافن.

ولــعا ارــ  ا ت ــ لا ع درافــتا ااي اليــن  لــ  ترةيــن اهفــت الن أو اهفــت يار  يــل ت ــهر ا فــتلن    
 ط دة و هم ن حنه  سار  دب.

II - 4- ـان:اســتـــمـــارة االســــتـــبي 
تسـتل   إزاء ا اـناد اهفت ارة أ ا لترةين   اشنة للترصي الدل ـي  (2010، ) هراي ألنسدنت اُ    

 كنارــن  هم ــن والريــا   ســحع ك ــي ا ــ ت إرنــاد  يفحــات راا ــين والريــا  وتســ ح  افــتاها ذ 
، و ر صيغ اإلما ـات حتـ د  سـ را  لـ   سـتهس اهفـت ارة اـار هـعا  ـا اسـ ح لترارلات رح ين

 الريـــا  تداجلـــن ك يـــن  ـــ ت اكتشـــات  يفحـــات راا ـــين وإحا ـــن  رارلـــات رح يـــن أع التدا ـــل  ـــل 
اادكيـــات ااســـتلنمن  هافـــكن اهفـــت ارة  لـــ  شـــ ل أرحـــا  ولســـع حا لـــن للريـــاس، ك ـــا تتضـــ ل 

 د ة   حن واليت انس ال ا ل أر إما ت ا تفي تـا اتكل ـ  حب ـ   ـل  اهفت ارة لجم ه ن  ل ا فتلن
 يالــات، ااهفــت يار ه شن ــل أر شن ــل ااه ــه  وه شن ــل أر شن ــل اا حــه ب ول ةــ  شن ــل تهحدــات 

اليت اكن  ا ال ا ـل  لـ  اا حـه ب واـ  ال ا ل، و لي  اار اهفت ارة هي جم ه ن  ل ا فتلن 
  واإلما ن ت هر  سع التهحدات اليت صال ا ال ا ل ع افتفسـارات تهحدات ال ا ل لل ه ه 

طــ دة وهــعا لــيي  الضــنورة أر ا ــهر صــها ا، وإدنــا الصــهاب اة ــل  ــل ااصــادر الــيت تلــذ  ااه ــه  
  (2000) نوار،  .ح.إ، لوتدااش  ه  ل تهحدات ال ا ل العع ا ادنت  ريرن ااه ه .

اــتذ إرفــا  اهفــت ارة إىل أاــناد ل ألــ  حــ  (1999)  يــ ات،  ، و ــل قنارــن  ــم اهفــت ارة اشــري    
ال رافـن لتد تت ـا وإ ادهتــا إىل ال ا ـل، أو حــ  اـتذ تد تت ــا  همـهد ال ا ــل شلصـيا، ك ــا حـ  اــتذ 

 يـل تنفـل اهفـت ارات  لتد تت ا  ل قنا  اواتي أو  الكن  اع ا ـن وهـي افـتل ا  ال   يـهتن
 ل  مث تسرتمل  ةفي الهفيلن  د  تد تت ا  ل قنت اا حه ب. رب ش  ن اهلرت إىل اا حه ب 

ع ال حــهث السهفــيهلهمين، وحــ  مت وتدــ  اهفــت ارة  ــل أك ــن وفــاةل تــل ال يالــات افــتد اه    
اه ت ـــاد  لي ـــا  شـــ ل أفافـــي ع درافـــتةا ااي اليـــن وـــعا ال حـــل  يـــل مت افـــتل ا  افـــت ارة 

ال رافن للحصه   لـ  كـذ  ـل اادله ـات تـا ا فـي لت ـهال صـهرة افت يار  هم ن إىل أاناد  يةن 
 شا لن  ه  ا قنات اادةيب  ال حل.
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 وتضذ افت ارة هع  ال رافن جم ه ن  ل ا فتلن  رس ن وا  ا اور اآلتين:   
، واتضـــ ل ال يالـــات الشلصـــين لل  حـــه ب كالســـل واجلـــةي أفـــتلن (10)واضـــذ  ا ـــهر ا و : *

واعالن اهمت ا ين والداةلين وا صل اجليناع وق يدن الد ـل وكـعا أاـناد ا فـنة و الـن السـاكةب ع 
 ااس ل  يين التدنت  ل  ق يدن ا فنة هل هي ذران أ  لهوان. 

، واتض ل ال يالات ااتدلرن  ااس ل  ل لا ين الك يدن الرالهلين أفتلن (09)واضذ  : هر ال ا ا *
وكــــعا  ــــ س ا تهاةــــ   لــــ  الدةاصــــن ااســــت  ة  ــــل ااســــ ل الترليــــ ع كالســــريفن واعــــهش وزرا ــــن 
اعيهالـات و ــ س تأ يـل  دــل انـاهت هــعا  لـ   ســتهس الـ ا لي، أ ــا  لـ  ااســتهس ا ــارمي 

ل الهام ــن وهــعا كلــ   ييــن حت اــ   ــ س  يــه  الســاكل حنــه اــتذ الرتكيــز  لــ   ــ س اههت ــا   تــزا
 الد ارة الترلي ان أو لظريهتا ااداصنة.  

، واتضــ ل ال يالــات ااتدلرــن  تريــيذ الديفحــات اهمت ا يــن  ــل أفــتلن (07)واضــذ  : ــهر ال الــلا *
اجلريار و  س إشنال تا ن اعي إر وم ت ع ا  هر ااتدلرن  اعي وإ  الين ومهد تا ن النأع 
الــيت ت ــهر وــا ال ل ــن ع تســيري أ ــهر اعــي و ــ س افــتاا ن الســ ار وقــن  تفــا ل ذ  ــل  دــل 

 ي.    ااظاهن السل ين ااةتشنة ع اع
فــ اه، واتضــ ل ال يالــات ااتدلرــن  تريــيذ الديفحــات اهمت ا يــن  ــل  (11)واضــذ   ــهر النا ــل:ا *

الزومــن  ــ ءا  ــل  ســتهاها التدلي ــي ولشــاق ا اا ــين أو اعــنع و ــ س افــتاا ت ا لرــنارات الــزوج 
وكيفيــن تدا ل ــا  ــل أحــارب الــزوج وكــعا كيفيــن ا تيــار الزومــن و ــ س الرنا ــن  ية  ــا  ــل التكــن  إىل 

  و ــ س النل ــن ع تدــ د الزومــات، واوــ ت  ــل هــعا ا ــهر هــه  دناــن تيــري تةظــيذ الةســل وأفــ ا 
 ا فنة  ل  يل اعاذ وكعا  دنان له  السلكن الساة ة دا ل أاناد هع  ا فنة.

، واتضــ ل ال يالــات ااتدلرــن  الديفحــات اهمت ا يــن ا فــنان فــ اه (20)واضــذ  : ــهر ا ــا يا *
قـا ت ذ لب ـاء، وكـعا  ـ س قا ـن ال ةـات لم ـهة الـعكهر وكيفيـن  ب الهال ال وا  ةـاء  ـل  يـل 

 ستهس ا  ةاء ال رافي و اهت التسـنب اا رفـي تصنت ا  ةاء ع  الن   وث  صا ، و ل 
و ــ س النل ــن ع تدلــيذ ال ةــات و رــ ار الفنصــن الــيت اتيح ــا رب ا فــنة لتدلــيذ ال ةــات وكــعا  ناــن 
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 ناــن إ ـ اء الــنأع، واوــ ت هـه  دناــن أ ــن هـع  اا شــنات  لــ  ا تيـار الــزوج وحت اــ  فـل الــزواج و 
  تيري  ةاء ا فنة  ل  يل له  الديفحات  ب اآل اء وا  ةاء ودرمن اعنان ااتا ن دا ل ا فنة. 

III– العينة وأساليب اختيارها : 
 ل انت ل  أل  لان ه ن ال لين  ل الدةاصـن الـيت اسـد  ال ا ـل  (2003) صكف ، ت. ،  ربر    

إىل أر اد ـذ  لي ــا الةتــاة  ذات الديفحــن  ااشــ لن اا روفــن، و ــالك ل اــار الصــده ن الــيت اهام  ــا 
ال ا ـــل ع حت اـــ  انت ـــل تدت ـــ   لـــ  لـــه  ااشـــ لن واليـــنض  ـــل درافـــت ا  يـــل سنتلـــي  ـــ د 

       ناايــــن الــــيت تتهامــــ  اي ــــا هــــع  الدةاصــــن ... ولظــــنا لصــــده ن  صــــن الدةاصــــن و ســــا ن النحدــــن اجلي
أو تســ ين  ةاصــن  دــل انت دــات اإل صــاةين وصــده ن تــل اادله ــات  ــل تيــل هــع  الدةاصــن 
اتا  ال ا ل إىل ا تيار جم ه ن مزةيـن دت ـل  ةاصـن انت ـل أاضـل دت يـل حبيـل ا ـهر حـادرا  لـ  

هـي  ال رافنل، و ل أهذ ااساةل اليت تهام  ال ا ـل  ةـ  حيا ـ    ح ـ تد يذ لتاةا ا  ل  جمت ل 
حت ا  لكا    ل  ا ت ارا لظنوت كل  ا ل و  س إتا ن اإل  اليات ل ، و  ه ا هةالـرت  يف ـن 

 أفاليع لل رافن ااي الين وهي:
 حل.وه ا هر إه  ة  الت  ل  ل ال رافن الفدلين جل يل و  ات جمت ل ال  ااسح الشا ل: -
 وهي ا وفل افتل ا ا، وتتذ   رافن  دل و  ات جمت ل ال حل. الديةن: -
 وت هر   رافن  الن وا  ة أو  اهت ط ودة  ل جمت ل ال حل. درافن  الن: -
أ ن الد ارة اه تيفليـن ع تيـري اا ارفـات اهمت ا يـن لةفـنة  وع درافتةا هع  واليت ُ ةهل  ل   

ك ــل و  ــل أفــن  شن ــل جمت ــل ال رافــن، ولظــنا لصــده ن  ــه  انت ــل ك ــل انت ــل   اجلزاةناــنل اــار
 ال رافن وذلرت لتدعر اإلاا      ي اليا فهاء  ل  يف  اإل  اليـات اااداـن والز ةيـن و ـب ال شـنان 
ااتا ــن، ك ــا أر كــرب  اــذ ال رافــن رندــل ال حــل فــكحيا وأحــل   رــا وتنكيــزا، ولــعلرت ارــ  مت 

 تد يذ الةتاة   ل   احي اعالن. ن  ل   يةن  أ هذة  ل جما  ال رافن مثاهحتصار ع ال راف
ول ــهر ال رافــن هتــتذ  ال حــل  ــل  ــ س تــأ ن اا ارفــات اهمت ا يــن لةفــنة اجلزاةناــن ا ليــن    

أر ت هر أوىل  يةات ال رافن  ـأ هذة  ـل  ااهروث الد نا  وااد ارع اه تيفا ار  حتتذ  ليةا 
افـرتداد الـ يفد للسـيادة  اهفتد ارع  اا اةن والعع ش   امتيا ا  ـل ا فـن اجلزاةناـن  رـعاعي 
 هي: اال اليت مدلتةا خنتار هعا الة ف، ولدل أ نز ال و الهقةين
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أر اعي اهفتد ارع شن ل الة ف اه تيفا ال  يل واافنوض  ل  الس ار ا ليب و التاا  -   
 اتسب لةا  دنان   س تأ ن ا فنة ا لين    أو تأ ريها اي .

أر  زواةا  ل ا تيـار أ يـاء و ةـاق   ضـنان أ ـنس كديةـات لل رافـن هـه  سـ ع الف اك ـا  -   
كه ا دنكا  فنو ا  ـل حب لـل السـلكات النويـن ا ليـن ولدـين  ـعلرت  ل  ه ه  ال رافن إ ا  س ع  

جم ه ات الس ل اجل ا ي )ااةكرتب اع ا تب للس ل   يف(، أو  س ع ا ت ا  تأ نها  هفـاةل 
و ها ــل الت ــاحي اع ا ــن و لــ  رأفــ ا وفــاةل اهتصــا  )التلفــاز واهلرتلــ ( ولدــين  ــعلرت  ةكرــن 

 ا ح  ا دع إىل حتصيل  دكيات  يلهقن  دي ة  ل إش الين ال رافن.التازةات وذلرت ع ا ت ا ر
اــتذ ا تيــار أانادهــا  ــل وهــي الــيت تُدــنت الديةــن الــيت مت ا تيارهــا  الديةــن الرصــ ان أو الد  اــن    

حص  و     ل ح ل ال ا ل وذلرت لتهانهذ  ل   دل ا صاة  ااتدلرن ته ه  ال رافن و    
 اه ت اليـــنلــري هذ، وتُدـــ  الديةــن الرصــ ان له ــا  ـــل ألــها  الديةــات ع لــري تــهان تلــرت ا صــاة  

وتدين جم ه ن الديةـات الـيت ه تدكـي جل يـل  ةاصـن جمت ـل ال رافـن لفـي الفـنص  ـالظ هر، و ةـاء 
 ل  ذلرت ه شن ل إ كاء أو حت ا  لس ن ا ت ا    هر كل  ةصن ع الديةن  ش ل  سـ  ، وحـ  

 ح  ت هر ع  دل ألها  ال حهث ر لن( لأر الديةن لري اه ت الين 1999أشار )  ي ات،  ، 
نت ـــل ال رافـــن ا صـــلي وتدكـــي لتـــاة  ميـــ ة وختـــ   أهـــ ات ال حـــل  شـــ ل أاضـــل  ـــل الديةـــن 

             لالدشهاةين وذلرت إذا مت ا تيارها  ش ل دحي .
III–1- ةـــنـــيـــعــم الـــــجــح:  
ل رافــــن انت ــــل ال حــــل وهــــي  يةــــن كليــــن دت لــــ  ع اعــــي   ــــالنلذ  ــــل ا تيارلــــا لديةــــن كليــــن   

شنتــاز  ــال رب ارــ  تدــ س ، إه أر  اــذ هــع  الديةــن هزا  )فــي ع لــزا (اهفــتد ارع وكــعا  ــي 
، ولعا كار (IV-1 اجل و  )الظن  س ل أو  ةصن (1500)جم ه  ااساكل أو  ةاصن ال حل اي ا 

ــــن، ولظــــنا لتاــــالي  فــــندات الظــــاهنة ال ح يــــن  ــــن ال لي ــــن مزةيــــن  ــــل الدية ــــار  ية ــــا ا تي لزا ــــا  لية
رـ  ا رتلـا ع حب ةـا هـعا اليت ش ل  جما  ال رافـن اوا صهصيات الدا ن اةاق  ال حل و ةاصن  

أ ـع  يةـن  هافـكن  أ ـا ل (2010) ـهراي ألـنس، ال سيكن الـيت  نا ـا  اللاهء تك ي  الديةن الدشهاةين
، ك ا أر الص ان اليت لدةي ـا هـي صـ ان ل الص ان  ل  ب جم ه   ةاصن جمت ل ال حلالسحع 

إمــناءات وا تياقــات  اصــن أ ةــاء الســحع وادــين ذلــرت اختــاذ   ناح ــن وليســ  الصــ ان الفااةيــن
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 ـهر  ا كاة   يزة  ل ين  ل  يف   ةح كل  ةصن  ل  ةاصن جمت ـل ال حـل إ  اليـن  دنواـن للظ
 ـــل قناـــ  حيا ةـــا  رن ـــن  ريريـــن أع  د ـــارة أو ـــح تلســـاوع اـــنص كـــل  ـــل  ـــب الدةاصـــن االتـــارة 

  ةاصن جمت ل ال حل  الظ هر ع  يةن ال حل.

 النحذ اعي
  د 
 ال ةااات

  د    د ااساكل
ا فن 
 ع ال ةاان

 اجلةي

 الفارد ااشيه 
افتد ا  
 ان ه  أل   ذكن ان ه    ين

 ي 
 ا كن

018 266 193 42 30 265 201 308 349 657 
019 515 137 154 39 330 166 358 360 718 

 1375 709 666 367 595 69 196 330 781 ان ه 
 طل ال رافن. اإل صاةيات الس الين للةسي  الد نا  :IV-1 اجل و 

   انان التلكيف واإل صاء لههان  س نة. ااص ر:
اتلفـن كـعلرت دتاشـيا  ـل ا ت ار الت اال ع  اذ كل  ل اعيب ار  مـاءت لسـ ن الديةـن  و ل    

 تد اد ااساكل ع كل  ي اااءت الديةن ك ا الي:
 ــل جم ـه  ااسـاكل الـيت  لــغ  (% 20)شـ ل  الديةـن ااـأ هذة  ــل اعـي اهفـتد ارع لسـ ن  -   

  ةصنا. 100= 66(/% 330X  20) س ةا أع أر  اذ الديةن كار =  (330)  دها 
III–2- :الــمـجـــال الــمــكانــــي  
وات  ـــل انـــا  اا ـــا  لل حـــل ع اإلقـــار اجليـــناع الـــعع تيكيـــ  ال رافـــن أو ذال الـــعع سنتـــار     

 ال ا ل إلمناء درافت ، و ا ت ار أر درافتةا هع  تتكن   ال حل إىل ا فنة اجلزاةنان اار جما 
ل ـل صـده ن تيكيـن ال رافـن ااي اليـن ل ااـن الـرتاب الـهقين لشسـا ن  سـا ت  ال رافن هـه اجلزاةـن، 

مدل   ل ا تيار مـزء  ةـ   ـنورة  ت يـن، و ةـ  ارـ  مت ا تيـار مـزء  ةـ  كـأدنهذج لل رافـن ودت ـل 
 ـل  يـل  هعا اجلزء ع وهان  س نة كه ا وهان  ل وهاـات الـهقل ه ختتلـي  ـل  ريـن الههاـات

ا فـــنع، ك ـــا تتالـــ  ع هـــع  الههاـــن اتلـــي أدنـــاط الســـ ل كالســـ ل ا لـــي الهاحـــل اهمت ـــا ي 
 الترلي ع والس ل اه تيفا والس ل ااداصن.

و ا ت ار ق يدن  ه ه  ال رافن تتةاو  ا فنة كدةصن لل حـل اـار جم ـه  ا فـن اا هلـن نـا     
ايـ ا ، ولتلصيصـةا اصـيف ال رافن تد  ك رية م ا را اصدع  ل    ن تيكيت ا كا لن  ال حـل ا
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 ل ح ل االةا فةتكن   التفصـيل ع  ةصـن انـا  اا ـا   )  اةن  س نة( ستريف  ه   يز ال رافن 
 :واا هلن  ل اعي اهفتد ارعلديةن ال رافن اجلزةين 

III–2-1- :الـحي االســتــعــمـــاري 
ارــل اعــي اهفــتد ارع وفــف   اةــن  ســ نة، وهــه شن ــل  ــا  اكــف لشــيل ا را ــي  ع:ــــوقـمــال *

  اا اةن و  ود  كاآليت:
 مهالين. 05 ل الش ا : اع ارن الد ه ين  -   
  ل الشن : شار  اإل هة  ةا . -   
  ل اجلةهب: شار  ا  ري     الرادر. -   
  ل الينب: طكن الس ن اع ا ان. -   

  (VI–1)الظن الصهرةه تارا. 31ا ت  وت لغ  س
ـــة: * ـــة الـعــقــاريـ دتتــاز الســ ةات ااتهامــ ة  ــاعي اهفــتد ارع   ه ــا ذات  ل يــن  اصــن  الحـالـ

  سع  صادر  ل ان  س نة.
 وتت  ل   ه ا ع: :واالرتــفــاقــــات الــعــوائـــــق *
  كهط الس ن اع ا ان ااتهام ة لنب اعي. -   
 الركا  الدس نع ااتهام  شن  جما  ال رافن، و نكز ا ربة الك ين الدس نان  ا  انا . -   
 مهالين ااتهام ة  ا  جما  ال رافن. 05اع ارن الد ه ين  -   
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 اكف اعي اهفتد ارع   س نة. :I V–1الصهرة
 )و تصنت  ل ال ا ل(. Google-Earth, 2016 ااص ر:

دتيــزت اجلزاــنات ع الد ــ  اهفــتد ارع ع هــعا اعــي   ه ــا ذات أشــ ا   الـــتحليا العمرانــي: *
 ت ا لن وأُ كي وا افذ اجلزانات اات ا لـن، ك ـا كـار شـ ل ال ةااـات  ـا  ةتظ ـا و ت ـا يف تت ـهر 

ف ةات ل ـل  (05)أو مخسن  (04) ل ف ةات اندان تتهان لال ا  ل  قا    لهع ودتت   أر دن 
 وام ن، و  ه ا شن ل ترسيذ دنف ال ةااات إىل دنكب أفافيب:

  الة ف اهفتد ارع ا صلي: -أ
و اصــن تلــرت ااهمــهدة  ة ــا ع اجل ــن  وتضــذ جم ه ــن  ةااــات تتــهان  دظ  ــا  لــ  اةــاء دا لــي   

الين ين  ل اعي اهفتد ارع، وح  دتيزت ا  ةيـن ا صـلين أ ةـاء اه ـتيف  الفنلسـي  كـا ل  د ـارع 
  تةاف  و ةظذ و ه    ل  يل:

 قا   أر ي و) ن  لهع  ل  ا ك ن. الدله: -   
 وتت هر  ل اعان والتهت والكب.  هاد ال ةاء: -   
 ةظ ـن وطسـه ن   حـن و تةـا نة  سـع طـهر شـاحها وكالـ  ت ا ـن لركـن تاليـن  ت:الهام ا -   

 للشار   ل ا ارج وهعا وا  دنف أوريب   روس.
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 دظ  ا  سكح  ية ا ل  الـ دل  ة ـا  ـاةيف، و ـل  ية ـا  ـا هـه  تهامـ   ـ دل  ا فري: -   
لسـي   ــل دار ال ل اـن، أ ــا ع التا يـزات الد ه يـن الــيت شـي ت )لــعال أ ةـاء تهامـ  اه ــتيف  الفن 

اتلتلــي ا  ةيــن له ــا  ــا  ــل فــا رت ا  يــل حتــي فــا ن  اجل ــن الشــنحين  يــل اتهامــ  الســه 
الســه  فـــ ةات ذات قـــا رب  صـــ  الكـــا   ا ر ـــي للةشـــاط التاـــارع  يـــل اضـــذ جم ه ـــن 

ا ـرب هـعا  دكاكب صيرية اعاذ تتر   ا أحهاس تت ا    هار  ا تساان  رتال أو  يف ن أ تار أاـل
الفــار  ع ا حــهاس اارتاصــفن  لــ   ســتهس الكناــ  النةيســين، وحــ  دتيــزت هــع  ا  ةيــن  كــا ل  ــنيب 
إفـــيف ي ان ـــز إىل   ااـــن جمـــا  فـــ ين  ـــنيب ع ا صـــل  ـــيف  أوا ـــن الرـــنر التافـــل  شـــن اات يـــز 

  الكا ل الشنحي أال ل  الدةاصن ااد اران الشنحين   ل ااشن ين.
 :اعاا )ال ةااات ان دة(الة ف  -ب
شــ ا ا رــا أدس إىل هتــ شن ا ع  دظــذ شــ  ت ال ةااــات الر شنــن ذات الكــا ل اه ــتيفا اهــرتاء    

ا  يـار وإلشـاء  ةااــات م اـ ة   ا ـا ا حتــااظ ع أللـع ا  يـار  لــ  الـة ف ا صـلي رــا زاد 
  ل اه تيف  ع افت ناران الة ف ا صلي.

اه تيف  حته  اجلزانات ااةظ ن ع ترسي  ا إىل مزانات حتتـهع  ـ دا أكـرب وح  لذ  ل هعا    
 ـل ااسـاكل رـا أدس إىل ا ـتيف  ك ـري ع الرـناءة ااتزلـن للهام ـات الد ناليـن والتـأ ري  لـ  الفضـاء 
الــ ا لي للســ ةات رــا أ ــن  لــ  الرــ رة  لــ  افــتة اط دنــف  ــاا ريــز وــعا انــا ، وشن ــل تدــ اد 

 ات هعا الة ف ع: دل ريز 
 افتد ا   هاد ال ةاء اعالين )إوة  و  ا (. -   
 اوي لن   ارة  ل ك نات وأ   ة  نفالين. -   
   له  تفاوت  ل قا   أر ي ارف إىل قها    تد دة. -   

III–3- الــمـجـــال الــزمــــنــــي:  
لرــ  كالــ   يف ظــن  ــا تديشــ  ا فــنة اجلزاةناــن اليــه   ــل تيــريات شــا لن ع جم ه ــن رارفــاهتا    

اهمت ا يــن الــ اال ا فافــي ه تيــار  ه ــه  هــع  ال رافــن أع أر ال رافــن ااي اليــن كالــ  أوىل 
ا كـــهات ع هـــعا ال حـــل ا ة ـــا مت حت اـــ   ه ـــه  ال رافـــن وصـــيالن اإلشـــ الين، ل ـــل ه شن ـــل 

اادااشن واايف ظن ا ولين درافن  ي الين  النلذ  ل كه ا ا فز ا فافـي لكـنح تسـاؤهت  تس ين 
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أ ا  صهص تك يـ  أدوات تـل ال يالـات ارـ  مت تهزاـل افـت ارات ك رية  تدلرن ته ه  ال حل، 
، لةشــن   2016اهفـت يار  لــ  اا حــه ب ع الفـرتة اا تــ ة  ــب شــ نع أوت و ااـن شــ ن لــها رب 

 دــ ها ع   ليــن تفناــغ اادله ــات  صــهرة  اةيــن وإمــناء اارارلــات والت ها ــات وال رافــات ال  يــن 
 وكعا الريا   التدلييفت والتفسريات ع إقار ال رافن التحليلين.

VI– عــرض وتــحــلــيـــا الــبـــيـانـات:  
 اةا جم ه ــن  ــل اادكيــات فــةا   ــب أاــ  دــ  اهلت ــاء  ــل   ليــن تــل ال يالــات  ــل اا حــه ب   

ا ــــا  والــــيت تت  ــــل ع جم ه ــــن  ــــل اهفــــت ارات اا لــــهءة أو التســــاييفت ادله ــــات اايف ظــــن 
ااي اليـــن، وه شـــرت أر ترـــ ي هـــع  ال يالـــات ع شـــ ل ا ا وا ه رندل ـــا حا لـــن للتحليـــل واارارلـــن 

  اللاـــهء إىل إمــــناءات والتفســـري، لولتصـــ ح كـــعلرت ه  ـــ  أوه  ـــل تةظي  ــــا وتنتي  ـــا  ـــل  ـــيف
التحهاـــل والدـــنض واانامدـــن تســـا  ة م ـــاز اعافـــهب، وتاـــند تنتي  ـــا اة يـــي أر هُتيـــأ   يفيـــات 
 تةه ـــن حيافـــات  ستللصـــن أو  نك ـــن، إمـــناءات الدـــنض اانةـــي ع مـــ او ، رفـــه ات، أشـــ ا  

ــــ ة  ــــل  ــــيف   ةــــاء ا ــــن، حيافــــات للديفحــــات  ــــب ااتيــــريات، إلشــــاء  تيــــريات م ا         لــــ هةل  يالي
 ل.1الت  ييأو ترلي  الفتات والتا يل  سع ااها يل أو  ا اس    

VI–1- :عــرض الــبـــيـانـات  
لرــ  ا ت ــ لا ع درافــتةا هــع  و شــ ل أفافــي  لــ  قنارــن الدــنض اجلــ وا ن ه ــن ال يالــات    

ا صــل  لي ــا  ــل تفناــغ طتهاــات افــت ارة اهفــت يار، وكالــ  اجلــ او  ع ال  ااــن  ســيكن ليــنض 
  نض ال يالات الدا ن لل  حه ب، مث أ عت هع  اجل او  ع التدري   س ع اه ت اد  ل     إ

وااتيـريات   دضـ ا الـ دل وطاولـن إدرال يع الدةاصن وااها يل وجت يد ـا ليـنض ر ـف الظـهاهن تنك
  س تأ ري  دض ا  ل  اآل ن )  يف الرتكيع  ب كهر اانأة  ا لـن وحيافـ  تـ س تفـه  ا وهد ع 

 ـــ س ال رافـــن وكـــعا درمـــن التســـيع اا رفـــي لـــةوهد وكـــعا  ـــ س حيـــا  الزومـــن  هام اهتـــا ااةزليـــن و 
قا ت ــا والصــيا  ا لزوم ــا(، ك ــا افــتدةا ع   اــ  ا  يــار  ــالدنض ال يــا  زاــادة  لــ  الدــنض 

                                                           

 
، 2010 اجلزاةــــن الداصــــ ن، رصــــ ن للةشــــن، دار ال ــــهراي ألــــنس،  ة ايــــن ال حــــل الدل ــــي ع الدلــــه  اإللســــالين )تــــ را ات   ليــــن( -1
 .370ص
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اجل وا  ل  يف  ا    ة ال ياليـن أو ااةحةيـات وهـعا لزاـادة درمـن إاضـاح  دـل اادله ـات أاـل 
 ا هر الدنض ال يا  وا أك ن و ه ا  ل الدنض اجل وا.

VI–2- يـانـات:تــحــلــيـــا الــبـــ  
حتليل ال يالات و داجلن اادكيات تظل دو ـا لاحصـن إذا كالـ  جمـند تللـي  وت هاـع    لين إر   

و رارلــن ارــف، و ليــ  رنــع أر تتضــ ل كــعلرت   ليــات  رتا كــن  ــل التأواــل والهصــي والتفســري 
 ع حتري  أه ات ال حل وا ذ الظهاهن.والتةظيذ لل سا  ة 

التحليل أل  ل  لين ذهةيـن تتضـ ل تف يـرت الهاحـل إىل  ةاصـن   (2010) هراي ألنس، وح   نت    
  ت  دنان ق يدت ل، واضيي ذات ال ا ل أر حتليل اادكيات اتذ  ل  ل أفاس  نكن الف ـن، 

 الةس ن إىل  شـ لن و  ،هع  اليت تفح  كل  اهنة أو كل  يف ظن   ت افتلناج الةتاة  ال الن
 اتلفن اادكيات اليت   ت  ل  يف  اعصه   لي ا إىل  لهد االةا لترص    حن و كن   ال حل

 ل.1أكرب ح ر ر ل  ل اادا   ل  أفاس  ا كةا ل حل  ة   ةع ال  اان
 وح  افتل  ةا ع حتليل ال يالات قنارتب للتحليل ذنا:   
VI–2-1- ي:ـمـكـــا الـيـــلـــحــتــال  
الريـــا   د ليـــات التصـــةيي والت هاـــع وم ولـــن  واســـتل   ايـــ  التحليـــل اه صـــاةي  ـــل قناـــ    

 ع ا رحا  اإل صاةين ااتدلرن   يالات ال رافن وتك ي  الةسع ااتهان  ل  تيل ال يالات ااه حن
 اجل او  مث  رارلن هع  ا رحا  واإل صاةيات ع صهرها اجلزةين وال لين.

VI–2-2- :الــتــحـــلـــيـا الـــكـيفـي  
وات  ل التحليل ال يفي ع افتدناض هع  ال يالات ووصف ا وتفسريها وحتليل ا ور ك ا   دض ا    

مزةيــا أو كليــا إل كاة ــا  ــ لههت كيفيــن وافــتلناج اادــا  وا فــ اب ع إقــار ا هــ ات ااســكنة 
                                                           

ي ألنس أر حتليل اادكيات وال يالات ا  ت أفافا إىل التحر   ل  ـ س صـحن الفن ـيات ااررت ـن  ةـع ال  ااـن كحلـه   هرااشري  -1
 اش ل ال حل أو تربان وتفسري للظاهنة طل ال رافن، وأ ات أل  شن ل ا تصار قن  الد ل هع  ع أر دن ألها  أو زوااا للتحليل هي:

 وهه حتليل ا  ت إىل  نض  فصل اه ه   ا. الهصفي:التحليل  -   
 وهه حتليل ا  ت إىل و ل  ةاصن ااه ه  ع  يفحن   دض ا ال دل. التحليل التفسريع: -   
 وهه حتليل ا  ت إىل ا ذ الهاحل  ل  يف   دا  ادكي ا ا اناد لتصنااهتذ. التحليل الف  ي: -   
   ت إىل تل الظهاهن أو  ةاصن الهاحل  سع  راايي  تةه ن.  وهه حتليل ا  التحليل التصةيفي: -   
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ذنــا  الــيت تن ــي هــع  ال رافــن إىل الهصــه  إلي ــا  ييــن الف ــذ ا ك ــل للظــاهنة طــل ال حــل ودور إ
ر ـــــف هـــــع  الةتـــــاة  تـــــا تهصـــــل  إليـــــ  جم ه ـــــن ال رافـــــات الســـــا رن ااتدلرـــــن  ـــــالظهاهن اعضـــــنان 

 واهمت ا ين  صفن  ا ن وتلرت ااتدلرن تش يفت اإلف ار ااداصن  صفن  اصن.
VI–2-3- بيئة البرمجية المعتمدة في التحلياالــ:  
لةتـــاة   تحليـــل رح ـــيلل Version 5.01 (V5)(Sphinx plus2) ت ـــاد  نلـــا   امت    

  لن قهر ال رافن.اهفت يار للحا
V– :صـــعـــوبــات الــدراســـة  
ه ات والدناحيـــل كيريهـــا  ـــل ال رافـــات الدل يـــن ارـــ  ا ـــرتت هـــع  ال رافـــن جم ه ـــن  ـــل الصـــد    

 و اصن  ل   ستهس الد ل ااي ا  شن ل ترسي  ا إىل حس ب أفافيب:
V–1- :صــعـــوبـات ذاتـيــة  
 )وهاــنو ــب جمــا  ال رافــن  )وهاــن ا لــهاط(تتدلــ  أفافــا   دــ  ااســاان  ــب طــل الد ــل واإلحا ــن و    

 يل ك ـريا  ـل ا  يـار ه اتسـب السـفن للريـا   ـامناءات الد ـل اايـ ا   ـل  يف ظـن أو   س نة(
تهزال اهفت ارات  ل  اا حه ب أو اهتصا  تصـا  اإلدارات اادةيـن  ـعا الشـأر، زد  لـ  ذلـرت 
 نوت الد ل وحتضري ال روس رـا اأ ـع مال ـا    ـا  ـل الهحـ  اـأيت لال ـا  لـ   سـاب الهحـ  

 للد ل ال ح ي. االص 
V–2- ات مـوضـوعـيــةصــعـــوبـ:  
 تتدل  أفافا  اجلهالع اإلداران أو اا حه ب:و    
     وفـــ   ا ا فافـــي  ـــ   اههت ـــا  ت ـــل هـــع  ال حـــهث أو التشـــايل  لي ـــا  صـــده ات إداراـــن: -أ

تــــ س ااةــــ هتا، زد  لــــ  ذلــــرت ا ــــهت والت ــــنب  ــــل حت ــــل ااســــ ولين وفــــيادة الكــــن   أو الــــه ي
ال ريوحناقين را اصدع  ل    ن اعصه   ل  اادله ات وال يالـات ااكله ـن، وع  الـن  صـهلرت 
 لــــ   دــــل اادله ــــات واإل صــــاةيات ارــــ  ت ــــهر هــــع  اادله ــــات ح شنــــن ولــــري ط  ــــن ه تفــــي 

  رح ةن اادله ات ار  تتحصل  ل  و يرن أو  ناكـن اتاـ ها ع صـيين  ااكلهب، إ اان إىل   
ورحين اكهقن وتراس ك ري ه اس ح  ب  الريا   د لين ااسح الضهةي إلدرام ا ع ال حل  ل  

 اعافهب.



 ــــتـــــحـــلـــيـــــلــيزء الـــــــــــاجلـــ سادسالالـفــصــل 
 

202  

 

ت  ــــل أفافــــا ع صــــده ن التدا ــــل  ــــل اا حــــه ب و اصــــن  ــــل ذوع و  :صــــده ات  ي اليــــن -ب
ااستهس ال راع ال سيف  يل ه ُا ةهر  أع تر ان واهت ا   ـال حهث الدل يـن ا  اـند أر ادـنت 
اا حـــــهث أر هـــــع  ال رافـــــن ه تدـــــهد  ليـــــ   فاةـــــ ة  اداـــــن  ـــــب اتااهلـــــرت أو افرـــــ   افـــــ  ع 

ه ـــن اا رمـــن  ـــ ل اهفـــت ارة، زد  لـــ  ذلـــرت تلرـــي اهفـــتاا ن  دـــرت رـــا اـــ  ن ع  صـــ احين ا م
ال ا ـــل ن ه ـــن ك ـــرية  ـــل ا فـــتلن  ـــل قـــنت اا حـــه ب اـــيف ت ـــاد تـــهز  افـــت ارة إه وفـــألرت 

ألــتذ  ــل ال ل اــنس و ــب فــتهز  الســ ةاتس ولريهــا  ــل ا فــتلن الــيت ه تدلــ  وــا  لاا حــهث: هــ
 الدل ي. هح  الهامع تسلري  لل حل ال حل واليت تضيل  ل  ال ا ل ال  ري  ل اجل   وال
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 مـــقــدمــــــــة:
 ف التحػػػػلي   بػػػػل  )دانييػػػػلك بارسػػػ تز  )تػػػػال  تيعتقػػػل العليػػػػل حػػػػال الاػػػػامثا ا  ت ػػػػا يا  حثػػػػاؿ    

كالتن ية يؤدياف مت ا إىل إملاث تغيػاات  رريػة ا القػيل التقليليػة لل ات عػاتى ك لػ    ػ  
حثال  ف القيل ا  ت ا يػة كالثقاييػة تعػل  ناصػر حقاكحػة ا ك ػو  ىنتاتػ ف  )صاح يلىره النظرة يرل 
   احل التغيا.

ك قايػػة طػػ ره حػػال  ت ػػع تقليػػلم بػػ  راؼ كت جملت ػػع اجلزايػػرم   نػػاء انتقالػػوكممػػا    ػػه ييػػو  ف ا   
 ػػراء التػػلالل ا مػػتالي ا سػػتيطا  الط يػػل افحػػل كحػػا اللفػػو حػػال  -تقليليػػة إىل  ت ػػع مػػلي  

قػػل حػػر بتغػػاات ا ت ا يػػة حتعػػلدة حسػػا قي ػػو ا  ت ا يػػة كافالالقيػػة  لػػ  صػػعيل  -تركػػة ىايلػػة
الػرم حػ  افسػرة اجلزايريػة كانػا ا الفرد  ك اجملت ع ك لى ىره الع احل اليت تعل نتياة للتحػ ؿ 

 ذات ال قا سااا ا التغا الرم طر   ل  ىره افسرة.
كسػػنحاكؿ ا ىػػرا الفصػػل استقصػػاء     ػػة القػػيل ا  ت ا يػػة ال ايػػلة  لػػ  اجملت ػػع اجلزايػػرم    

ا نتقػػاي الػػرم  ػػ ل  ػػلة  ػػ  ت  قػػج   ليػػات كح  ػػات التحػػلي ى ككػػرا إبػػراز تلػػه القػػيل 
الراسخة ا ذىنية الفرد كافسرة اجلزايريػة اععاصػرةى كواكلػة نقػل ىػرا التغػا الاصػل  لػ  التقليلية 

اععاصػػرة كتصػػنيفو حػػال افكثػػر تػػ  اا  لػػ  اجملت ػػع حسػػت ل اع ارسػػات ا  ت ا يػػة لجلسػػرة اجلزايريػػة 
 إىل افقل مسج در ة ارتااطو بسل كيات  يراد اجملت ع اللي .

ك  يت ت  كل ذله إ  باإلعاـ باخلصايص الس سػي ل  ية لجلسػرة اجلزايريػة اععاصػرة كحقارنتػو  ػا    
كانا  ليو نظاهتػا التقليليػة الػيت س استقصػاء الصايصػ ا ا الفصػ ؿ السػابقةى كىػرا حػال الػالؿ 

تلػ  افصػعلة  ليل ال ملات ا  ت ا ية اليت يرتكج حن ا اجملت ع اجلزايػرم كبيػاف مميزاتػو  لػ  خ
كا كػل يػػرتة حػػع إبػػراز السػػ ات افساسػػية الػػيت حيزتػػو ك ليػػل طايعػػة التحػػ  ت الػػيت صػػاماتو طيلػػة 
تله الفرتاتى كحثلا ىره اعرملة حرملة الع ػل اعيػلا  كاللراسػة ال اقعيػة لل ات ػع وػل اللراسػة 

لػػ  طايعػػة التحػػ  ت كمجػػع اععل حػػات مػػ ؿ ختلػػ  اعؤ ػػرات الػػيت دي ػػال  ف تػػللنا  بسػػ رة  )حلينػػة
إ ػ الية الاحػ ى كحػال   كاليت مت ننا حال اإل ابة  ال تسػاال ت اللراسػة النظريػة كيػه اإليفػاـ ا 
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استخالص النتايج م ؿ مقيقة اجملت ػع اجلزايػرم اععاصػر كممارسػاتو ا  ت ا يػة سػ اء  لػ  صػعيل 
 الفرد  ك افسرة.

I- عرض نتائج وتحليل بيانات الدراسة الميدانية: 
سػػػاقا اإل ػػػارة  ف اللراسػػػة التحليليػػػة لل عطيػػػات اعيلانيػػػة سػػػ ؼ تػػػتل ب ػػػ ل  زيػػػي ككلػػػيى    

ياجلزيي كى  اعست ل افكؿى كييػو تػتل اللراسػة كيػغ حتغػا  مػادم  م  ف النتػايج تػلرس ك سػج 
انطالقػػا حػػال  ناصػػر ا سػػت ارة كػػله  لػػ  مػػلة كب ػػ ل حسػػتقل  ػػال بعسػػ ا الػػاع ى  حػػا اللراسػػة 

 كيغ حست يا ا نا:ال لية يتلرس 
كىػػ  اعسػػت ل الثػػا ى كييػػو تػػتل اللراسػػة بػػلحج حتغػػايال ا نػػا ك ليػػل تػػ  ا  مػػل:ا  لػػ    مػػل:ا:

 اآلالر كحلل تفا ل كل حن  ا حع بع .
 كى  اعست ل الثال ى كييو تتل اللراسة بلحج  ال ة حتغاات ي كثر كربط ا حع بع .  اني  ا:

I-1- :)المستوى األول )الدراسة أحادية المتغير 
I-1-1- :  كػػ ف    %90,47)كقػػل س التعاحػػل ب ػػ ل  كػػن حػػع العنصػػر الػػرك رم  متغيــر الســ

 م  هنل الفئة اليت ي  ف بيلىا مغ التصرؼ ىرا حال   ةى  ض   الر اؿ ي  ل ف  رباب افسر
   إىل ذله س  لة التعاحل حع ىره ال رحية ك هنا ال رحية افكثر بركزا كك  دا ا ال ارع.

 
 

 .حتغا اجلن  :IIV-01 اجللكؿ
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
I-1-2- : ال ػػػنل كانػػػا حػػػع صػػػنفي ال ػػػااب كال  ػػػ ؿى ي انػػػا النسػػػاة النسػػػاة  متغيـــر الســـ
حػػػع   %30,16)ى كنسػػػاة سػػػنة  40-30)حػػػع اعسػػػتا با الػػػريال تػػػرتاكح    ػػػارىل بػػػا   50,78%)

حنصػاا  لػ   ػرحية اعتػزك ا  ى ككػاف الرتكيػزسػنة  50-40)اعستا با الػريال تػرتاكح    ػارىل بػا 
ععريػػػة طايعػػػة العالقػػػات ا  ت ا يػػػة القاي ػػػة بػػػا افك د كال الػػػليال ككػػػرا الػػػزك ا حػػػع بعسػػػ  اى 

  %) النساة العلد اجلن 
 90,47 57 ذكر
 9.53 06 أنثى
 00 00 أخرى
 100 140 المسموع
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 ض  إىل ذله  ف الفئة ال اابية ىي الفئة افكثر  رضة للتغاات ا  ت ا ية كالسل كية الاصػلة 
ة افكثػػػػػػػػػػر قابليػػػػػػػػػػة كال ايػػػػػػػػػػلةى ك ػػػػػػػػػػا تعتػػػػػػػػػػن الفئػػػػػػػػػػ

بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج طايعت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  افالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرلللثقايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
      ا نفتامية.

      
 

 حتغا السال. :IIV-02 اجللكؿ
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
I-1-3- ــــــــــــــر ال  :حالــــــــــــــة ا  تماعيــــــــــــــةمتغي

كىػػػرا   %92,06)سػػػاقا اإل ػػػارة إىل  ف  سلػػػج اعسػػػتا با كػػػان ا حػػػال  ػػػرحية اعتػػػزك ا بنسػػػاة 
ا  ت ا يػػػة بػػػا افبنػػػاء لتحصػػػيل  كػػػن قػػػلر مم ػػػال حػػػال اععل حػػػات  ػػػال العالقػػػات كاع ارسػػػات 

كال الليال كبا الزك ا يي ا بين  ا كبا افبناء كالانات ككػرا بػا الزك ػة ك سػرة زك  ػاى ا مػا 
لل طلقػا   %4,760) ف النسج افالرل كانا  ل ضئيلة حقارنة بفئػة اعتػزك اى ي انػا نسػاة 

 للعزاب.   %3,180)كنساة 
   
 

 حتغا الالة ا  ت ا ية. :IIV-03 اجللكؿ
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
 

  %) النساة العلد لسالا
 01,60 01 سنة 20-30
 50,78 32 سنة 30-40
 30,16 19 سنة 40-50
 14,28 09 سنة 50-60

 03,18 02 سنة 60 كثر حال 
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد لالة ا  ت ا يةا
 92,06 58 متزوج

 04,76 03 مطلق 
 00 00 أرمل
 03,18 02 أعزب
 100 63 المسموع
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I-1-4- ك نسػػػ ل يقػػػل كػػػاف حعظ  ػػػل حػػػال  ؿ اعسػػػتا باا  ة  مػػػبسػػػاج طايعػػػ :مه ـــةمتغيـــر ال
  %7,94)حن ل كان ا حال اعتقا ػليالى ك  %7,94)ى ا ما  ف  %84,12)ال رحية العاحلة بنساة 

 حن ل كان ا حال العاطلا  ال الع ل حن ل نساء ربات بي ت.
 

  
 

 حتغا اع نة. :IIV-04 اجللكؿ
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
I-1-5- بػالنظر إىل  ػاؿ اللراسػة ككػرا سػال اعاحػ  ا يقػل كانػا طايعػة  :متغير مسال العمـل

عيػػػػػلة كػػػػػل الاعػػػػػل  ػػػػػال اجملػػػػػاؿ الفالمػػػػػيى ي انػػػػػا اإل ابػػػػػة بػػػػػػػػ   الػػػػػرل  ت ػػػػػ ل نسػػػػػاة الع ػػػػػل ب
ى  حػػا اجملػػاؿ الصػػنا ي  %26,98) حػػا العػػاحل ف ا اجملػػاؿ اخلػػلحان ي انػػا نسػػات ل ى  58,72%)

ا مػػػػػا   يػػػػػزاكؿ  م حػػػػػال  ى %01,60) حػػػػػا الانػػػػػاء ي انػػػػػا نسػػػػػاتو  ى %03,18)ي ػػػػػاف بنسػػػػػاة 
 بلكف   اب.  %09,52)اعاح  ا  م ن اط يالميى ك اءت نساة 

     
 
 
 

 حتغا  اؿ الع ل. :IIV-05 اجللكؿ
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
 

  %) النساة العلد ع نةا
 84,12 53 عامل

 07,94 05 بطال 
 07,94 05 متقاعد
 00 00 أخرى
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد  اؿ الع ل
 00 00 فالحة

 03,18 02 ص اعة 
 01,60 01 ب اء

 26,98 17 خدمات
 58,72 37 أخرى

 09,52 06 بدون  واب
 100 63 المسموع
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I-1-6-  حػػػػال اعاحػػػػ  ا   ديارسػػػػ ا الفالمػػػػة  %65,08) :حــــة مــــ    ــــلالممارســــة ال متغيــــر      
 ك الر ػػي حػػال قاػػل كىػػرا لطايعػػة اجملت ػػع كت   اتػػو الليثػػة اععت ػػلة  ساسػػا  لػػ  التعلػػيل ك صػػيل 
ال  ادات العليا كالرساة ا الص ؿ  ل  اع ال الس لة اليت تػلر راتاػا  ػ ريا حنتظ ػاى ا مػا  ف 

 حن ل يقل كان ا بلكف   اب.  %01,60)حن ل قل حارس ا الفالمة حال قالى  حا   33,32%)
 

 
 

 حتغا ممارسة الفالمة حال قال. :IIV-06 اجللكؿ
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
I-1-7- :ل      الفئة ال ػاابية ا ال قػا الػاي  متغير ممارسة األصول للعمل ال الحي 

  ة كااة حال اخليارات ا  اؿ الع لى يقل كاف اآلبػاء كاف ػلاد  حػاـ مت يػة حزاكلػة  كمتتع ا  ا
حال اعاح  ا   %80,95)الفالمي كالر  م لتحصيل ق ت ي ح لى كلرا يقل  اءت نساة الع ل 

حن ل يلػل يػزاكؿ  صػ هلل الع ػل   %15,87)ت ا  ف  ص هلل حارس ا اف  اؿ الفالميةى  حا نساة 
بػػػلكف   %03,18)الفالمػػػي لتػػػ    ل ف  ػػػاؿ كمػػػرؼ  الػػػرل كالتاػػػارةى ا مػػػا  ػػػاءت نسػػػاة 

   اب. 
 

حتغا ممارسة افص ؿ للع ل  :IIV-70 اجللكؿ
 الفالمي.

 . 2017) الاام  :اعصلر
 
 
I-1-8- النسػػاة ال ػػنل حػػال اعاحػػ  ا ىػػل حػػال السػػ اف افصػػليا  :تغيــر األصــل السغرافــيم

ىػػػػي حسػػػػاكال نبػػػػاي ل حػػػػال قاػػػػلى ي انػػػػا نسػػػػات ل باعلينػػػػة ميػػػػ  تعػػػػل اعسػػػػاكال الػػػػيت يقطن هنػػػػا 

  %) النساة العلد ممارسة الفالمة 
 33,32 21 نعم
  41 65,08 

 01,60 01 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد ممارسة افص ؿ للع ل الفالمي
 80,95 51 نعم
  10 15,87 

 03,18 02 بدون  واب
 100 63 المسموع
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ىػػػل حػػػال سػػػا افصػػػليا باعلينػػػة كإاػػػا ت ايػػػلكا  لػػػ  اعلينػػػة   %25,40)ى ا مػػػا  ف  73,00%)
لظركؼ الع ل  ك لالستفادة حال حزايا اعلينة اليت  لت قفزة ن  ية بعل ا ستقالؿى ككانا نساة 

 بلكف   اب.  01,60%)
 

 حتغا افصل اجلغراا. :IIV-08 اجللكؿ
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
I-1-9- :60,32)حػػػال اعاحػػػ  ا   ػػػاب ا ب  ػػػ د افبى ك  %53,97) متغيـــر أفـــراد العائلـــة%  

حػػػن ل   ػػػاب ا   %36,51)حػػػن ل   ػػػاب ا ب  ػػػ د افبنػػػاءى ك  %85,71)حػػػن ل   ػػػاب ا ب  ػػػ د افـى ك
حػػػن ل   ػػػاب ا ب  ػػػ د   %41,27)حػػػن ل   ػػػاب ا ب  ػػػ د اف  ػػػاـى ك  %36,51)ب  ػػػ د اف ػػػلادى ك

افالػػ اؿى ل ػػال   دي ػػال ا  ت ػػاد  لػػ  ىػػره النتػػايج يي ػػا يتعلػػغ ب  ػػ د افصػػ ؿ فف اعاحػػ  ا 
افص ؿ حع افبناء ا بيا كامػلى ميػ  يهف ػل حػال يظ ر  لـ ي   ل هلرا السؤاؿ اعتعلغ بإقاحة 

 اجل اب  ف اعاح  ا   اب ا  ال ك  د افص ؿ  ل  قيل الياة.
   
      
 

 حتغا  يراد العايلة. :IIV-09 اجللكؿ
 . 2017) الاام  :اعصلر

 

 

 

  %) النساة العلد افصل اجلغراا
 73,00 46 نعم
  16 25,40 

 01,60 01 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد  يراد العايلة
 53,97 34 األب
 60,32 38 األم

 85,71 54 األب اء 
 36,51 23 األ داد
 36,51 23 األعمام
 41,27 26 األخوال

 00 00 بدون  واب
 100 63 المسموع
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I-1-11- :لي  لػلي ل  بنػاء ا سػال   %88,89) سلج اعاح  ا  متغير و ود أب اء متزو ون
ى ا مػا  ف سػنة 40ك 30)الزكاج كذله را ع لسال اعاح  ا  نفس ل مي  كاف  سلا ل حا بػا 

 حتزك  ف.  بناءحن ل للي ل   11,11%)
 

 
 .ك  د  بناء حتزك  فحتغا  :IIV-10 اجللكؿ

 . 2017) الاام  :اعصلر
 
 
I-1-11- :  حػػال   ػػ ع اعاحػػ  ا يت تعػػ ف   %65,08)إف  متغيــر الط يعــة القانونيــة للمســ

حػػن ل ىػػل   %34,92)باعل يػػة التاحػػة لل سػػ ال إحػػا  ػػال طريػػغ ال ػػراء  ك اإلرثى ا مػػا  ػػل  ف 
 . اارة  ال حست  ريال لل س ال الرم يعي  ف ييو

 
 

 حتغا الطايعة القان نية لل س ال. :IIV-11 اجللكؿ
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
I-1-12- حػػال اعاحػػ  ا     %61,90) :فــي المــدخل متغيــر احتــواء المســ   علــى ســقي ة

حيت م حس ن ل  ل  سقيفة حعللا ذله بسيغ اعسامة اعخصصة للس الى ك ا  ف السػقيفة ا 
يعػػػل حت ا ػػػيا حػػػع حتطلاػػػات العصػػػرنةى كمقيقػػػة افحػػػر  ف الر ػػػل  نظػػػرىل تعػػػن  ػػػال طػػػراز قػػػل   

ء اللػ ان التقليلم جل  إىل استخلاـ السقيفة ل سر   ػا النػا ر داالػل اعسػ ال  يػال تت ا ػل النسػا
يعتن الرك  ال حال الايػا حػال افحػ ر النػادرةى ل ػال اعػر ة اععاصػرة تعتػن كثػاة اخلػركج حػال اعسػ ال 
إحا للع ل  ك لللراسة يػال دػل الر ػل مر ػا  ف تقػع  لػ  نسػايو   ػا الر ػاؿ يػتل ا سػتغناء  ػال 

  %) النساة العلد ك  د  بناء حتزك  ف
 11,11 07 نعم
  56 88,89 

 00 00 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد الطايعة القان نية لل س ال
 65,08 41 ملك
 34,92 22 إيسار

 00 00 بدون  واب
 100 63 المسموع
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حال اعاح  ا حيت م حس ن ل  لػ  سػقيفة حعللػا ك  دىػا إىل   %36,50)السقيفةى ا ما  ف 
 دكرىا الفعاؿ ا  قيغ حال  الرحة ككسر   ا الغرباء  ال تسليط نظرة حاا رة إىل كسط اللار.

 
 

 حتغا ك  د سقيفة ا اعلالل. :IIV-12 اجللكؿ
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
I-1-13- :حػػال اعاحػػ  ا حيتػػ م حسػػ ن ل   %50,80) متغيــر احتــواء المســ   علــى حــوش

 لػػػ  مػػػ ش دااللػػػي كىػػػػرا لسػػػ اف اإلضػػػاءة كالت  يػػػة كتػػػػ يا حتػػػنف  مقيقػػػي لل سػػػ الى بين ػػػػا 
حسػػ ن ل م  ػػا داالليػػا بسػػاج ضػػيغ اعسػػامة اعخصصػػة للسػػ ال  ك حػػن ل   حيػػ م   47,60%)

لطايعػػػػة اعسػػػػ ال القان نيػػػػة )إدػػػػار  ك ػػػػلـ حقػػػػلرهتل  لػػػػ  إمػػػػلاث  م تعػػػػليالت  لػػػػ  تصػػػػ يل 
 بلكف   اب.  %01,60)اعس الى ا ما  لا 
 
 

 حتغا ك  د م ش دااللي. :IIV-13 اجللكؿ
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
I-1-14-  حيتػػ م  حػػال اعاحػػ  ا  %73,01) :المســ   علــى مســال أخ ــرمتغيــر احتــواء  

 السر كىرا را ع إىل  لـ ك  د ال ش  صال كالرم يعل اع ػاف افساسػي حس ن ل  ل   اؿ 
  %25,39)بين ػػا لل اػػاؿ افالسػػر  ك لسػػيغ الػػ ش ك ػػلـ إح انيػػة تزكيػػله بالعنصػػر افالسػػرى 

يسػػػػل حسػػػػ ن ل  ػػػػا   السػػػػرا ميػػػػ  يعػػػػل  ػػػػا  للرتييػػػػو ك قيػػػػغ اعتعػػػػة الاصػػػػريةى ك لػػػػا نسػػػػاة 
 .بلكف   اب  01,60%)
 

  %) النساة العلد ك  د سقيفة ا اعلالل
 36,50 23 نعم
  39 61,90 

 01,60 01 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد ك  د م ش دااللي
 50,80 32 نعم
  30 47,60 

 01,60 01 بدون  واب
 100 63 المسموع
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 حتغا ك  د  اؿ  السر. :IIV-14 اجللكؿ
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
I-1-15- :بسػاج ا ت ػاد اجملت ػع اععاصػر  لػ  العناصػر  متغير و ود زري ـة لتربيـة الحيوانـات

اجلاىزة اعاتا ة حال الس ؽ كقياـ الصػنا ات الغراييػة كغاىػا حػال الصػنا ات يقػل تال ػ  ا ىت ػاـ 
حػػال   %84,12)برتبيػػة الي انػػات داالػػل الايػػ ت للحصػػ ؿ  لػػ  اعػػ اد افكليػػة كىػػرا حػػا يفسػػر  ف 

ػػاء يفػػا إىل اعاحػػ  ا   حيتػػ م حسػػ ن ل  لػػ  زرياػػة لرتبيػػة ا لي انػػاتى كمػػا  ضػػامي العيػػل إاػػا ده
حػال اعاحػ  ا حيتػ م حسػ ن ل  لػ  زرياػة   %14,28)اعس ال ليلة قال العيل يقطى بين ا  ل  ف 

لرتبية الي اناتى مي   ل  ف  رباب ىره اعساكال ىل كاار ا السال  يزالػ ف حيتفظػ ف بعػادات 
 .  بلكف   اب  %01,60)افسالؼى ك ل 

 
 

 حتغا ك  د زرياة لرتبية الي انات. :IIV-15 اجللكؿ
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
I-1-16-  95,23)افسلاية السامقة حال اعاحػ  ا  : ستق ال ال يوف و ود غرفةمتغير%  

 سػػتقااؿ السػػي ؼى كىػػي حيػػزة حتاػػررة ا اجملت ػػع اجلزايػػرم كالعػػر     حػػا  حيػػ م حسػػ ن ل سريػػة
   يسػػػػل حسػػػػ ن ل سريػػػػة  %03,17)يفػػػػلؼ اإلكػػػػراـ افحثػػػػل للسػػػػي  كالقيػػػػاـ  قػػػػوى بين ػػػػا  ػػػػل 

بال ػػاد ت فػػي لسػػ ال  يػػراد   سػػتقااؿ السػػي ؼ كىػػرا را ػػع  صػػال لسػػيغ حسػػامة اعسػػ ال كالػػيت
 بلكف   اب.  %01,60)افسرةى ك اءت نساة 

 

  %) النساة العلد ك  د  اؿ  السر
 25,39 16 نعم
  46 73,01 

 01,60 01 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد ك  د زرياة لرتبية الي انات
 14,28 16 نعم
  46 84,12 

 01,60 01 بدون  واب
 100 63 المسموع
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حتغا ك  د سرية  ستقااؿ  :IIV-16 اجللكؿ
 السي ؼ.

 . 2017) الاام  :اعصلر
 
I-1-17- :بػػػػالنظر إىل اعسػػػػت ل اععي ػػػػي  متغيــــر مســــتوى تة يــــا غرفــــة اســــتق ال ال ــــيوف

حن ل يؤ ث ف سرية استقااؿ السي ؼ   %74,60)اعت سط الرم يعي و  سلج اعاح  اى يقل كاف 
حػػػػػن ل يقػػػػػل   ثػػػػػ ا سريػػػػة اسػػػػػتقااؿ السػػػػػي ؼ ت  يثػػػػػا  يػػػػػلاى كنسػػػػػاة   %20,63)ت  يثػػػػا  اديػػػػػاى  حػػػػػا 

 حن ل بلكف   اب.  %03,17)  ث ىا ب  ل ياالرى كبقيا نساة   01,60%)
 

 
حتغا حست ل ت  ي   :IIV-17 اجللكؿ

 سرية استقااؿ السي ؼ.
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
I-1-18- :  ا الع ػػارة كىػػي إمػػلل السػػ ات الاػػارزة  متغيــر ا متمــام بتــزيي  وا هــة المســ

حػػػال اعاحػػػ  ا ح ت ػػػا بتػػػزيا ال ا  ػػػة اخلار يػػػة لل سػػػ الى بين ػػػا     %68,25)ى يناػػػل الليثػػػة
حػػن ل بتػػزيا ال ا  ػػة كلعػػل السػػاج ا ذلػػه ىػػ   ػػلـ احػػتالك ل لل سػػاكال الػػيت   %30,15)ي ػػتل 

 حن ل بلكف   اب.   %01,60)يقطن ف يفا ك هنا ذات طايعة إداريةى ككانا نساة 
 
 
 
 

  %) النساة العلد ك  د سرية  ستقااؿ السي ؼ
 95,23 60 نعم
  02 03,17 

 01,60 01 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد حست ل ت  ي  سرية استقااؿ السي ؼ
 74,60 47 عادي
 20,63 13  يد
 01,60 01 فاخر 

 03,17 02 بدون  واب
 100 63 المسموع
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حتغا ا ىت اـ بتزيا كا  ة  :IIV-18 اجللكؿ
 اعس ال.

 . 2017) الاام  :اعصلر
 
 

I-1-19- :  كيػػػرتاط حسػػػػت ل تػػػزيا كا  ػػػػة اعسػػػػ ال  متغيـــر مســــتوى تــــزيي  وا هــــة المســــ
حال    ع اع ت ا بتزيا كا  ة   %27,90)باع انة ا  ت ا ية لصاماو كحقلار  راءهى كقل  ن 

حػػػن ل يزين هنػػػا ب ػػػ ل حاػػػال  ييػػػوى  حػػػا   %02,34)حسػػػ ن ل  هنػػػل يزين هنػػػا ب ػػػ ل  يػػػلى ك ػػػا  ف 
  حن ل ي اف تزيا كا  ة حس ن ل ب  ل  ادم.   69,76%)

 
 

حتغا حست ل تزيا  :IIV-19 اجللكؿ
 كا  ة اعس ال.

 . 2017) الاام  :اعصلر
 
 
I-1-21- تعػػل العالقػػة حػػع اجلػػااف حػػال  كثػػر العالقػػات  العال ــة مــج السيــران: مســتوى متغيــر

حػال اعاحػ  ا  ػال ك ػ د  القػة ق يػة حػع   %53,97)مساسية با س اف الي ال املى كقل  ػن 
حػػػػال اعاحػػػػ  ا   ع ػػػػل حػػػػع  ػػػػااهنل  القػػػػة حت سػػػػطةى  حػػػػا   %38,10) ػػػػااهنلى ا مػػػػا كػػػػاف 

 حن ل يقل صرم ا  نو     ع ل حع  ااهنل  ية  القة.  07,93%)
 
 
 

  %) النساة العلد ا ىت اـ بتزيا كا  ة اعس ال
 68,25 43 نعم
  19 30,15 

 01,60 01 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد حست ل تزيا كا  ة اعس ال
 69,76 30 عادي
 27,90 12  يد

 02,34 01 م الغ فيه 
 00 00 بدون  واب
 100 43 المسموع
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 حتغا حست ل العالقة حع اجلااف. :IIV-20 اجللكؿ 
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
 
I-1-21- :لقػػل مظػػي اجلػػار كسػػط افميػػاء العتيقػػة   انػػة  ػػل ح  ػػة  متغيــر استرــارة  يــران

ت س ىا ح ا ر الج كحظاىر ا مرتاـ كالتقليرى ل ال ىػره اع انػة  الػرت ا التق قػر التػلردي 
حػػػػال اعاحػػػػ  ا     %60,32)حػػػػع ابتعػػػػاد اجملت ػػػػع  ػػػػال  ػػػػادات اجملت ػػػػع ا لػػػػي التقليػػػػلمى يناػػػػل 

 لػ  اعسػ ال ككا  تػو حعتػنيال ذلػه مريػة  خصػية يست اكف  ااهنل ا مالة إ ػراء تعػليالت 
حال اعاح  ا يقل   اب ا ب هنل يست اكف  ااهنل ا مالػة إ ػراء تعػليالت   %36,50) تةى  حا 

 حال مق ؽ اجلارى ك ا  نكا  ال إح انية ا ستفادة حال  ي ار   ل  اعس ال حعللا ذله ب نو
 بلكف   اب.  %03,18) الرلى ككانا نساة 

  
 حتغا است ارة اجلااف. :IIV-21 اجللكؿ  

 . 2017) الاام  :اعصلر
 

 
I-1-22- حػػال اعاحػػ  ا  هنػػل يلتقػػ ف حػػع   %61,90) ػػن  :متغيــر ا لتقــاء مــج ســ ان الحــي

حػػن ل  هنػػل   يلتقػػ ف   %36,50) ػػي لى بين ػػا صػػرح سػػ اف الػػي حػػال   ػػل حناق ػػة  حػػ ر تتعلػػغ 
 حن ل بلكف   اب.  %01,60) بلا حع س اف اليى كبقيا نساة 

 
 

  %) النساة العلد حست ل العالقة حع اجلااف
 53,97 34  وية

 38,10 24 متوسطة
 07,97 05 تو د عال ة   

 00 00 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد است ارة اجلااف
 36,50 23 نعم
  38 60,32 

 03,18 02 بدون  واب
 100 63 المسموع
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 حتغا ا لتقاء حع س اف الي. :IIV-22 اجللكؿ
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
I-1-23- :حػػال اعاحػػ  ا بافسػػ    %98,40)ي ػػعر  متغيــر الرــعور اتســار ت ــا ر القــاذورات

 بلكف   اب.  %01,60) ا اه تنا ر القاذكرات كسط اليى ا ما  اءت نساة
 
 

حتغا ال ع ر ا اه تنا ر  :IIV-23 اجللكؿ
 القاذكرات.

 . 2017) الاام  :اعصلر
 
I-1-24-  يقػػلح ف نصػػايحا  حػػال اعاحػػ  ا  %93,65) :نصــائأل ألا ــال الحــيتقــديم متغيــر

فطفاؿ الي با تااره كا اا يل  ا إليو الليال اإلسالحيى ك ػا  نػو يسػاىل ا ن ػر الفسػيلة كالقػيل 
 حن ل بلكف   اب.  %06,35)السنة كواربة الرذيلة كالتسييغ  لي اى ك لا نساة 

 
 

حتغا تقل  نصايح  :IIV-24 اجللكؿ
 فطفاؿ الي.

 . 2017) الاام  :اعصلر
 
I-1-25- حػال اعاحػ  ا  %52,40)  ػاب  لحل ال زاعات: م  العقالء متغير و ود  ماعة 

ب  ػ د مجا ػة حػال العقػالء ككاػػار السػال يهر ػع إلػي ل ا مػاؿ كقػػ ع نزا ػات كالاليػات بػا سػػ اف 

  %) النساة العلد ا لتقاء حع س اف الي
 61,90 39 نعم
  23 36,50 

 01,60 01 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد تنا ر القاذكرات ل ع ر ا اها
 98,40 62 الرعور باألسف
 00,00 00 عدم الم ا ة
 01,60 01 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد تقل  نصايح تقل  نصايح فطفاؿ الي
 93,65 59 نعم 
   00 00,00 

 06,35 04 بدون  واب
 100 63 المسموع
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حػػال اعاحػػ  ا  ػػال  ػػلـ ك ػػ د حثػػل ىػػره اجل ا ػػة ك ف  يػػراد   %42,80)الػػي ال امػػلى ك ػػا صػػرح 
 بلكف   اب.  %04,80)افحال ىل ال فيل ال ميل لل حثل ىره النزا اتى ك لا نساة 

 
 

حتغا ك  د مجا ة حال  :IIV-25 اجللكؿ
 العقالء لل النزا ات.

 . 2017) الاام  :اعصلر
 
I-1-26-  ي ػعركف  حػال اعاحػ  ا  %55,55) :الحقـوق عـدم تحصـيل ردة ال عـل ع ـدمتغيـر

بالغسػػج ا مالػػة  ػػلـ مصػػ هلل  لػػ  مقػػ ق ل حػػال اللكلػػة ممػػا ينػػرر بإح انيػػة تطػػ ر ىػػرا ال ػػع ر 
حػػػػال   %17,46)ك  لػػػػو إىل ممارسػػػػات  نيفػػػػة حػػػػال    ػػػػاؿ مريػػػػج ك ػػػػغج كساىػػػػاى بين ػػػػا يفسػػػػل 

  %15,87)كا نط اء  ل  النف   نل  لـ الص ؿ  ل  الق ؽى كيلا  اعاح  ا ا تزاؿ الناس 
حػال   %01,60)حال اعاح  ا إىل سل ؾ الل ؿ السل ية بغية  صيل حػا ياتػو حػال مقػ ؽى ك بػلل 
حػػن ل   %09,52)اعاحػػ  ا جلػػ ءه إىل الت ليػػل كالت  ػػل إذا   حيصػػل  لػػ  مق قػػوى ك لػػا نسػػاة 

 بلكف   اب.
   
 
 

حتغا ردة الفعل  نل  :IIV-26 اجللكؿ
  لـ  صيل الق ؽ.

 . 2017) الاام  :اعصلر
 
 
I-1-27-  لقل  صػاح ا ىت ػاـ بتحسػا اعسػت ل التعلي ػي  :المستوى التعليمي للزو ةمتغير

للزك ػػة حػػال حتطلاػػات الػػزكاج كىػػرا للػػلكر ال اػػا الػػرم تلعاػػو افـ ا   ليػػة تن ػػئة كتربيػػة افك دى  

  %) النساة العلد العقالء لل النزا اتك  د مجا ة حال 
 52,40 33 نعم 
   27 42,80 

 04,80 03 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد ردة الفعل  نل  لـ  صيل الق ؽ
 55,55 35 تغ ب 

 17,46 11 تعتزل ال اس 
 01,60 01 تهدد وتتوعد

 00 00 تلسة إلى التخريب
 15,87 10 الحل السلمي
 09,52 06 بدون  واب
 100 63 المسموع
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ك ا  ف الركج اعر ة للتعليل كرسات ا ا الص ؿ  ل   ػ ادات  ليػا كسياسػة اللكلػة القاي ػة  لػ  
حػال   %46,02)لتعلي ػي لػلل النسػاءى كلػرا يقػل كػاف ض اف التعليل للانسػا ريػع حػال اعسػت ل ا

حػرتاطا حػن ل   %23,80)حرتاطا بزك ات ذكات حست ل تعلي ي  احعيى بين ا كػاف  اعاح  ا
حػػػػن ل حرتاطػػػػ ف بزك ػػػػات ذكات حسػػػػت ل   %17,45)بزك ػػػات ذكات حسػػػػت ل تعلي ػػػػي  ػػػػان مى ك

             تعلي ػػػػػػػي ابتػػػػػػػلاييىحػػػػػػػن ل حرتاطػػػػػػػ ف بزك ػػػػػػػات حػػػػػػػال حسػػػػػػػت ل   %03,18)تعلي ػػػػػػػي حت سػػػػػػػطى ك
 حن ل بلكف   اب.  %07,95)حن ل زك اهتل  حياتى ك لا نساة   %01,60)ك 
 
 

  
 

 .اعست ل التعلي ي للزك ةحتغا  :IIV-27 اجللكؿ
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 

 
 
I-1-28- بسػاج اسػتفادة اعػر ة حػال التعلػيل كنيل ػا   لػ    راط مه ي:ل متغير ممارسة الزو ة

ال  ادات ا  ل سياسة التعليل ال  حي كت ياه ل ال اجلنسا يقل يهتحا ا ك و اعر ة  ب اب 
يقػػػػط حػػػػال   %25,40)ال ػػػغل كالت  يػػػػ  سػػػػ اء ا القطػػػػاع ال ػػػػ حي  ك اخلػػػػاصى ل ننػػػػا  ػػػػل  ف 

حػال اعاحػ  ا  ف متػارس زك ػاهتل   %68,25)ى بين ػا ديػانع اعاح  ا متػارس زك ػاهتل ن ػاطا ح نيػا
 ن ػػطة ح نيػػة بسػػاج ا  تقػػاد السػػايل  ف اع ػػاف افنسػػج لل ػػر ة ىػػ  بيت ػػا ك ف ك يفت ػػا اف ػػ  
ت  ػال ا ا ىت ػاـ ب ػػؤكف بيت ػا كالقيػػاـ  ػغ زك  ػػا كالسػ ر  لػػ  تربيػة  بناي ػػا كتن ػئت ل التن ػػئة 

 حن ل بلكف   اب.  %06,35)السنةى ك لا نساة 
 

  %) النساة العلد اعست ل التعلي ي للزك ة
 01,60 01 أمية 
 03,18 02 ابتدائي 
 17,45 11 متوسط 
 23,80 15  انوي
 46,02 29  امعي

 07,95 05 بدون  واب
 100 63 المسموع
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 حتغا ممارسة الزك ة لن اط ح ين. :IIV-28 اجللكؿ 

 . 2017) الاام  :اعصلر
 

 
 
I-1-29- :تػػػ ن  حعظػػػل النسػػػاء اليػػػـ  كالاصػػػة ذكات  متغيـــر ممارســـة الزو ـــة ل رـــاط حرفـــي

اعسػػت ل التعلي ػػي اعرحػػ ؽ حػػال ممارسػػة مػػرؼ حنزليػػة إ  إذا اضػػطرت لػػرله ك سػػا لة الػػزكج  لػػ  
  %26,98)ت الي  الياة ك  ااءىا  ك رسات ا ا ت يا قسط حال اعاؿ ينفع ا حستقاالى كلرا يػإف 

ساسػػػا ا صػػػنا ة الل يػػػات  ك مالقػػػة حػػػال اعاحػػػ  ا يقػػػط متػػػارس زك ػػػاهتل مريػػػا حنزليػػػة تت ثػػػل  
حال اعاح  ا   متارس زك اهتل  م مرؼ حنزليػةى   %66,67)السيلات  ك اخلياطة كالطرزى بين ا 

 حن ل بلكف   اب.  %06,35)ك لا نساة 
 
 

 حتغا ممارسة الزك ة لن اط مرا. :IIV-29 اجللكؿ
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
I-1-31-  لقػل احتػازت اليػاة ا  ت ا يػة افسػرية  :اعتراض الزو ة على  رارات الزوجمتغير

ا اجملت ػػع التقليػػلم بالتسػػليل التػػاـ حػػال الزك ػػة لقػػرارات الػػزكج ك ػػلـ إبػػلاء  م ر م خػػال  لر يػػوى 
ل ال كحع  رر اعر ة كانف اؾ بع  القي د  ن ا يقل  صاحا متتله حال اجلر ة حا خي هلا حال إبلاء 

حػػال اعاحػػ  ا  ف زك ػػاهتل   %80,95)يقػػل  بػػلل  ر ي ػػا بػػل كا رتاضػػ ا  ػػال بعػػ  قػػرارات الػػزكجى
حال اعاح  ا  كلكا  ف زك اهتل   يعرتضػال ك    %11,11)يعرتضال كيناق ن ل ا قراراهتلى بين ا 
 حال اعاح  ا بلكف   اب.  %07,94)يناق ال  بلا قرارات الزكجى بين ا  ل 

 

  %) النساة العلد ممارسة الزك ة لن اط ح ين
 25,40 16 نعم 
   43 68,25 

 06,35 04 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد ممارسة الزك ة لن اط مرا
 26,98 17 نعم 
   42 66,67 

 06,35 04 بدون  واب
 100 63 المسموع
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حتغا ا رتاض الزك ة  ل   :IIV-30 اجللكؿ

 قرارات الزكج.
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
I-1-31- :حػػػال اعاحػػػ  ا يصػػػف ف  القػػػة   %63,48) متغيـــر عال ـــة الزو ـــة بة ـــارب الـــزوج

زك اهتل ب قاريفل ب هنا ق ية ك ف افسرة حستقلة  س ال  ال العايلة ال ااة مما يقلل حال ا مت اؾ 
حػػال اعاحػػ  ا  القػػة زك ػػاهتل ب قػػاريفل ب هنػػا حت سػػطةى ا   %28,98)بػػا الطػػرياى بين ػػا يصػػ  

حػػػػػال اعاحػػػػػ  ا يصػػػػػ  ىػػػػػره العالقػػػػػة ب هنػػػػػا ضػػػػػعيفة متاحػػػػػاى ك ػػػػػاءت نسػػػػػاة   %01,60)مػػػػػا  ف 
 حال اعاح  ا بلكف   اب.  07,94%)

 
 

 حتغا  القة الزك ة ب قارب الزكج. :IIV-31 اجللكؿ
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
I-1-32- :عزاكلػة بعػ   ن ػطت ا الي حيػة  بساج بركز اعػر ة لل ػارع  متغير كي ية اختيار الزو ة

كالتعليل كالع لى يقل تعلدت طرؽ االتيار الر ل ل ري ة مياتو بعل  ف كانا ا السػابغ م ػرا 
 ل  افح ات الل ان سالاا حػا يسػلطال  نظػارىال  لػ  الفتيػات  نػل مسػ رىال مفػالت اف ػراسى 

  الر ػاؿ ا ال قػا الػاي يتعػرؼ  لػ  اعػر ة مػا قاػل  ف ت ػ ف بين  ػا  القػػة ميػ   صػاح بعػ
ر يػػة ميػػ  ت ػػ ف ىػػره اعػػر ة إحػػا زحيلػػة ا الع ػػل  ك اللراسػػة  ك سػػا ذلػػهى ل ػػال  تػػزاؿ طايفػػة 

حػػػال اعاحػػػ  ا  ف  ػػػري ة مياتػػػو    %44,44)ت كػػػل ىػػػره اع  ػػػة إىل افـ  ك افالػػػاى كقػػػل صػػػرح 
حػػػال اعاحػػػ  ا كػػػاف  ػػػال  القػػػة مػػػجى ك ف   %19,04)ل الػػػليالى بين ػػػا كانػػػا حػػػال االتيػػػار  مػػػل ا

حػػال اعاحػػ  ا   %19,04)حػػال اعاحػػ  ا كػػاف بسػػاج الزحالػػة ا الع ػػلى بين ػػا كصػػ    09,52%)

  %) النساة العلد ا رتاض الزك ة  ل  قرارات الزكج
 80,95 51 نعم 
   07 11,11 

 07,94 05 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد  القة الزك ة ب قارب الزكج
 63,48 40  وية 

 28,98 17 متوسطة 
 01,60 01 ضعي ة

 07,94 05 بدون  واب
 100 63 المسموع
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كػػ ف ت ػػ ف قرياتػػوى  ف االتيػار زك تػػو كػػاف بطريقػػة  الػرل كسالاػػا حػػا ت ػػ ف ب اسػػطة  مػل افصػػلقاء  
   اب. بلكفحال اعاح  ا   %07,96) ك اءت نساة

  
 

 حتغا كيفية االتيار الزك ة. :IIV-32 اجللكؿ
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
 
 
I-1-33- يقػط حػال اعاحػ  ا تعػل زك ػاهتل حػال   %19,04) :متغير القرابة بي  الزوج والزو ة

كى  حال  ي الر ا التال ي  يئا ي يئا يحا حال كانا  ري ة مياهتل حال االتيار  نف   ايلت ل
ى بين ػػػا يقػػػط حػػػن ل االتػػػاركا إمػػػلل قرياػػػاهتل لالرتاػػػاط يفػػػا  09) نصػػػرا  ػػػل   28)ال الػػػليال كىػػػل 

 حن ل بلكف   اب.  %07,95)حن ل تعتن زك اهتل حال سا  ايلت لى ك لا نساة   73,01%)
 

 
 حتغا القرابة با الزكج كالزك ة. :IIV-33 اجللكؿ

 . 2017) الاام  :اعصلر
 
 
I-1-34-  كيػرتاط ىػرا اعتغػا بػاعتغا  ا ػرتاض الزك ػة  ػال  الزو ـة:متغير حدوث خصـام مـج

ل  ػادؿ  نػل مػلكث الصػاـ حػع حال اعاح  ا  ف زك ػاهت  %44,45)بع  القرارات ى يقل  كل 
حػػػال اعاحػػػ  ا  كضػػػح ا  ف زك ػػػاهتل يغػػػادرف اعسػػػ ال هناييػػػا ا مالػػػة   %06,35)زك  ػػػاى بػػػل إف 

حػػػال اعاحػػػ  ا  ف زك ػػػاهتل يرضػػػخال ا   %38,10)مػػػلكث الصػػػاـ حػػػع الػػػزكجى ا مػػػا  كضػػػح 
 حن ل بلكف   اب.  %11,10)مالة ملكث اخلصاـى ك ل 

  %) النساة العلد كيفية االتيار الزك ة
 44,44 28  اختيار أحد الوالدي 

 19,04 12  عال ة حب
 09,52 06 عال ة زمالة
 19,04 12 أخرى

 07,96 05 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد القرابة با الزكج كالزك ة
 19,04 12 نعم 
   46 73,01 

 07,95 05 بدون  واب
 100 63 المسموع
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 حتغا ملكث الصاـ حع الزك ة. :IIV-34 اجللكؿ 
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
 
I-1-35- كىي حال اع ارسات اليت بل ت تتف   ا  كسػاط  :متغير الرغ ة في تحديد ال سل

 قايػػة افسػػػر الصػػغاة بعػػل  ف كانػػػا ا اجملت ػػع اجلزايػػرم اعسػػػلل بفعػػل الل ايػػة الصػػػحية كانت ػػار 
 السابغ تقـ   ل  كثرة افيراد لالستعانة يفل  ل    ااء الياة كحسا لة افب ا الع ل كالقياـ

حال اعاح  ا  ال رسات ل ا  ليل النسل كتنظي و ليحظ    %34,90)ب ؤكف العايلةى كقل صرح 
كترب يػػاى ك ػا  لػػل الػػاع  حػن ل جلػػ ءه إىل  ليػػل افك د بالعنايػة ال اييػػة كا ىت ػػاـ الػالـز صػػحيا 

حػػػال اعاحػػػ  ا يريسػػػ ف  ليػػػل   %57,15)النسػػػل بسػػػاج  ركيػػػو ا قتصػػػادية الغػػػا ح اتيػػػةى بين ػػػا 
 حن ل بلكف   اب.  %07,95)النسلى ك لا نساة 

 
 

 حتغا الرساة ا  ليل النسل. :IIV-35 اجللكؿ 
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
I-1-36- :ي اد ينػلر تعػلد الػزكاج ا ال قػا كاجملت ػع اععاصػر  متغير الرغ ة في تعديد الزواج

 بسػػاج الظػػركؼ ا قتصػػادية ككػػرا طايعػػة اعػػر ة اععاصػػرة الػػيت تػػري   ف يتػػزكج زك  ػػا بػػاحر ة  الػػرل 
حػػال اعاحػػ  ا  ػػال رساػػػت ل ا   %23,80) ك  ف تتػػزكج ىػػي بر ػػل حتػػػزكج حػػال قاػػلى كقػػل   ػػػاب 

تعػػلد الػػزكاج لف ايػػله ال اػػاة الاصػػة ا القسػػاء  لػػ  العن سػػة كحسػػا:تو ا متاسػػه اجملت ػػع كفنػػو 

  %) النساة العلد ملكث الصاـ حع الزك ة
 44,45 28 تسادل

 06,35 04 تغادر المس  
 38,10 24 ترضخ

 11,10 07 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد الرساة ا  ليل النسل
 34,90 22 نعم 
   36 57,15 

 07,95 05 بدون  واب
 100 63 المسموع
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حػػال   %65,10)سػػنة ايف ا اللقػػوى ك ػػا  نػػو ديثػػل كامػػلة حػػال  كػػن الرساػػات للر ػػاؿى بين ػػا ديتنػػع 
ك ػػػة ككػػػرا القنا ػػػة بزك ػػػة اعاحػػػ  ا  ػػػال تعػػػلد الػػػزكاج حعللػػػا ذلػػػه بعػػػلـ ك ػػػ د ح ػػػاكل حػػػع الز 

كاملةى ك ا  نكا  ال ال يت ل حال  لـ  قيغ العلؿ با الزك ػات كمػلكث ح ػاكل ا ت ا يػة 
 حن ل بلكف   اب.  %11,10)إضاية إىل الظركؼ ا قتصادية الغا ح اتيةى ك اءت نساة 

 
 

 حتغا الرساة ا تعلد الزكاج. :IIV-36 اجللكؿ  
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 

I-1-37- :لقػػػػل مظػػػػي افب ا اجملت ػػػػع التقليػػػػلم   انػػػػة مميػػػػزة  متغيــــر تقيــــيم ااعــــة األب ــــاء
كب خصػػية ق يػػة حنعػػا افبنػػاء حػػال  صػػياف  كاحػػره  ك إبػػلاء  م ر م خيػػال  حػػا يػػراه افبى ل ػػال 
كحػػع انفتػػاح اجملت ػػع اععاصػػر كترا ػػع ح انػػة افب كااصػػار بعػػ   دكاره  حػػاـ اقتحػػاـ اعػػر ة لعػػلة 

 ت ع ي ػ ل ن  ػا حػا مػا ت حػال العقػ ؽ ك ػلـ ا حتثػاؿحياديال   ت ال حتامة هلا حال قال بل  اجمل
 حػال اعاحػ  ا  ف  بنػاءىل يطيعػ هنل طا ػة  %47,62)فكاحر افب يال  احة كافـ الاصةى يقل  ن 

 حال اعاح  ا  ف طا ة  بناءىل هلل ت  ف  ميانا يقطى كبقيا نساة   %23,80)تاحةى بين ا  ن 
 حن ل بلكف   اب.  28,58%)  

    
 حتغا تقييل طا ة افبناء. :IIV-37 اجللكؿ

 . 2017) الاام  :اعصلر
 

 
 
I-1-38- :نظرا لطايعة اعر ة كارتااط ا ال  يػغ بالايػا  متغير تقييم ااعة ال  ات مقارنة باألب اء

العػػايلي يإننػػا  ػػل  ف الانػػا ت ػػ ف  كثػػر طا ػػة حػػال ا بػػال الػػرم يقسػػي كقتػػا كاػػاا الػػارج الايػػاى 

  %) النساة العلد الرساة ا تعلد الزكاج
 23,80 15 نعم 
   41 65,10 
 11,10 07  واببدون 

 100 63 المسموع

  %) النساة العلد تقييل طا ة افبناء
 47,62 30 يطيعون دائما
 23,80 15 يطيعون أحيانا
 00 00   يطيعون أبدا
 28,58 18 بدون  واب
 100 63 المسموع
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 ضػػ  إىل ذلػػه طايعػػة اعطالػػج اع   ػػة للاػػاناا ميػػ  ت ػػ ف  سلػػج اعطالػػج اع   ػػة للانػػا 
  %39,68)ج حنو    اؿ الار يةى كقل قيل حرتاطة ب   اؿ داالل الاياى  حا ا بال يغالاا حا تطل

حػػػال اعاحػػػ  ا   %22,22)حػػػال اعاحػػػ  ا بنػػػاهتل بػػػ هنال يطعػػػال  كثػػػر حػػػال افبنػػػاءى ا مػػػا كصػػػ  
حػػػن ل بػػػ هنال يطعػػػال  قػػػل حػػػال افبنػػػاءى   %01,60)الانػػػات بػػػ هنال يطعػػػال حثػػػل افبنػػػاءى بين ػػػا صػػػرح 

 حن ل  لا دكف   اب.  %36,50)كنساة 
 

 
حتغا تقييل طا ة الانات  :IIV-38 اجللكؿ

 حقارنة بافبناء.
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
 
I-1-39- :بػالنظر إىل ح انػة ا بػال با تاػاره القػايل  لػ   متغير تقيـيم ااعـة األخـوات لةخـوة

 ؤكف افسرة بعل كاللهى يقل ا بال ا اجملت ع التقليلم حيظ  تقرياػا بػنف  اع انػة الػيت حيظػ  بػو 
كالله حال طرؼ بناتو ميػ  ينػلر  ف يهعصػ  ا  حػر حػا يػ حر بػوى ك حػا ا اجملت ػع اععاصػر كبسػاج 

سياسػػة تعلػػيل اعػػر ة كالرك  ػػا للع ػل  ػػل ىػػره اع انػػة قػػل  حاػل  اعسػػاكاة حػػع الر ػػل اعنت ػػر بفسػل
حػػال اعاحػػ  ا  ف بنػػاهتل يطعػػال إالػػ هتال  ميانػػا   %39,68)تتق قػػر  ػػيئا ي ػػيئاى يقػػل  ػػن بػػل ت 

 حال   %42,86)حن ل  ف بناهتل يطعال إال هتال داي اى كبقيا نساة   %17,46)يقطى بين ا صرح 
 اعاح  ا بلكف   اب.

 
حتغا تقييل طا ة افال ات  :IIV-39 اجللكؿ

 لإلال ة.
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 

  %) النساة العلد حقارنة بافبناءتقييل طا ة الانات 
 39,68 25 يطع  أكثر م  األب اء
 22,22 14 يطع  مثل األب اء
 01,60 01 يطع  أ ل م  األب اء

 36,50 23 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد تقييل طا ة افال ات لإلال ة

 17,46 11 يطع  دائما

 39,68 25 يطع  أحيانا

 00 00   يطع  أبدا

 42,86 27 بدون  واب

 100 63 المسموع
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I-1-41- :ي ػال لل لػل ا اجملت ػع التقليػلم  ف يريػع  متغير حدوث خصام مـج أحـد األب ـاء  
ر سو  ك ص تو ا مسرة  بيو يسال  ف حيلث بين  ا الصاـ  ك نزاعى ل ال ي  ل اجملت ع اععاصػر 
مػػػلكث حثػػػل ىػػػرا النػػػ ع حػػػال الػػػ ادث ك ػػػلةى كمتلػػػ  ردكد  يعػػػاؿ افبنػػػاء ا ػػػاه ىػػػره الػػػ ادث 

حػػػال اعاحػػػ  ا  ف   %47,62)صػػػرح مسػػػج السػػػال كالرتبيػػػة كحػػػلل امتيا ػػػو لايػػػا افسػػػريةى كقػػػل 
 حن ل يغسج  بناءىل   %04,76) بناءىل يرضخ ف كيعترركف بعل ملكث  م الصاـى بين ا  ل 

حػػػػال اعاحػػػػ  ا يينطػػػػ م  بنػػػػاءىل   %11,11)كيغػػػػادركف اعسػػػػ ال بعػػػػل مػػػػلكث اخلصػػػػ حاتى  حػػػػا 
ك ػ د افبنػاء  اب لعػلـ حال اعاح  ا بػلكف  ػ  %34,92)كيعتزل هنل بعل اخلصاـى ك اءت نساة 

  صال  ك لصغر سال افبناء ك لـ ملكث اخلصاـ بين ل.
  
 

ملكث الصاـ حع  مل  حتغا :IIV-40 اجللكؿ 
 افبناء.

 . 2017) الاام  :اعصلر
 
 
 
I-1-41-  لقػػػل  صػػػاح التعلػػػيل حتامػػػا للانسػػػاى ك ػػػا تعػػػل  :الرغ ـــة فـــي تعلـــيم ال  ـــاتمتغيـــر

ى كمػا افبػ يال سػنة  15سػن ات إىل  06)سياسة اللكلة ا التعليل قاي ة  ل  إلزاحية التعليل حال سال 
حػال اعاحػ  ا  ػال رساػت ل ا تعلػل بنػاهتل   %82,54) ضح ا يرسا ف ا تعلػيل بنػاهتلى يقػل صػرح 

كمص هلال  ل    ادات  ليا با تاار يايلة التعليل ا تربية افبناء كريع اعست ل الثقػاا لإلنػاثى 
حال اعاح  ا تعليل الانات التعليل العاي ك نكا  ال الػ ي ل  لػي ال حػال   %04,76)بين ا يعارض 

 حن ل بلكف   اب.  %12,70)الفنت ككاقع التعليل اعزرم كقلة الرقابة  لي الى ك ل 
 
 

  %) النساة العلد ملكث الصاـ حع  مل افبناء
 47,62 30 يرضخ ويعتذر

 04,76 03 يغ ب ويغادر المس  
 11,10 07 ي طوي وي عزل

 01,60 01 أخرى
 34,92 22 بدون  واب
 100 63 المسموع
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 .الرساة ا تعليل الاناتحتغا  :IIV-41 اجللكؿ   
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
I-1-42-  يع ػ   بنػاء اجملت ػع  :أي  يدرس األب اء الصغار   ـل سـ  الدراسـة ال ياميـةمتغير

ا لي التقليلم  ل  التعلل ا ال تػاب للراسػة القػرنف ال ػر  كبعػ  حاػاده الفقػو اإلسػالحيى ا 
ما يتاو  بناء اجملت ع اععاصر إىل السانة  ك ا نقطاع متاحا  ال اللراسة قال اللراسػة النظاحيػةى 

اف الر ايػة مػاؿ سيػاب افـى كقػل كتهقال افح ات العاحالت  ل  كضع  بنػاءىال ا السػانة لسػ 
اللراسػػة النظاحيػػةى بين ػػا سػػال حػػال اعاحػػ  ا  ف  بنػػاءىل يلرسػػ ف بال تػػاب قاػػل   %26,98)صػػرح 

حال اعاح  ا يلرس  بناءىل بالسػانة قاػل سػال اللراسػة النظاحيػةى ا مػا   يػلرس   41,27%)
عاحػػػػػػػػػػػػػ  ا قاػػػػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػػػػال حػػػػػػػػػػػػػال  بنػػػػػػػػػػػػػاء ا  31,75%)

 .اللراسة النظاحية
 

حتغا  يال يلرس افبناء قال سال اللراسة  :IIV-42 اجللكؿ
 النظاحية.

 . 2017) الاام  :اعصلر
 
I-1-43- :حيػػج حعظػػل اآلبػػاء ا اجملت ػػع التقليػػلم ال لػػل  متغيــر مــ  تحــب أكثــر مــ  األو د

 كثر حال الانا ل  نو الليفة  بيو ا القياـ ب ؤكف افسػرة كحسػا لتو ا الع ػلى  ضػ  إىل ذلػه 
يإنو يعل الاحل للقػج العايلػة كيعتػن كعنصػر حنػتجى  حػا الانػا ي ػي  لػ  الع ػ  حػال ذلػه متاحػا 

زكج كتغػػادر حسػػػ ال العايلػػة كينسػػج  بناالىػػػا ي ػػي  نصػػر حسػػت له ع    ػػػا بالايػػاى ك ػػا  هنػػػا تتػػ
لزك  ا كلي  إلي ا افحر الرم ديع باع  العايالت لرحاهنا ما حال مق ق ا كاإلرث حػثالى  حػا 
ا اجملت ع اععاصر تناح  الػج افبػ م للانػا ليصػل إىل حسػت ل مػج الػركر بػل كيف قػو ا كثػا 

  %) النساة العلد الرساة ا تعليل الانات
 82,54 52 نعم 
   03 04,76 

 12,70 08 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد  يال يلرس افبناء
 26,98 17 ال تاب
 41,27 26 الح انة
 31,75 20   يدرسون
 00 00 بدون  واب
 100 63 المسموع
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  يفرقػػ ف ا مػػا ل بػػا الانػػات كالػػرك رى  حػػال اعاحػػ  ا  هنػػل  %38,10)حػػال افميػػافى يقػػل  ػػن 
 لػ   ىػا   نػه حػال اعاحػ  ا الانػا  لػ  ال لػل بسػاج ضػع  الانػا ككػن مه   %23,80)بين ا يفسػل 

كالػػلي ا حقارنػػة بال لػػلى  ضػػ  إىل ذلػػه قلػػة حطالا ػػاى ا مػػا   خيهخمػػ ه بعػػ  اعاحػػ  ا خػػاكي ل 
حال صع بة حراقاة كضاط سل ؾ افنث  ا  ل ا االؿ اخللقي اعتف يى ك ل  الع   حػال ذلػه 

 حن ل دكف   اب.  %31,75)  ا الركر  ل  افنث ى ك لحال اعاح    %06,35)ييفسل 
  
 

 حتغا حال  ج  كثر حال افك د. :IIV-43 اجللكؿ 
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
 
I-1-44- :حػػػػال   %39,70) ػػػػن  متغيــــر رغ ــــة األب ــــاء فــــي تقليــــد األب فــــي ا يعــــة العمــــل

حػػػال اعاحػػػ  ا     %19,05)اعاحػػػ  ا  ف  بنػػػاءىل يرساػػػ ف ا تقليػػػلىل ا طايعػػػة الع ػػػلى بين ػػػا 
حػػال اعاحػػ  ا دكف  ػػ ابى كقػػل    %41,25)يرسػػج  بنػػاالىل ا تقليػػلىل ا طايعػػة الع ػػلى ك ػػل 

 كػػػاف ا السػػػابغ ي ايػػػغ افبنػػػاء نبػػػاءىل ا طايعػػػة الع ػػػل سػػػ اء الفالمػػػي  ك الر ػػػ م  ك التاػػػارم
لتعلػػيل الػػرم بسػػاج التن ػػئة كقلػػة يػػرص التغيػػاى كإاػػا تغػػا ىػػرا اعاػػل  بسػػاج انفتػػاح افسػػر  لػػ  ا

 يتح نياقا كاسعة للع ل.
 

حتغا رساة افبناء  :IIV-44 اجللكؿ
 ا تقليل افب ا طايعة الع ل.

 . 2017) الاام  :اعصلر
   
 

  %) النساة العلد  ج  كثر حال افك د حال
 06,35 04 الذكور
 23,80 15 اإلناث

 38,10 20   أفرق بي هما
 31,75 24 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد رساة افبناء ا تقليل افب ا طايعة الع ل
 39,70 25 نعم 
   12 19,05 

 41,25 26 بدون  واب
 100 63 المسموع
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I-1-45-  ت ايػػ ت    بػػة اعاحػػ  ا مػػ ؿ  :الرغ ــة فــي تــزويج ال  ــات فــي ســ  م  ــرةمتغيــر
حػػال اعاحػػ  ا ا تػػزكيج بنػػاهتل ا سػػال حا ػػرةى بين ػػا   يرسػػج   %42,86)ىػػرا السػػؤاؿى ياسػػج 

حػال اعاحػ  ا   %19,04)حال اعاح  ا ا تزكيج بناهتل ا سال حا ػرةى ك لػا نسػاة   38,10%)
 ػال السػابغ إىل إقاػاؿ اعػر ة بلكف   ابى كير ع الساج افساسي ا ت الر سال الزكاج  نل اعر ة 

ذلػػه رساػػة بعػػ  رساػػة بعػػ  افكليػػاء ا تػػزكيج بنػػاهتل ا سػػال  لػػ  التعلػػيل   الع ػػلى  ضػػ  إىل 
ت ػػػػ ف يي ػػػػا الانػػػػا  كثػػػػر نسػػػػاا  اػػػػة القػػػػلرة  لػػػػ    ػػػػل   اػػػػاء بيػػػػا الزك يػػػػةى ك ػػػػا  ف عاػػػػل  
اسػػتقاللية السػػ ال دكرا ىاحػػا ا تػػ الر سػػال الػػزكاج ميػػ  يتحػػتل  لػػ  ال ػػاب ال ثػػا حػػال ال قػػا 

 اةى بين ا كاف ا السابغ   حيتاج ال ابما د ز الايا الرم سيستقل ييو حع  سرتو الصغ
 إ  لتا يز سرية كاملة ا حس نو العايلي.

 
 

حتغا الرساة ا تزكيج الانات ا سال  :IIV-45 اجللكؿ
 حا رة.

 . 2017) الاام  :اعصلر
 
I-1-46- :كػػل الػػغ ا   لقػػل  صػػاح للفتػػاة ا ال قػػا الػػاي متغيــر إرغــام ال  ــا علــى الــزواج

 كؿ حال يتقلـ خلطات اىاإلقااؿ  ل  الزكاج بعل  ف كانا ا السابغ تهرسل  ل   ف تتزكج حال  
  %12,70)حال اعاح  ا بػ هنل   يرس ػ ف بنػاهتل  لػ  الػزكاجى بين ػا يهػرسل   %69,85)كقل صرح 

بنػػػػػػػػاهتل  لػػػػػػػػ  الػػػػػػػػزكاجى ك ػػػػػػػػل  حػػػػػػػػال اعاحػػػػػػػػ  ا
  حن ل بلكف   اب.  17,45%)

 
 حتغا إرساـ الانا  ل  الزكاج. :IIV-46 اجللكؿ 

 . 2017) الاام  :اعصلر
 

  %) النساة العلد تزكيج الانات ا سال حا رة
 42,86 27 نعم 
   24 38,10 

 19,04 12 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد إرساـ الانا  ل  الزكاج
 12,70 08 نعم 
   44 69,85 

 17,45 11 بدون  واب
 100 63 المسموع
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I-1-47-   لقػل تاػ   ال لػل اع انػة اف ػ   :كي يـة تربيـة ال  ـات فيمـا يتعلـق ب بـداء الـرأيمتغير
  نل افب يال ا افسرة التقليليةى كل ػال كرسػل تلػه اع انػة   ي ػال لياػلم ر يػا خالفػا عػا يػراه  بػ ه

اعػ ازيال ر سػا ي ي  بالانا اليت   ت ال ترق  ع انة ال للى ل ال كا اجملت ع اععاصر يقل انقلاػا 
 ل   قج ك صاحا الانا تتا   ح انة تس ح هلا  ناق ػة القػرارات كإبػلاء ر ي ػا كإف كػاف خالفػا 

 هنل يرب ف بناهتل  لػ   حال اعاح  ا  %68,25)لر م ال الليالى بل كترىب  ل  ىرا اعال  يقل  ن 
حال اعاح  ا  هنل يرب ف بناهتل  لػ  الطا ػة الع يػاء   %12,70)اعناق ة كإبلاء الر مى يي ا صرح 

 حن ل ي انا بلكف   اب.  %19,05)كا نصياع التاـى  حا نساة 
 

حتغا كيفية تربية  :IIV-47 اجللكؿ
 الانات يي ا يتعلغ بإبلاء الر م.

 . 2017) الاام  :اعصلر
 
 
I-1-48-  كثػػاا حػػا يسػػطر اإلنسػػاف  ف ي ػػاكر  :مــ  تسترــير إذا أردت القيــام بــةمر مــامتغيــر

سػػاه إذا  راد اإلقاػػاؿ  لػػ   حػػر حػػاى ميػػ  يلاػػ  اإلنسػػاف إىل است ػػارة اعقػػربا حنػػو  ك حػػال ي   ػػل 
كقػػل  ػػن افحػػرى كسالاػػا حػػا ت ػػ ف رمػػ  اع ػػاكرة دايػػرة بػػا ال الػػليال كالزك ػػة كافصػػلقاء اعقػػرباى 

حػػػػال اعاحػػػػ  ا   %55,55) ػػػػا يست ػػػػا ى ييحػػػػال اعاحػػػػ  ا  هنػػػػل يست ػػػػاكف زك ػػػػاهتل  63,50%)
حػػن ل نبػػاي لى ك لػػا   %36,50)حػػن ل يست ػػاكف  صػػلقاءىلى كيست ػػا   %39,68) ح ػػاهتلى ك

 حن ل دكف   اب.  %14,28)نساة 
 
 
 
 
 

  %) النساة العلد كيفية تربية الانات يي ا يتعلغ بإبلاء الر م
 12,70 08 ا نصياع التام

 68,25 43 الم ا رة وإبداء الرأي
 19,05 12 بدون  واب
 100 63 المسموع
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حتغا حال تست ا إذا  :IIV-48 اجللكؿ
  ردت القياـ ب حر حا.

 . 2017) الاام  :اعصلر
 
 
 
I-1-49-  82,54)يتحػػاكر  :مــل تتحـاور مــج الزو ـة واألو د فــي متغيــرات الحيـاةمتغيـر%  

حػػػػن ل حػػػػال   %03,18)حػػػػال اعاحػػػػ  ا حػػػػع زك ػػػػاهتل ك ك دىػػػػل ا حتغػػػػاات اليػػػػاةى بين ػػػػا ديتنػػػػع 
 حن ل دكف   اب.  %14,28)واكرهتلى كبقي 

 
تتحاكر حع الزك ة  حتغا ىل :IIV-49 اجللكؿ

 كافك د ا حتغاات الياة.
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 
I-1-51-  بسػاج انت ػار  :بعـد انتهـاء دوام العمـل مج م  تق ي معيم أو ات ال ـرا متغير

الػػ  ي ا  ت ػػا ي ككػػرا تنػػاحي الػػج العػػايلي كزيػػادة ا ىت ػػاـ كالػػرص  لػػ  افسػػرة يقػػل  صػػاح 
  %76,19)الفػػرد يقسػػي حعظػػل  كقػػات يراسػػو حػػع  سػػرتو سػػ اء داالػػل الايػػا  ك الار ػػوى كقػػل  ػػن 

حػػال   %44,44)حػػال اعاحػػ  ا  هنػػل يقسػػ ف حعظػػل  كقػػات يػػراس ل حػػع الزك ػػة كافك دى يي ػػا  ػػن 
حػال اعاحػ  ا ييقسػ ف   %28,57)اعاح  ا  هنل يقس ف حعظل  كقات يراس ل حع ال الػليالى  حػا 

 حال اعاح  ا دكف   اب.  %11,11)حعظل  كقات يراس ل حع افصلقاءى كبقي 
 
 

  %) النساة العلد حال تست ا إذا  ردت القياـ ب حر حا
 36,50 23 األب
 55,55 35 األم
 63,50 40 الزو ة
 39,68 25 األصد اء
 14,28 09 بدون  واب
 100 63 المسموع

  %) النساة العلد ىل تتحاكر حع الزك ة كافك د
 82,54 52  نعم
   02 03,18 

 14,28 09 بدون  واب
 100 63 المسموع
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حتغا حع حال تقسي  :IIV-50 اجللكؿ  
 حعظل  كقات الفراغ بعل انت اء دكاـ الع ل.

 . 2017) الاام  :اعصلر
 
I-2- (:اتالمتغير  )الدراسة متعددة المستوى الثاني 
ىرا اعست ل حال التحليل يتل دحػج كربػط حتغػايال ك كثػر حػع بعػ  كاسػتنتاج حػلل ت  اىػا  كا   

 لػػػ  بعػػػ  ك ليػػػل سػػػاج بقػػػاء الصػػػفة كاع ارسػػػة ا  ت ا يػػػة  ك زكاهلػػػا كذلػػػه بتحليػػػل اعتغػػػا 
 اللاالل كاعؤ ر كالرم ديَ ننا حال تفسا الظاىرة ا  ت ا ية الزايلة  ك اعست رة.

I-2-1- (:ة م    ل//ماذا ع  األصولمارسا ال الح متغيرات )مل  
إنو كمما    ه ييو  ف الع ل الفالمي  ك الر  م  ل إىل زحال لي  بالاعيل   ػال حت ار ػا  ػن    

اف ياؿى ير و الر ػل  ػال  بيػو لي ر ػو ابنػو حػال بعػلهى ميػ  كانػا اجملت عػات القلديػة قاي ػة  ساسػا 
اعسػػتع ر كحػػا اللفػػو حػػال تركػػة ىايلػػة حػػال الػػلحار   لػػ  الع ػػل الفالمػػي  ك التاػػارمى كحػػع الػػركج

 لػ  سياسػة ختلفػة كتاػين إ ااريػة كالرحاف كالاصة  ل  حست ل القرل كافرياؼى كانفتػاح اللكلػة 
التعلػػيل كتػػ يا حناصػػج  ػػغل ا  ػػلة قطا ػػات حغػػايرة لل اػػاؿ الفالمػػي كالت  ػػو إىل قطا ػػات 

اع الفالمػػػيى يقػػػل بػػػل  حاػػػل  تػػػ ارث الع ػػػل ا ركقػػػات كالصػػػنا ات كالانػػػاءى كتفسػػػيل ا  لػػػ  القطػػػ
الفالمػػي يسػػ حل كيتال ػػ  تػػلرديا حػػع إقاػػاؿ ال ػػااب ذكػػ را كإنا ػػا  لػػ  ممارسػػة ح ػػال تػػلر راتاػػا 
  ريا حنتظ اى كسابا  ال حلف اليػـ  تلػه الثال يػة اععركيػة الػيت حيػزت اعػلف العتيقػة كىػي  ال يػة 

 الرل سا القطاع الفالميى كقل ساقا  )قصر/حاء/كامة ى ك صاحا اعلف قاي ة  ل  قطا ات
حال اعاح  ا   ديارس ا الع ل الفالمي  ك الر  م حال قال بالرسل حػال  ف   %65,08)اإل ارة  ف 

حال      ل كاف  ص هلل ديارس ف اف  اؿ الفالمية حال قالى ا ما  ف اعاحػ  ا   73,17%)
 ص هلل  حال  %95,24) ل  ف   %33,33)الريال ساغ هلل ممارسة الفالمة كالر ي كانا نسات ل 

ى كػل سػنة  40)اعاحػ  ا قػل  ػاكز سػن ل  حػال  %52,38)حارس ا الفالمة حال قالى ل ننا  ل  ف 

  %) النساة العلد حع حال تقسي حعظل  كقات الفراغ
 44,44 28 الوالدي 

 76,19 48 الزو ة واألو د
 28,57 18 األصد اء
 11,11 07 بدون  واب
 100 63 المسموع
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ىره اعؤ رات تلؿ  ل  بلاية تال ي ىره اعيزة كىي ت ارث الع ل الفالمػي كاللحػة افرض حػال 
  يل اآلباء إىل  يل افبناء.

 
 
 
 
 

 . السالة حال قال//حاذا  ال افص ؿ//)ىل حارسا الفالمحتغاات  :IIV-51 اجللكؿ
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 

 
          

 

 

 

 

 .)ىل حارسا الفالمة حال قال//حاذا  ال افص ؿ//السال  حتغاات  :IIV-01 الاياف
 . 2017) الاام  :اعصلر

I-2-2- غرفة استق ال ال يوف//ا متمام بتزيي  وا هة المس  (: متغيرات )تة يا  
تت يػػز اعسػػاكال ا اجملت عػػات التقليليػػة القصػػ رية بػػالتالمل ال اػػا الػػرم يع ػػ  حػػلل كمػػلة    

 ك حتقػاربى ك ػػا متتػػاز  لمػػا لػػ  اعسػت ل ا  ت ػػا يى يناػل  سلػػج اعاػػا  ذات ارتفػاع ك اجملت ػع 
تت ػػ ف  ساسػػا حػػال  ػػلراف صػػ اء الاليػػة حػػال  يػػة يتحػػات إذ ال ا  ػػات اخلار يػػة بالت ػػابو ال اػػا 

les parants 

exercer l'agriculture

oui

non

TOTAL

oui non TOTAL

20 1 21 

30 12 42 

50 13 63 

'exercer l'agr iculture' x ' les parants'

30 

1 

oui non

oui non
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س ل باب اعلالل كالرم تعقاو سػقيفة حتعر ػة  ك بعػ  الفتحػات لػاع  الغػرؼ اعت ا ػلة  لػ  
ا اعسػػػت ل حسػػػت ل الطػػػابغ العلػػػ مى ك  تت ػػػايز افسػػػر كالعػػػايالت  ػػػال بعسػػػ ا ك  يظ ػػػر الفػػػرؽ 

حػػال سػػرؼ  ك الػػ ش  ك ك ػػ د اععي ػػي بين ػػا إ  ا اجملػػا ت اللاالليػػة كت  يػػ  اجملػػا ت اللاالليػػة 
حسػػامة اعسػػ ال ييحظػػ  اف ريػػاء دكحػػا  سػػاكال كاسػػعة كيسػػيحةى كحػػال   ك  لػػ  حسػػت لنػػاي رةى 

اعسػػت ل اجملػػا ت الػػيت ي ػػتل يفػػا سػػ اف اجملت عػػات التقليليػػة ىػػي سريػػة السػػي ؼ يغالاػػا حػػا يظ ػػر 
يت ػ ف  نػل اف ريػاء   ػزة بافير ػة الػ ياة اععي ي حنع سػا  لػ  ت  يػ  سريػة اسػتقااؿ السػي ؼ 

كالػػػزرا  اعختلفػػػة كيسػػػتع ل يي ػػػا     ػػػات حػػػال التحػػػ ى ك ػػػا   خيلػػػ  افحػػػر  ميانػػػا حػػػال ك ػػػ د 
سػت ل ت سية لاع  اجللراف باع  العناصر اخلاصػة كالانلقيػة كالسػي ى يػي  ال ا سػتنتاج  ف اع

اععي ي ا اجملت عات التقليلية كاف حتاليا ا اجملا ت اللاالليةى ك ف ال ا  ػات اخلار يػة كانػا 
إل  ػػار ال مػػلة كالتسػػاكم بػػا  يػػراد اجملت ػػعى  حػػا ا اجملت عػػات الليثػػة يقػػل انع سػػا  حت ػػايفة

حثل اجملا ت الص رة كانقلاا ر سا  ل   قج يقل  صاح ا ىت اـ حنصاا  ل  ا  تناء بال ا  ة 
اللااللية  ك  كثرى ك ا   خيف   لػ  اعت حػل التفػاكت ال اػا كا الػتالؼ كالتاػايال بػا ال ا  ػات 

حػال اعاحػ  ا يؤ ثػ ف   %74,60) ف  ى كقػل سػاقا اإل ػارةكما با حساكال  ااف الي ال امل
حن ل يزين ف كا  ة حس ن ل ب  ل  يلى    %21,28)سرؼ استقااؿ السي ؼ ت  يثا  اديا ك ل 

ي ت ػػػ ف بتػػػزيا ال ا  ػػػة اخلار يػػػة عسػػػ ن لى يػػػي  ال   %68,25)ك ػػػا  ف  سلايػػػة اعاحػػػ  ا كىػػػل 
ياػػػل  انع اسػػػو  لػػػ  حسػػػت ل ال ا  ػػػات ا تاػػػار  ف اعسػػػت ل اععي ػػػي لجلسػػػر ا اجملت ػػػع اععاصػػػر 

حيػػػزة احتػػػازت يفػػػا الع ػػػارة الليثػػػة  اخلار يػػػة لل سػػػ ال سػػػ اء تزيينػػػا كزالريػػػة  ك  لػػػ ا كارتفا ػػػا كىػػػي
 اععاصرة  ال نظاهتا ا لية التقليلية.

 
 
 
 

 .)ت  ي  سرية استقااؿ السي ؼ//ا ىت اـ بتزيا كا  ة اعس ال حتغاات  :IIV-52 اجللكؿ         
 . 2017) الاام  :اعصلر

le decor de la façade 

equipement du salon

Non réponse

normale

bien

Luxueuse

TOTAL

Non
réponse

normal bien Luxu
eux

TOTAL

3 0 0 0 3 

0 37 10 0 47 

0 2 11 0 13 

0 0 0 0 0 

3 39 21 0 63 
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 . )كيفية ت  ي  سرية استقااؿ السي ؼ//كيفية تزيا كا  ة اعس ال حتغاات :IIV-02الاياف 
 . 2017) الاام  :اعصلر

I-2-3- :)متغيرات )العال ة مج السيران//استرارة السيران  
يقػػػػلس  صػػػػحاب الايئػػػػة التقليليػػػػة اجلػػػػار كحيرتح نػػػػو كيهنزل نػػػػو حنزلػػػػة القريػػػػج ييسػػػػت ع ف نصػػػػحو    

كيطيع ف  حره كيستحي ف حنوى كحيظ  اجلػار يفػره اعنزلػة انطالقػا حػال اع انػة الػيت ضػ ن ا لػو الػليال 
كبرم القرىب اإلسالحيى كقل قاؿ ايف  ز ك ل  كا الكا ايف ك  ت رك ا بو  يئا كبال الليال إمسانا 

كاليتػػاح  كاعسػػاكا كاجلػػار ذم القػػرىب كاجلػػار اجلنػػج كالصػػامج كابػػال السػػايل كحػػا حل ػػا  ديػػان ل 
ى كقػػ ؿ رسػػ ؿ ايف صػػل  ايف  ليػػو كسػػلل  حػػازاؿ  نيػػل  1إف ايف   حيػػج حػػال كػػاف ختػػا  يخػػ را
اآلالػر يػال يػؤذ  حػال كػاف يػؤحال بػايف كاليػـ  ى كق لػو  يسػا  2ي صيين باجلار مػا  ننػا  نػو سػي ر و

ى ياإلسالـ م   ل  اإلمسػاف إىل اجلػار كإكراحػو كهنػ   ػال  ذيتػو كإلػاؽ السػرر بػو  3  اره ...
كلػ  كػػاف افذل حعن يػػا يقػػل رسػػ ؿ ايف صػػل  ايف  ليػػو كسػػلل  كايف   يػهػػؤخمحهاله كايف   يػهػػؤخمحهاله كايف   

  يَػػػؤخمَحاله  ػػاره ب ايقػػو كحػػال يػػا رسػػ ؿ ايفى قػػاؿ الػػرميػهػػؤخمحهالهى قيػػل 
ى كالا ايػػغ ىػػي ال ػػركرى يعػػل  4

حػال اعاحػ  ا  ػال ك ػ د  القػة ق يػة   %53,97)اإلسالـ  رد إالاية اجلار  رحا كورحاى كقل  ػن 
حػػػن ل   يست ػػػاكف  ػػػااهنل ا مالػػػة إ ػػػراء   %38,23)حػػػع  ػػػااهنل كل ػػػال  ػػػل ا اعقابػػػل  ف 

                                                           

 .36لقرنف ال ر ى س رة النساءى اآلية ا - 1
 .1509ى ص2002كثا للطاا ة كالن ر كالت زيعى الطاعة افكىلى دح غ   لاخارم )و ل بال إ ا يل ى صحيح الاخارمى دار بالا - 2
 .1509عر ع نفسوى صا - 3
 .1509عر ع نفسوى صا - 4

'equipement du salon' x 'le decor de la façade'

37 

0 

Non réponse normale bien Luxueuse

Non réponse normal bien

Luxueux
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حػػػال اعاحػػػ  ا  ػػػػنكا  ػػػال ك ػػػ د  القػػػػة   %38,10)ككا  تػػػػوى ك ػػػا  ف  تعػػػليالت  لػػػ  اعسػػػ ال
حػػن ل   يست ػػاكف  ػػااهنل ا مالػػة إ ػػراء تعػػليالت   %41,67)حت سػػطة حػػع  ػػااهنل ك ػػل  ف 

 لػػ  كا  ػػة اعسػػ ال ممػػا يعػػين بلايػػة اضػػ حالؿ كزكاؿ ىػػرا اعاػػل  اجملت عػػي الراقػػيى ك ف اجملت عػػات 
بو ا اجملت عات التقليلية كض نو لو اإلسالـى  الليثة   تعل تقيل للاار ذله القلر الرم مظي

ى يقػل اإلسالـ الرم   ط  الغ للاار ا مرية استع اؿ  ػلراف حسػ ال  ػاره إذا امتػاج لػرله
ي يػػػ    1ا  ػػػلاره  ػػػار  ػػػاره  ف يغػػػرز ال ػػػاو يف صػػػل  ايف  ليػػػو كسػػػلل    دينػػػعخم قػػػاؿ رسػػػ ؿ ا

 و.رر  ك ماج ال    كاهل اء  نالس باست ارتو ا تعليالت اعس ال مما قل يؤدم إىل إلاؽ
 
 
 
 

 . است ارة اجلااف//حتغاات )العالقة حع اجلااف :IIV-53 اجللكؿ    
 . 2017) الاام  :اعصلر

   
 

 

 

 

 

 . حتغاات )العالقة حع اجلااف//است ارة اجلااف :IIV-03الاياف 
 . 2017) الاام  :اعصلر

                                                           

 .595عر ع السابغى صا - 1

consultation des voisinages 

relation avec les voisins

forte

faible

n'existe pas

TOTAL

oui non pour
qoui

TOTAL

21 13 0 34 

14 10 0 24 

0 5 0 5 

35 28 0 63 

' relation avec les voisins' x 'consultation des voisinages'

21 

0 

forte faible n'existe pas

oui non pourqoui
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I-2-4- :)متغيرات )الرغ ة في تحديد ال سل//مدى ااعة األب اء 
ب ػػن لتقليليػػة تعػػرؼ حصػػطلح  ليػػل النسػػلى بػػل كانػػا تت يػػز   ت ػػال افسػػر ا اجملت عػػات ا   

 ما  ا كتعلد  يرادىاى ىره ال ضعية تر ع  ساسا إىل  لة  سااب ك  احل  : ا:
الا ة لجلبناء بغية حسا لة ال الليال  ل    ااء الياة س اء الػارج اعسػ ال بالنسػاة للػرك ر  -   

  ك دااللو بالنساة لإلناث.
 سياب  قاية  ليل النسل  نل اجلنسا بساج ولكدية اعست ل الثقاا. -   
 نيػػػة   ػػػ  اعػػػر ة تفػػػرغ اعػػػر ة للعنايػػػة بالايػػػا كافك د بسػػػاج  ػػػلـ حزاكلت ػػػا فيػػػة  ن ػػػطة ح -   

اععاصرة العاحلة اليت تقع ا إ  اؿ الت ييغ با ر اية الطفل كالقياـ بالع ػل كالاصػة قاػل التحػاؽ 
  يال  ل نفس ا  نة  ل  إلاقو بلكر السانة مما يعين زيادة ا النفقات. الطفل  قا ل اللراسة

حيػػ   لػػ  إكثػػار النسػػل كتع ػػا  اسػػتاابة اجملت ػػع التقليػػلم لتعػػاليل الػػليال اإلسػػالحي الػػرم -   
ى ك ػا  1تزك ػ ا الػ دكد ال لػ د يػإ  ح ػا ر ب ػل افحػلافرض لق ؿ الرس ؿ صل  ايف  ليو كسلل  

تعتن كثرة العلد حال النعل اليت ديال ايف يفا  ل   اػاده كتر ػع  لػ  افحػل بػالق ة كاعنعػة كهلػا  ليػل 
اعسػػػػت ل  ع كالع ػػػػاؿ كتنػػػػ   لى  ك  لػػػػ الف ايػػػػل سػػػػ اء  لػػػػ  اعسػػػػت ل ا قتصػػػػادم ب ثػػػػرة الصػػػػنا 

العس رم ب ثرة اجلن د كالعس ر اعسخريال لللياع  ال ال طالى كقل قاؿ ايف تعاىل  ... كاذكركا إذ  
 ى كقػػػاؿ تعػػػاىل    رددنػػػا ل ػػػل ال ػػػرة  لػػػي ل ك حػػػلدناكل بػػػ ح اؿ كبنػػػا 2كنػػػتل قلػػػيال ي ثػػػركل ...

 ى ك ل  الع   حال ذله يتعتن القلة  الحة حال  الحات السػع  كاهلػ اف 3ك علناكل  كثر نفاا
ساىا كقل قػاؿ ايف تعػاىل  كاذكػركا إذ  نػتل كمرم يفا  ف  عل اجملت عات  رضة فف يتسلط  لي ا 

اجملت عػات الغربيػة الػيت  ى كلػرا  ػل 4 قليل حستسعف ف ا افرض ماي ف  ف يتخطف ل الناس ...
ليػل النسػل تع ػل  لػ  تعػ ي  ذلػه دلػغ ا ػادات حػع بعسػ ا لتق يػة بعسػ ا ي   يي ػا حاػل   
 كإكثار  لدىا.

                                                           

 .910ى 2002 ب  داكد )سلي اف بال اف ع  ى سنال    داكدى دار بال كثا للطاا ة كالن ر كالت زيعى الطاعة افكىلى دح غ  - 1
 .86لقرنف ال ر ى س رة اف راؼى اآلية ا - 2
 .06عر ع نفسوى س رة اإلسراءى اآلية ا - 3
 .26عر ع نفسوى س رة افنفاؿى اآلية ا - 4
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ديتاز اجملت ع التقليػلم بقػ ة ت كلػو  لػ  ايف ك نػو اعػلبر للػرزؽى لػرا  ػل  يػراد ىػره اجملت عػات  -   
يهقاهل ف  ل  اإل اب رسل  ركي ل اعادية اعت اضعةى ىػرا الت كػل سػااو طايعػة الع ػل اع ػارس كىػ  

 ايف كمػػله ىػػ  الفالمػػة الػػيت تتالػػ  يي ػػا قػػلرة ايف ميػػ  ي تفػػي الفػػالح باػػرر افرض كسػػقي ا  
حػػال يناػػا الناػػات كخيػػرج الث ػػرة ككثػػاا حػػا ضػػرب ايف اعثػػل  لػػ  رب بيتػػو بالناػػات كالػػزرعى قػػاؿ تعػػاىل 

ى  حػا اجملت ػع اععاصػر ييعت ػل  ساسػا  لػ   1  نػتل تزر  نػو  ـ اػال الزار ػ ف 63)  ير يتل حػا  ر ػ ف
حػػال اعاحػػ  ا يرساػػ ف   %34,92)ال  يفػػة الػػيت تػػلر راتاػػا  ػػ ريا حنتظ ػػاى كقػػل سػػاقا اإل ػػارة  ف 

 حن ل كاف لظركؼ اقتصادية.  %31,82)ا  ليل النسل مي   ل  ف 
 ػػلـ حعانػػػاة اجملت ػػػع التقليػػلم حػػػال سػػػ ء الرتبيػػةى ميػػػ  حيظػػػ  ال الػػلاف كاجلػػػار ككاػػػار السػػػال  -   

ػػػؤكف  لػػػ  ال سػػػ ع كالنسػػػاء بػػػامرتاـ كاػػػا كينػػػلر  ف  تػػػلـ النزا ػػػات بػػػا ال لػػػل ككالليػػػو ي ػػػل يهن  
كالطا ة كامرتاـ اآلالريال سي ا كاار السالى بين ا يعػا  اجملت ػع اععاصػر حػال تفلػا كاػا لجلالػالؽ 
          لػػػػ  اعسػػػػت يا الػػػػرك رم كافنثػػػػ م ميػػػػ  ت ثػػػػر مػػػػا ت  قػػػػ ؽ ال الػػػػليال كيقػػػػل امػػػػرتاـ اجلػػػػار

 يراد اجملت ع اللي  لتحليل النسل ليناؿ ال لل  كن قسػط حػال  ك إ الؿ كاار السالى كلرا يلا  
 حال الراساا  %72,73)الر اية كالرتبية كا ىت اـ بغية  سا سل كو بتفرغ ال الليال لوى كقل  لل 

حػن ل  بنػاءىل بػ هنل يطيعػ هنل   %62,50)ا  ليل النسل ذلػه  نػو لظػركؼ ترب يػةى ك ػا كصػ  
حػػن ل  بنػػاءىل بػػ هنل   يطيعػػ هنلى ك قارنػػة نسػػاة افبنػػاء اعطيعػػا   %37,50)داي ػػاى بين ػػا كصػػ  

حػػػػال   ػػػػ ع افبنػػػػاء اعطيعػػػػاى  م  ف   %33,33)للػػػػراساا ا  ليػػػػل النسػػػػل  ػػػػلىا متثػػػػل نسػػػػاة 
حػال افبنػػاء اعطيعػا ىػػل  بنػاء  كلئػػه الػػريال   يرساػ ا ا  ليػػل النسػلى ك ػػا  ف نسػػاة   66,67%)

 حال    ع افبناء الغا حطيعا.  % 40)للراساا ا  ليل النسل متثل نساة  الغا حطيعاافبناء 
 
 
 

 . حلل طا ة افبناء//حتغاات )الرساة ا  ليل النسل :IIV-45 اجللكؿ                 
 . 2017) الاام  :اعصلر

                                                           

 .64ى 63ى س رة ال اقعةى اآليتاف القرنف ال ر  - 1

l'obeissance des garçons 

le controle des naissances

Non réponse

oui

non

TOTAL

Non
réponse

ils obeiss
ent toujo

urs

ils obeiss
ent parfo

is

ils n'obei
ssent ja
mais

TOTAL

5 0 0 0 5 

0 17 5 0 22 

0 16 9 11 36 

5 33 14 11 63 
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 . حتغاات )الرساة ا  ليل النسل//حلل طا ة افبناء :IIV-40الاياف  
 .  2017) الاام  :اعصلر

I-2-5- المستوى التعليمي للزو ة(:ب اء الصغارمتغيرات )دراسة األ// 
يهلـز س اف اجملت عات التقليلية  بناءىل  ل  تعلل القرنف ال ر  كإلاق ل بال تاتيػج حػال   ػل    

تعلػيل الصػغار كاعصليات قلديا مل  حال حعلل القػرنف الػرم يع ػ   لػ  ذلهى ك  ت ال اعسا ل 
الػػركؼ افيليػػة العربيػػة كالقػػرنف ال ػػر  كبعػػ  حسػػايل الفقػػو الػػيت تتناسػػج كسػػال الطػػالب كىػػرا 
 ل  ط ؿ السنةى كحع ا نفتاح  ل  التعليل ال  حي ا اعلارس يقػل بػل  يػتقلص دكر ال تاتيػج 

ا تقتصػر كيسع  اإلقااؿ  لي ا مي  كبعل  ف كانا تػتل يفػا اللراسػة طيلػة يػرتات السػنة  ضػح
 ل  يرتات العطل الصيفية يحسجى كحػع اقتحػاـ اعػر ة لعػا  ال ػغل كتقلػل ختلػ  ال  ػاي  يقػل 
 صاحا الظركؼ تتطلج ك  د حرايغ  الػرل هتػتل  فػأل افطفػاؿ الصػغار كالعنايػة يفػل ا يػرتات 
ةى سيػػاب ال الػػليالى ككػػرا تقػػـ  بت  يػػل كت ىيػػل افطفػػاؿ كإ ػػلادىل قاػػل التحػػاق ل  قا ػػل اللراسػػ

مين ػػا   ػػرت دار السػػانة الػػيت ت ػػ ل اليػػـ  إقاػػا  كاػػاا كالاصػػة  ف ال ثػػا حن ػػا يقػػـ  با  تنػػاء 
كى ػػػرا يقػػػل تقلػػػص حسػػػاءا ى  16صػػػااما إىل  08بالطفػػل طيلػػػة سػػػا ات   ػػػل كالليػػػو  م حػػػال )

اإلقااؿ  ل  ال تاتيج الػيت ىػي بػلكرىا قػل تنػاقص  ػلدىا ك  تعػل تت ا ػل إ  ا بعػ  اعسػا ل 

' le controle des naissances' x 'l'obeissance des garçons'

17 

0 

Non réponse oui non

Non réponse

ils obeissent toujours

ils obeissent parfois

ils n'obeissent jamais
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كا يػػػرتات وػػػلدة ) طلػػػة الصػػػي  سالاػػػا ى كإذا حػػػا  ضػػػفنا إىل ىػػػرا  ف  ػػػلدا حعتػػػنا حػػػال افسػػػر 
يقس ف يرتات الصي  ا ا ستا اـ كاعصاي  يإف   لاد طالب ال تاتيػج ت ػ ف حتلنيػةى كقػل 

حال اعاح  ا يقط ىل حال يلرس  بناءىل ا ال تاتيج مي   ل   %26,98)ساقا اإل ارة  ف 
حػػن ل زك ػػاهتل حػػال حسػػت ل حت سػػط   %82,35)حػػن ل زك ػػاهتل  احعيػػات ك  %17,65) ف يقػػط 

حػػال اعاحػػ  ا يػػلرس  بنػػاالىل ا السػػانة   %41,27) ف  ) قػػل حػػال اعسػػت ل الثػػان م ى بين ػػا  ػػل
حن لى كحال زك تو حػال حسػت ل  ػان م حػا   %53,85)مي  متثل حال زك اهتل  احعيات حا نساتو 

زك اهتل حال حست ل تعلي ي ك قاا  اؿى ك ا  حن ل  %84,62) م  ف  حن لى  %30,77)نساتو 
 بنػػاالىل قاػػل سػػال اللراسػػة النظاحيػػةى متثػػل حػػال زك تػػو حػػال  حػػال اعاحػػ  ا   يػػلرس  %31,75) ف 

حػن لى   %15)حن لى كحػال زك تػو حػال حسػت ل  ػان م حػا نسػاتو   %60)حست ل  احعي حا نساتو 
كىي سال اللراسة النظاحية حست ل زك اهتل  اؿى ممال   يلرس  بناالىل قال   %75) م  ف نساة 

إملل مميزات اجملت ع اععاصر كىي ااصار دكر ال تاتيج كتقلص  لدىا ككرا اعقالا  لي ا حال 
 افطفاؿ ذك را كان ا  ـ إنا ا يقابلو ا نت ار ال اسع للكر السانة كر اية افطفاؿ.

 
 
 

 . اعست ل التعلي ي للزك ة//افبناء الصغارحتغاات ) يال يلرس  :IIV-55 اجللكؿ     
 . 2017) الاام  :اعصلر

 
 

 
                                                          حتغاات ) يال يلرس افبناء الصغار :IIV-50الاياف 

 . //اعست ل التعلي ي للزك ة
 .  2017) الاام  :اعصلر             

 

le niveau scolaire de vos femme 

ou les enfants apprennent avant l'age s

la mosquee

la creche

n'apprennent pas

TOTAL

analph
abète

primaire moyen secon
daire

univer
sitaire

TOTAL

0 0 14 0 3 17 

0 0 4 0 22 26 

0 0 5 0 15 20 

0 0 23 0 40 63 

'ou les enfants apprennent avant l'age s' x ' le niveau scolaire de vos femme'

22 

0 

la mosquee la creche n'apprennent
pas

analphabète primaire

moyen secondaire

universitaire
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I-2-6- (:ة ال  اتتربيكي ية إرغام ال  ات على الزواج//ت )متغيرا 
لل ر ة الغ ا االتيار زك  ا  ػريه مياهتػا كمػرـ   لػ  الػ ي إ اارىػا  لػ   لقل مفأل اإلسالـ   

الزكاج ممال   ترسج بو  ك مرحاهنا حال ا رتااط  ال ترضػاه يقػل  حػر الرسػ ؿ صػل  ايف  ليػو كسػلل 
هنا صه اهتا ف تست حر الثيج كتست ذف الا ر كإذ

ـرى ك ا هن  ايف  ز ك ل 1   ف تهعسل اعر ة  م  ه
حػػػػال الػػػػزكاج يقػػػػل قػػػػاؿ ايف تعػػػػاىل  كإذا طلقػػػػتل النسػػػػاء يػػػػالغال   ل ػػػػال يػػػػال تعسػػػػل ىال  ف يػػػػن حال 

ى بػػل لقػػل  يػػا الفق ػػاء  ف كي اعػػر ة إذا داـك  لػػ  رد  2  زكا  ػػال إذا تراضػػ ا بيػػن ل بػػاععركؼ ...
افكفػػاء ل ليتػػو كريػػ  تزكد ػػا يإنػػو حيػػغ للقاضػػي  ف ينػػزع ال  يػػة حنػػو كينقل ػػا لغػػاه لعػػلـ اإلضػػرار 

ا اجملت عػػات التقليليػػة ي انػػا ر ػػػا يفػػاى ك  ت ػػال اعػػر ة  ظػػ  ب احػػل مريت ػػػا ا االتيػػار زك  ػػا 
ػ كاػا ا السػال يفػ ؽ   ػره   رىػا  فػاكزى كحػع ن  لػ  الػزكاج بر ػل  تزكج  ال   ترسػج بػوى  ك  ه

انت ػػار الػػ  ي الػػليين كالثقػػاا بػػا اجلنسػػا ا اجملت عػػات الليثػػة يقػػل اسػػرت عا اعػػر ة ىػػرا الػػغ 
حػػػال   %69,84)الػػرم كفلػػػو هلػػػا الػػػليال اإلسػػػالحي كبنػػػ د القػػػان ف اعػػػل   لػػػ  السػػػ اءى كقػػػل صػػػرح 

يرب هنال  ل  اعناق ة كإبلاء الػر مى   %81,82) ف بناهتل  ل  الزكاج حن ل اعاح  ا  هنل   يرس 
حػػػن ل   %75)حػػػال اعاحػػػ  ا الػػػريال يرس ػػػ ف بنػػػاهتل  لػػػ  الػػػزكاج يإننػػػا  ػػػل  ف   %12,70)كمػػػا 

 يرب هنال  ل  اعناق ة كإبلاء الر م.
 
 

 
 
 

 . تربية الانات كيفية//حتغاات )إرساـ الانات  ل  الزكاج :IIV-65 اجللكؿ         
 . 2017) الاام  :اعصلر

                                                           

 ف  با ىريرة مل  ل  ف رس ؿ ايف صل  ى إ  برضا:ا كالثيجَ  باب   يهن هح افب كساه الا رَ : 1310ركاه الاخارم ا صحيحو ص - 1
 . ما تهست حر ك  تهن ح الا ر ما تهست ذفى قال ا يا رس ؿ ايف ككي  إذهنا  قاؿ  ف تس ا ايف  ليو كسلل قاؿ:    تهن ح اف   

 .232لقرنف ال ر ى س رة الاقرةى اآلية ا - 2

eduquer vos filles sur la discussion 

forcez vos filles à se marier

Non réponse

oui

non

TOTAL

Non
réponse

obeissan
ce compl

ete

discussi
on et opi

nion

TOTAL

11 0 0 11 

0 8 36 44 

0 2 6 8 

11 10 42 63 
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 . حتغاات )إرساـ الانات  ل  الزكاج//كيفية تربية الانات :IIV-60الاياف  
 .  2017) الاام  :اعصلر

II - تص يف الممارسات ا  تماعية: 
II -1- :الممارسات ا  تماعية المتحولة 
ت صػلنا إىل  ف اع ارسػات ا  ت ا يػة لجلسػرة سػ اء بػا اجلنسػا  انطالقا حال الفص ؿ السابقة   

 ك بػػا اآلبػػاء كافبنػػاء  ك بػػا افبنػػاء يي ػػا بيػػن ل  ك بػػا افسػػر    حػػا ليسػػا بظػػاىرة ك نيػػةى بػػل 
متلػػ  كتتغػػا حػػال  ت ػػع آلالػػر كحػػال مقاػػة تارخييػػة فالػػرلى ك ػػا مسػػع طايعػػة ىػػره اع ارسػػات 

يتتاػلؿ كتتغػا صػيغ ا كيػغ التحػ  ت الػيت تطػر   لػ  ىياكػل اجملت ػع كتغاىا لصػاكرة كػل  ت ػعى 
التحتيػػة كالف قيػػةى كسػػنحاكؿ ا ىػػرا العنصػػر  ليػػل     ػػة اع ارسػػات ا  ت ا يػػة الػػيت تغػػات 

 بتغا اجملت ع كتط ره مسج العناصر اليت تطرقنا إلي ا باععاجلة ب اسطة تقنيات الاح :
II -1-1- ا يعة ال راط المه ي: 
طايعػػة الع ػػل حػػال الع ػػل الفالمػػي  ك الر ػػ م  ك التاػػارم إىل  صػػناؼ  تغػػاكيت ثػػل  ساسػػا ا    

ا ذلػػه إىل  ػػلة   احػػل بعسػػ ا ا  الػػرل حتعػػلدة كالصػػنا ة كالانػػاء كاخلػػلحاتى كير ػػع السػػاج 
يػػرتة ا مػػتالؿ كبعسػػ ا اآلالػػر بعػػل ا سػػتقالؿى يفػػي الفػػرتة ا متالليػػة  ه ػػن الفالمػػ ف كسػػ اف 

' forcez vos filles à se marier' x 'eduquer vos filles sur la discussion'
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Non réponse obeissance
complete

discussion et
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Non réponse oui
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ى ككػػػرا القػػػرل كاعلا ػػػر  لػػػ  ىاػػػر  راضػػػي ل بسػػػاج اسػػػتيالء ا مػػػتالؿ الفرنسػػػي  لػػػ   الصػػػا ا
   ليات الت اا القصرية اليت  اىن حن ا الفالم ف بساج تلحا قراىل كحلا رىل كالاصة إباف 

مػػرب التحريػػػرى  حػػػا يػػػرتة ا سػػػتقالؿ يقػػػل ت   ػػا اللكلػػػة إىل قطا ػػػات الصػػػنا ة كالانػػػاء كالتن يػػػة 
كالاصة ا حلف ال  اؿ )افحر حست ر إىل مل اآلفى ياعالمأل يػرل كب ضػ ح  ف اللكلػة اجل  ية 

ك ػ لت الفالمػة تهن ئ  كػن اعصػانع بػل  ل ػا كتناػز  كػن اع ػاريع ا اعػلف ال ػ الية يقػط ى 
إ:ػا  كاػػاا ممػػا ديػػع بافسػػر الريفيػة إىل النػػزكح اػػ  حراكػػز اعػػلف كا سػتفادة حػػال يػػرص الع ػػل كحػػال 

ازات اعلينة كبالتػاي يقػل تغػا الن ػاط اع ػين لل ات ػع ا لػي حػال يالمػي ر ػ م إىل الػلحان احتي
صنا يى  ض  إىل ذله دال ؿ اعر ة حياديال الع ل بسػاج سياسػات التعلػيل كحسػا:ة الزك ػة ا 

   ل نفقات الايا.
II -1-2- ا يعة التركي ة األسرية: 
كملكث مالة حال الػتقلص كا ن  ػاش ميػ  انتقلػا افسػرة ا  كيت ثل ا تغا مال افسرة   

اجملت ع اللي  حال  سرة ممتلة لتصاح  سرة ن كية  ك زكا يػةى كيعتػن ىػرا اعظ ػر حػال  ىػل حظػاىر 
التغػػػا الػػػيت حسػػػا افسػػػرة التقليليػػػة اع تػػػلة الػػػيت   يهسػػػتاعل  ف تتال ػػػ  حسػػػتقاال بال ليػػػة نظػػػرا 

 ت ن ل  ية اليت تتالءـ يقط كإيلي ل  ية افسرة الن كية. ستفحاؿ الظركؼ اعادية كال
  ػػة  الػػرل  دل إىل ضػػع  إف ان  ػػاش افسػػرة حػػال   ػػة كاػػ  اجملت ػػع صػػنا يا كمسػػاريا حػػال    

دكر افسرة ب صف ا ضابطا كح  ال لسل ؾ ال اابى ياهعل ا بال  ال اجلل كالعل كاخلاؿ كاقتصاره 
ت الػػارج وػػيط  سػػرتوى  م  ف افسػػرة   تَػعهػػلخم اعؤسسػػة  لػػ  كالليػػو  علػػو  رضػػة ل ثػػا حػػال اخلػػنا

 ال ميلة للتن ئة ا  ت ا ية ك ا ى  الاؿ ا اجملت عات التقليلية.
II -1-3- :ارت اع مستوى حرية ال رد 
كانع   ىرا اعال   ل  الياة ا  ت ا ية لجلسرة الليثة حسااا   ػ ر  ػلة ممارسػات  ليػلة    

داالػػػػل افسػػػػرة كالتػػػػ  ا  لػػػػ  العالقػػػػات القاي ػػػػة سػػػػ اء بػػػػا اجلنسػػػػا  م افب كافـ  ك اإلالػػػػ ة 
ثػل بػرز ىػره التغػاات تت كافال اتى  ك با افص ؿ كالفركع  م بػا ال الػليال حػع افبنػاءى كلعػل  

 :حا يلي ساسا ا 
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حػػال القيػػ د الػػيت يهرضػػا  لي ػػا ا إف انف ػػاؾ اعػػر ة  اعتــراض الزو ــة علــى  ــرارات الــزوج: -أ   
اجملت ػع التقليػلم كاقتحاح ػا لعػاعي التعلػيل كال ػغل  عػػال حن ػا تتاػ   حنزلػة م هلػا الػرد  لػ  زك  ػػا 

   ل نفقات الايا مي  تزدادكا  رتاض  ل  قراراتو سي ا كإف كانا ىره اعر ة تساىل ا 
      ىػػػره الػػػردكد مػػػلة كل ػػػا كانػػػا اعػػػر ة حتف قػػػة  لػػػ  الر ػػػل سػػػ اء  لػػػ  اعسػػػت ل الثقػػػاا التعلي ػػػي 

 .اعلال ؿ اعادم  ل  حست ل  ك
إف ال ػػػاب الػػػرم حيظػػػ  بلر ػػػة تعلػػػيل  اليػػػة  تحـــرر الرـــاب مـــ  ال ـــوابط التقليديـــة: -ب   

ظ ػػاى ىػػره ال ضػػعية تػػ ير لل ػػاب در ػػة حػػال ا سػػتقالؿ ت سػػاو ك يفػػة راقيػػة كحػػلال    ػػ ريا حنت
ا قتصادم كم لو حركزا ا ت ا يا يف ؽ ما حػا كصػل إليػو  بػ ه حػال قاػلى كيصػاح بػال  ػه  كثػر 
 ػػررا كاسػػتقال   ػػال تقاليػػل  سػػرتو حقارنػػة بغػػاه حػػال ال ػػااب ممػػال ن ػػ كا ا  ػػل افسػػرة اع تػػلة ا 

ال ػػاب ل  يفتػو حسػػتقاال ك ػلـ مت يػػة ح ػاكلة كالػػله حػػال اجملت ػع التقليػػلمى كتعتػن مريػػة االتيػار 
  برز حظاىر  رره حال الس ابط التقليلية.

كىػي  ػاىرة   ت ػال ح  ػ دة حػال قاػل ا اجملت ػع  حرية ال رد فـي اختيـار يـريك حياتـه: -ج   
التقليػػػلم كالاصػػػة بػػػا العنصػػػر النسػػػ مى ىػػػره الظػػػاىرة  دت إىل انت ػػػار الػػػزكاج اخلػػػار ي  يػػػال   

 يرتاط الزك اف باعس  ا بركابط اللـ.
مي  كاف اآلباء ا اجملت عات التقليلية يق حػ ف  تقلص در ة تسلط ودي تاتورية األب: -د   

سرية  ل   ساس التسلط كاللي تات ريةى كيقػـ  ىػرا النظػاـ  ساسػا  لػ  ىي نػة الر ػل ب دكارىل اف
 لػػ  اعػػر ة كال اػػار  لػػ  الصػػغار ممػػا يعػػين ت زيعػػا ىرحيػػا للسػػلطة  ساسػػو اجلػػن  كالسػػالى ك  يػػرتاط 
ىرا النظاـ بافسرة اع تلة يقط بل يرتاط كرله بن ط اإلنتاج التقليلم  يال كانا افسرة ت غل 

كملة إنتا ية كاست الكية حعاى ك ل  ل اء ا  ت اع يطلق ف  لي ا حصطلح افسرة اعقاكلةى ييو 
ل ػػال كبعػػػل ا نفتػػػاح  لػػػ  العػػػا  اخلػػػار ي كاهنيػػػار النظػػػاـ اجملت عػػػي التقليػػػلم كإقاػػػاؿ افبنػػػاء  لػػػ  

 دل إىل  كافي ػار اعغػايرة عػا اكتسػاو اآلبػاء حػال قاػلالتعليل يقل ت  نا للي ل     ة حال القيل 
قياـ  القة ال ار كالنقاش بلؿ اخلس ع كالسػيادة  م ا نتقػاؿ حػال الن ػ ذج التسػلطي الق عػي إىل 

 الن  ذج التحررم اللديقراطي.
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II -1-4- :تعليم المرأة 
كيعل ىرا اعظ ر حال  برز اعظاىر اليت حسا افسرة الليثة مي   دت سياسة اللكلة القاي ػة    

 لػ  إ ااريػػة التعلػػيل كإتامتػػو ل ػال اجلنسػػا إىل إقاػػاؿ افسػػر  لػ  تعلػػيل  بناءىػػا الػػرك ر كاإلنػػاث 
 نس م ديعا ق ياإىل ديع  الة التغيا الحرامل التعليل  ل  الس اءى كقل  دل تعليل اعر ة ا مجيع 

إىل در ة إملاث حا يعرؼ با نقالب النس م الرم حيز القرف ال امل كالع ريال ذله  ف التعليل 
 ك ػػػل لػػػلل النسػػػاء ك يػػػا كاضػػػحا بػػػراهتا كحركزىػػػا كح انت ػػػا كدكرىػػػا ا اجملت ػػػع  احػػػة كا افسػػػرة 

 الاصةى كقل  لا ن ار ىرا ا نقالب ا  لة حظاىر لعل  : ا:
  يعل  م حيلاف حال حياديال ال غل م را  لػ  الر ػاؿ دكف  المرأة عالم الرغل: تحام ا -أ   

النساء يقل اقتح ا اعػر ة كػل حيػاديال ال ػغل مػا تلػه الػيت كانػا ا السػابغ يهعتقػل  هنػا متػارس 
حػال قاػل الر ػاؿ يقػط كيقػػا لل عتقػلات الراسػخة كال ػايعة بػ ف الطايعػػة قػل  ىلػا الر ػاؿ ع ارسػػة 

ره الظػػاىرة )  ػػل اعػػر ة   علػػا حػػال اعػػر ة تقػػ  نػػلا لنػػل ا حقابػػل الر ػػل ا    ػػاؿ الاصػػةى ىػػ
س اء  كاف الر ل زك ا  ك  الا  ك  باى ك ا  هنا كزك ة  صاحا تقتسل حع زك  ػا  ليل اع اق  

 ت الي  النفقات  ل  الايا.
الػػارج كىػػرا بسػػاج ا ػػتغاؿ اعػػر ة بالع ػػل  لســوء األســرة الحديثــة إلــى تحديــد ال ســل: -ب   

ة افبنػػاء كالاصػػة قاػػل سػػال اللراسػػة كلػػرا نالمػػأل إقاػػاؿ الايػػا افسػػرم ممػػا يقلػػل حػػال تفرس ػػا لر ايػػ
ال ثا حال العاحالت  ل  استع اؿ كسػايل  ليػل النسػلى ك ػا   خيفػ   ف للا انػج ا قتصػادية 

 كالرتب ية كالصحية دكرا ا ت  و افسر الليثة إىل  ليل النسل.
 ري  الزك ػات سالاػا  ف يتػزكج  لػي المي  ت الزو ات إلى ا نقراض:ميل نيام تعدد  -ج   
ا  ال حال احر ة  الػرلى ك ػا تػري   ليػل النسػاء بػل  سلػا ال  ف تتػزكج ابتػلاء حػال ر ػل حتػزكج زك  

ممػػا  دل إىل تف ػػي  ػػاىرة النظػػاـ الزكا ػػي افمػػادم كركاج العن سػػة كسػػط النسػػاء كب ػػ ل خيػػ  
افالالقيػػة كافبنػػاء الغػػا  ػػر يا الػػريال ي ػػ ل ف هتليػػلا  كحػػا يناػػر  ػػال ذلػػه حػػال  ػػي ع اجلػػرايل

السػرقة كاعخػلرات كمقيقيا لل ات عى مي  متثل ىره ال رحية  رضا الصاة لآليػات ا  ت ا يػة  
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نتياة تعرض ىؤ ء عظاىر الت  يش كالتعيا كالسخريةى ك ا  ف لغالء اععي ة ك زحػة  كا  تلاءات
 تعلد الزك ات.الس ال دكرا ىاحا ا تقليص حال  

 ختل  افط ار التعلي يةى يغالاا  كىرا  نل اجلنسا نتياة التحاق  ا ارت اع س  الزواج: -د   
سنة ي ػا يػ ؽ ى  حػا بالنسػاة  23ل  ادة اجلاحعية )احا تهقاهل افنث   ل  الزكاج بعل مص هلا  ل  

للر ػػػل ياتطػػػ ر اليػػػاة ا  ت ا يػػػة كتعقػػػل الػػػزكاج ككثػػػرة  ػػػركطو كحتطلااتػػػو كصػػػع بة الصػػػ ؿ  لػػػ  
 ك يفة يقل ارتفع سال الزكاج  نله  يسا ليصل سالاا إىل سال الثال ا.

خيتلػ   التقليليػة إف الت ػ يال الرتبػ م لجلبنػاء ا افسػرة العال ة بـي  اإلخـوة واألخـوات: -ه   
االتاليا كااا با تربية الرك ر كتربية اإلناثى مي  سالاا حا تتل تن ئة ال لل  ل  اللكر اعت قع  ف 
يقػػـ  بػػو ا افسػػرة كاجملت ػػع  نػػلحا يصػػاح را ػػلا كىػػ  دكره كر ػػل كحعيػػل لجلسػػرة حػػع كالػػلهى كلػػرا 

ذا حا كهل   باع  اع ػاـ يإنػو يإنو يػهَن     ل  ا  ت اد  ل  النف  كالصالبة كا تزاف كالسيطرةى كإ
يهَ ل ػػ    ػػػاـ الػػػارج اعنػػػزؿ ك ػػراء الا يػػػات حػػػال السػػػ ؽ  ك الػػلكاف  ك حسػػػا لة  بيػػػو ا    ػػػاؿ 

 اإلصالح مما يرسخ ا ذىنو ص رة الر ل كافب.
ك ػػػا متيػػػل افسػػػرة التقليليػػػة إىل  ف تغػػػرس ا ال لػػػل  ف ح انتػػػو  يسػػػل حػػػال ح انػػػة الانػػػا يفػػػرح     

 د الركر  يسل حال يرم ا بافنث ى ك ا  ف الريات اعتامػة لػو  كػن حػال تلػه اعتامػة افسرة باع ل
بػػػل ك ف يفػػػرض  لي ػػػا فالتػػػوى ك ػػػا يهػػػرىب  لػػػ  التسػػػلط  لػػػ   التػػػو كحراقاػػػة سػػػل ك ا الػػػارج اعنػػػزؿ 

  ق باتو إذا صلر حن ا  م سل ؾ حنحرؼ كح ا.
ا  لػػػػ  القيػػػػاـ باف  ػػػػاؿ اعنزليػػػػة   حػػػػا الت ػػػػ يال الرتبػػػػ م للانػػػػا ي ػػػػ  حيػػػػرص داي ػػػػا  لػػػػ  تػػػػلريا    

كػػػالتنظي  كسسػػػل افكا  كالطػػػاخ كترتيػػػج اعسػػػ ال كساىػػػاى ك ػػػا يػػػتل الت كيػػػل  لػػػ  قي ػػػة العفػػػة 
كال رؼ يتػهَلق ال ق ا ل السل ؾ كاآلداب كطرؽ اللي  إذ دج  م يتسل مليث ا بالعفاؼ كالاعل 

تال  سػػػ  ا ك ف  ػػػرص  لػػػ  ك ف  لػػػ  بطريقػػػة ورتحػػػة   تظ ػػػر حفػػػا  ػػال الاػػػراءة ك لػػػ  الصػػػ ت
حالب  وت  ة ك ف تتفادل اخللػ ة كالػلي  حػع الغربػاءى ك ػا  ف  بػرز حػا تهػرىب  ليػو الانػا ارتلاء 

ىػػ  التاعيػػة كاخلسػػ ع جلػػن  الػػركر سػػ اء  كػػاف  بػػا  ك  الػػا  ك زك ػػاى كلػػرا  ػػل الانػػا ا افسػػرة 
 التقليلية تقـ  دلحة  الي ا متاحا ك ا تقـ  دلحة  بي ا.
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ػػ   لػػ  حاػػلإ الت ػػايؤ كالت ا ػػل ك ف هلػػا حػػال القػػ ؽ حػػا     بين ػػا  ػػل الانػػا ا افسػػرة الليثػػة تػهَن  
ال ضعية إضاية إىل تعليل اعر ة كاستقالهلا بع ل كمياة فالي ا ك لي ا حال ال ا اات حا  ليوى ىره 

نػػة متلػػ   ػػال ا ت ا يػػة  كسػػع  عل ػػا تهنػػزؿ كػػل ذكػػر ا مياهتػػا  نزلػػة الاصػػة بػػوى يػػافب لػػو ح ا
ح انة افخى ك ا  ف للزكج ح انتو اليت متل   ال ح انتي  اى كترا عا تله اع انة اليت مظػي 

 يفا افخ ا  ل افسرة كالتن ئة ا  ت ا ية التقليلية.
II -1-5- :ا ستقالل الس  ي ع  األمل 
  ن  اش افسرة اع تلة مي  تفسل افسرة الليثة ا ستقالؿ  س ن ا اخلاص تاعا كىرا   

الاعيػػل  ػػال حسػػ ال افىػػل كافقػػارب حػػع اعيػػل اػػ  السػػ ال ا  ميػػاء كحنػػاطغ تتناسػػج ك كضػػا  ا 
ا  ت ا يػػة كا قتصػػادية حػػع الرتكيػػز  لػػ  القػػرب حػػال  حػػاكال الع ػػلى ىػػره ا سػػتقاللية ا السػػ ال 

ا الر ػػل كاعػػر ة داالػػل افسػػرة الليثػػة تسػػ دىا ح ػػاركة  كسػػع للزك ػػة ا   علػػا حػػال العالقػػات بػػ
كثػػا حػػال القػػرارات كاكتسػػايفا  دكارا  ليػػلة حػػال الػػالؿ قياح ػػا   ػػاـ الػػارج اعسػػ الى ك ػػا ت ػػ ل 
افسػػػرة ا ىػػػرا الػػػن ط حػػػال السػػػ ال  ػػػ   ا نظػػػاـ السػػػلطة كحنظ حػػػة العالقػػػات حػػػال افب يػػػة إىل 

مػادم للعايلػة حػال طػرؼ كااىػا كىػ  افب إىل تسػيا  نػايي يت ثػل ا الزكا ية  م حال التسػيا اف
 الزك ا حعاى كدي ال ذكر  ىل حا ا ر  ال استقالؿ افسرة  س ال سا اعس ال العايلي:

كىػرا إضػػاية إىل    اهلػػا اعنزليػة الي حيػػة حػػال   يـام الزو ــة بمهــام خــارج المســ   العــائلي: -أ   
طػاخ كسسػػل كترتيػج لل نػػزؿى يقػل  صػػاحا اعػر ة تقػػـ  بعػلة    ػػاؿ الػارج اعنػػزؿ ك ػراء اعالبػػ  
لجلك د كقساء بع  ما يات افسرة كإمسار افك د حال اعلرسػةى ميػ  تػزداد نسػاة قيػاـ اعػر ة 

 ركج حال الايا ما بلكف طلج اإلذف.دي ن ا اخل ره اف  اؿ  نلحا ت  ف  احلة إذيف
 يال تسع  تلالالت  ىل الزكج ا  ػؤكف  تدخل أمل الزوج في يؤون أسرة الزو ة: -ب   

 سرتو نتياة ا نفصاؿ الس ين كقلة ا مت اؾ بين لى ىره ال ضعية تفتح  حاـ الزك ة  ا   كسع 
تسػػيا  ػػؤكف اعنػػزؿ  ك مػػا كضػػع للتػػلالل ا صػػنا ة القػػرار كالاصػػة يي ػػا يتعلػػغ برتبيػػة افبنػػاء  ك 

 اعيزانية الص صا إذا كانا حسا:ة يي ا بفسل مص هلا  ل  حرتج حال الع ل.
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II -1-6- :ت  ك الروابط القرابية 
با الزك ة ك قارب زك  ا كما با ال لل ككالليوى كيعزل ذلػه   ت ػاع  ػلة   احػل  كالاصة   

 سا:ا كب  ل كاا ا تق قر كاض حالؿ الركابط العايلية لعل  : ا:
 ا ستقالؿ الس ين كانفصاؿ افسرة الن كية  ال العايلة ال نل. -   
 ؤكهن ا اخلاصة.ا ستقالؿ ا قتصادم  ال افىل كانفصاؿ الزك ا ب  -   
 طرؽ الزكاج الليثة كإقااؿ افزكاج  ل  ا رتااط بنساء   يرتاط ف بين ل بركابط قرابية. -   
 كبهعل ح اف الع ل  ال حقر س ال افقارب.ا نتقاؿ اجلغراا كا  ت ا ي  -   
 تط ر كسايل ا تصاؿ الليثة كاهلات  اإلنرتنا. -   
II -1-7- التربية: تغير أساليب وم ادئ 
ال مي  كانا الرتبية ا افسرة التقليليػة تقػـ   ساسػا  لػ  التسػليل لقػرارات افب كا قتػلاء  ػ   

ى   كػن سػنا ك عل ػل قػلكة كا ذ ػا للتحصػيل كالػتعلل حػال  ػاريفل كتعػاحل ل حػع  ػركؼ اليػاةى 
 ت ا يػة القاي ػة كتعتن    اؿ ك ساليج التعاحل كالت اصل الي حي دليال  لػ  طايعػة العالقػات ا 

داالل افسرة كىي  القات ذات طايعة طاقية يتل الت اصل يي ا كيغ حست يا ا نا: حال ي ؽ إىل 
 ػػاى كحػػال  ػػا إىل يػػ ؽى  ييتخػػر حػػال يػػ ؽ إىل  ػػا طػػابع افكاحػػر كالتاليػػ  كت  يػػو التعلي ػػات 

كا سػػػت زاء كاإلذ ؿ كالتلقػػػا كاعنػػػع كالتحػػػرير كالتخ يػػػ  كالت ليػػػل كالتػػػ بيخ كالتنليػػػل كالتخايػػػل 
بالػػػرنج كالقلػػػغى كقػػػل يقػػػرتف ىػػػرا الت اصػػػل حػػػال يػػػ ؽ إىل  ػػػا كال ػػػتل كالتاػػػر  كت ليػػػل ال ػػػع ر 

بالعقاب كالرحاف كالغسج كالصفع كاإلالساع ككسر افن   ك ال  كة  ك العنف افى  حا الت اصػل 
 سػػرتماـ كالتػػرلل حػػال  ػػا إىل يػػ ؽ ييتخػػر طػػابع الرت ػػي كاإلصػػغاء كريػػع التقػػارير كا نصػػياع كا

كا ستعالـ كالرتديل كالتااكب كا ستاابة حقرتنا بالا اء كال اػا كالصػ ا كا نسػحاب كإمنػاء 
الػػػر س كاعراقاػػػة الراتيػػػة كإالفػػػاء افسػػػرار كاع ػػػاكل كالت ػػػتل كالتخفػػػي كالػػػتحاج كاع ػػػر كاعسػػػايرة 

يل اجملت ع التقليلم إىل ى ك ا دي 1كا ستغا ة كالرر كاإلمساس بالرنج كالقلغ كاخل ؼ كالرض خ
كالرحػػػزم كاعت ثػػػل ا اسػػػل تفسػػيل الػػػركر  لػػػ  افنثػػػ  با تاػػػاره ال ريػػػ  لػػػر س حػػػاؿ افسػػػرة اعػػػادم 

                                                           

 .190ى ص1984ا ت ا يى باكتى حركز دراسات ال ملة العربيةى مليل بركاتى اجملت ع العر  اععاصر:    استطال ي  - 1
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العايلػػػةى ا مػػػا تطاػػػغ افسػػػرة الليثػػػة افسػػػاليج الليثػػػة كاععاصػػػرة ا الرتبيػػػة كػػػال ار كالنقػػػاش 
إىل مػلكث تعػارض بين  ػا ا كيفيػة كالتعليل مي  يتعاكف الزك اف ا تربيػة الطفػل ممػا قػل يػؤدم 

الرتبيػػػةى كاالتفػػػا تلػػػه النظػػػرة القاي ػػػة  لػػػ  تفسػػػيل الػػػركر  لػػػ  افنثػػػ  بسػػػاج انت ػػػار الػػػ  ي 
 ا  ت ا ي با افسر كافيراد ككرا تغا  دكار اجلنسا ا اجملت ع.

II -1-8- : تعدد أو ات ال را 
سػ اء يت تع افيراد ا افسر الليثة بالتن ع ال اا ا  كقات الفػراغ بسػاج التحػ ؿ الػرم طػر     

 ل  الصعيل ا  ت ا ي حال انت ار لل  ي افسرم كدكر ا لتقػاء حػع افىػل كحػا لػو حػال ي ايػل ا 
  لػػ الرتبيػػةى  ك  لػػ  الصػػعيل ا قتصػػادم اعصػػامج للتغػػا الػػ  يفي ميػػ  تعت ػػل  سلػػج افسػػر 
 ال  اي  اليت متتاز بلكاـ حنتظل ك طل حنتظ ةى  ك  ل  الصعيل الت ن ل  ي كحا  تامو حال

كسػػايل   ت ػػال حتػػ يرة حػػال قاػػلى كدي ػػال القػػ ؿ  ف اجلانػػج الرتيي ػػي  صػػاح حػػال حق حػػات افسػػرة 
 الليثة كحيظ  بنصيج   ب س بو حال ح ازنت ا.

II -1-9- :ت  ك عال ات السيرة 
إف حػػػا يرضػػػو التحسػػػر حػػػال تطػػػ رات  لػػػ  اعسػػػت ل ا  ت ػػػا ي كا قتصػػػادم سػػػاج ان  ا ػػػا    

 ػػليلا كتقلصػػا لل ثػػا حػػال  القػػات اجلػػاة الػػيت كانػػا قاي ػػة  لػػ  حسػػت ل افنسػػاة كاجملت عػػات 
التقليليػة ميػ    تصػاح اجملت عػات الليثػة سػػ ل ت ػلس ك  ػع جمل   ػة حػال اعسػاكال اعتاػػاكرة 

اسػػل  ػػارهى يػػي  ال القػػ ؿ إذنا  ف  القػػات اجلػػاة بػػا سػػ اف ؼ ال امػػل حػػن ل كفيػػراد قػػل   يعػػر 
تقـ   ل  الال لفػة كالفتػ ر  كثػر حن ػا ا اجملت عػات التقليليػة كدي ػال تعليػل ذلػه اجملت ع اعتحسرة 
 باعسااات اآلتية:

اؿ ميػ  ينػزؿ   ف افيراد ا اجملت عات الليثة  قل استقرارا ا حساكن ل ك قل ا رابا لجلطف -   
كل حال الر ل كاعر ة للع ل كب  ل يػ حي ممػا يػنال  نػو بػهعخمػله دايػل  ػال الايػا افحػر الػرم حيػ ؿ 

 دكف كثرة اللقاءات حع اجلااف.
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إف صع بة اجملاكرة اع انيػة لجلقػارب كالػزحالء ا اجملت عػات السػرية بسػاج تاػايال اعسػت يات  -   
 تيا ىره اجل ا ات ممػا سػاىل ا إضػعاؼ  القػات اجلػاةى ا قتصادية كاف هلا اف ر الاال  ا ت

 ىره افالاة    ل حال يل   ا حال  القات  الرل كالقرابة كالزحالة كساىا.
اجل ا ػػات كتن   ػػا لتحقيػػغ يرصػػة  كسػػع للتفا ػػلى ىػػره إف التا عػػات ال ػػنل تتػػيح تعػػلد  -   

را يػإف ايتقػار اجلػااف هلػره الػركابط اجل ا ات ليسا داي ا حتػ ايرة ضػ ال مػلكد اجلػ ار اع ػا  كلػ
 حال   نو  ف يقسي  ل   القات اجلاة بين ل.

II -1-11-   اختالف نمط المس: 
ا حساكال كااة تسل افب كافـ كاجلل كاجللة كافبناء اعتزك ا كسػا  تس ال افسر التقليلية   

ى ل ال ىره اعساكال قل تط رت بتط ر افسرة يتقلصا  لد باللار ال ااةاعتزك ا كتهعرؼ ىره 
الغرؼ بتقلص  لد  يراد افسرةى كاالتفا بع  اجملا ت كالزرياة كاجملاؿ افالسػر لعػزكؼ النػاس 

 لا ػة النػاس إليػوى ك ػا   ػرت  اػاط  الػرل حػال كػاعرنب ن اى كباعقابل   رت  ا ت  ليلة  
 عا ل ن اجملت ع كا نفاار اللديغرااى ىره افااط الس ال كالس ال اجل ا ي كالنص  مجا ي تا

 .افصلية   متنح نف  اللر ة حال ا رتياح اعت يرة باللار ال ااة
II -1-11- :التمدد الزم ي لل ئة الر ابية 
كنعػػين يفػػا ازديػػاد الفاػػ ة بػػا النسػػج اجلسػػ ا  للفػػرد كما اتػػو كبػػا النسػػج ا  ت ػػا ي كحػػا    

حسػػػؤكليات ك  اػػػاءى ي ػػػال اععلػػػـ   ف حرملػػػة ال ػػػااب ىػػػي حرملػػػة كسػػػيطة بػػػا ميػػػاة يتطلاػػػو حػػػال 
الطف لة اليت ي  ف ا ت اد الفػرد يي ػا كليػا  لػ   ب يػو كميػاة ال اػار اعسػتقلا ب نفسػ ل كالقػاي ا 
 لػػػ  ر ايػػػة سػػػاىلى يػػػالفرد ا اجملت ػػػع التقليػػػلم ديػػػارس    الػػػو كن ػػػاطاتو  اػػػرد  ف ت ػػػتل ق تػػػو 

كيصػػػاح بعػػػلىا حػػػؤىال للػػػزكاج ك  ػػػل حسػػػؤكلياتوى ل ػػػال ا نتقػػػاؿ حػػػال اجملت ػػػع الزرا ػػػي اجلسػػػ انية 
التقليػػلم إىل اجملت ػػع الصػػنا ي الػػلي   صػػاح إ ػػلاد الفػػرد لي ػػ ف  سػػ ا كػػاحال كحنتاػػا يسػػتطيع 
ا  ت ػػػػاد  لػػػػ  نفسػػػػو حيتػػػػاج لفػػػػرتة  طػػػػ ؿ حػػػػال التعلػػػػيل كالتػػػػلريجى يظ ػػػػرت بسػػػػاج ذلػػػػه  ػػػػلة 

 فرتة ال اابية كط ؿ يرتة اإل لاد لعل  : ا:ح  الت حرتاطة  ساسا بال
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كاعرتاطػػة  ساسػػا بتػػ الر بالػػلكايع اجلنسػػية  اعتعلقػػةنت ػػار العالقػػات الغػػا بريئػػة بػػا اجلنسػػا ا -   
 سال الزكاج.

ملكث تعارض كتصادـ با يئة ال ااب ذات الطايعة النفسية الت اقة للتاليل كالتغيا كبا   -   
 ل حا ى  قل  م ؿ ال ثا حال اع اضيع كآداب اللااس كالالقة كن  يػة كاار السال اعت س ا ب

 التعليل كطايعة اع ال اع ارسة.
II -1-12- :تغير  يم الت  ير 
ميػػػ  تسػػػ د اجملت ػػػع الػػػلي  اععاصػػػر قػػػيل التف ػػػا العل ػػػي كالتصػػػريات كافم ػػػاـ العقالنيػػػة    

  كا ىت اـ باعستقال كالنظر إىل افحاـ كامرتاـ ق ل التقلـ كالنااح كا  از بلؿ تله السػايلة ا
متايػل اعاضػي اجملت ع التقليلم القاي ة  ل  التف ا الغييب كا  تقاد ا اخلرايػات كالت سػه يفػا ك 

 .كا رتااط بو كا ست انة كالرضا بافحر ال اقع
كاع ػػػاركة ا الع ػػػل السياسػػػي ك ػػا ازدىػػػرت ا اجملت ػػػع الػػلي  قػػػيل اللديقراطيػػػة كمريػػػة الػػر م     

 كصنع القرار بلؿ اع اق  السلاية اعت ثلة ا ا كتفاء كالتسليل لقرارات الغا.
II -2- :عال ة الممارسات ا  تماعية بالقيم ا  تماعية 
 ل      ة حال القيل ا  ت ا ية تناع حن ا كتتح ل يفاى ىره  كتستنل اع ارسات ا  ت ا ية   

 القيل تقسل سالاا كيغ  ناييات حتعاكسة  ك حت احلة مي   ل:
II -2-1- :أنواع القيم ا  تماعية 
 : 1984)بركاتى حى كن ردىا كيغ حا  اء  نل    
كت الر ا  ا حال طابع اى مي  ت  ف افكىل حلزحة لجليراد  القيل اإللزاحية//القيل التفسيلية: -    

 لػػ  سػػل ك ا سػػ اء بقػػ ة العػػرؼ  ك القػػان ف كيتعػػرض حػػال خيالف ػػا للعقػػاب  ك الناػػر ا  ت ػػا يى 
 بين ا تػهَرَسج الثانية  ل  طلا ا ك  يعاقج حال خيالف ا.

                                                           
 -  كتعتن ىره النقطة حفصلية ن  ا حا مي  يهطلج يي ا الت سط بػا اإليػراط كالتفػريطى يقػل ديػع التف ػا العقػال  اععاصػر بػال ثا حػال

النػػاس إىل إن ػػار مجلػػة حػػال افحػػ ر كالاصػػة اللينيػػة حن ػػا الػػ اردة ا افماديػػ  النا يػػة ال ػػريفة كالصػػحيحة يقػػط فهنػػا   تت ايػػغ حػػع  صػػ ؿ 
ـز باستحالة كق   االتف ا الع  .ل ي الرم يعتقلكنوى ك ل  الع   يقل ي ا ا اجملت عات التقليلية     ات حال اخلرايات اليت ده
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كتعتػػن القػػيل ال سػػيلية     ػػة اع ارسػػات الػػيت متػػارس بغيػػة  القػػيل ال سػػيلية//القيل الغاييػػة: -ب   
ال صػػ ؿ إىل سايػػة حػػاى  حػػا الغاييػػة ي ػػي تعتػػن سايػػة ا مػػل ذاهتػػا ميػػ  يسػػع  اإلنسػػاف لتحقيق ػػا 

 لتلاية حراده  ك حراد ساه.
ال الػليال كالعػرؼ كالنظػاـ افالالقػيى كتهست ل افكىل  ساسا ح القيل الركمية//القيل اعادية: -ج   

  حا الثانية يتهست ل حال ال اقع اعادم.
 مص الثانية يئات حنو يقط.ى ك مجيع  يراد اجملت ع افكىل كتعل القيل العاحة//القيل اخلاصة: -د   
كتعتن القيل اعطلقة صالة ل ػل زحػاف كح ػاف كيغلػج  لي ػا  القيل اعطلقة//القيل النساية: -ق   
 دكف نالر كزحاف دكف نالر.ة القلاسةى  حا القيل النساية يتعتن صالة ا ح اف حعا  
يػػافكىل ىػػي اع ارسػػات السػػنة الػػيت يناغػػي الػػرص  لي ػػا  القػػيل اإلدابيػػة//القيل السػػلاية: -ك   

 كالت سه يفاى بين ا تعل الثانية قايحة دج  ا ي ا كنارىا.
كتع ػل افكىل  لػ  اسػتقرار العالقػات داالػل افسػرة كاجملت ػع   الايظة//القيل ا ركة: القيل -م   

 ك لى ك اكؿ الثانية  ف ت فل ن  ية الياة.
  لػػ   سػػاسكتػػنظل القػػيل الع  ديػػة العالقػػات ا  ت ا يػػة  القػػيل الع  ديػػة//القيل افيقيػػة: -ؿ   

ظل القػػػيل افيقيػػػة العالقػػػات  لػػػ   سػػػاس ىرحػػػي سػػػل ي تػػػراتيب  ساسػػػو السػػػلطة كالنفػػػ ذى بين ػػػا تػػػن
 دديقراطي.

II -2-2- :ربط الممارسات ا  تماعية بالقيم ا  تماعية 
كيتل ا ىرا اعسػت ل ربػط     ػة اع ارسػات ا  ت ا يػة  ػا يهعتقػل  نػو حصػلرىا كورك ػا حػال    

القػػػػيل ا  ت ا يػػػػةى ميػػػػ  ت ػػػػ ف ىػػػػره افالػػػػاة ىػػػػي الػػػػلايع لظ ػػػػ ر  ك اضػػػػ حالؿ اع ارسػػػػات 
 . IIV-60)انظر اجللكؿ ا  ت ا ية ك هنا متثل حا يعتقله الفرد  ك يسع  للحص ؿ  ليو. 
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  القة اع ارسات ا  ت ا ية بالقيل ا  ت ا ية. :IIV-57 اجللكؿ

 . 2017) الاام  اعصلر:
 

 ا  تماعية الممارسة
 القيم ا  تماعية

مية
إلزا

يلية 
  
ت

 

يلية
وس

 

ائية
غ

حية 
رو

دية 
ما

امة 
ع

صة 
خا

لقة 
مط

س ية 
ن

ابية 
إيس

 

ل ية
س

فية 
حا

ركة 
مح

دية 
مو
ع

 

قية
أف

 

 X X   X X   X X X  X  X  طايعة الن اط اع ين

 X  X  X X   X X X  X  X  طايعة الرتكياة افسرية

 X X X X X X  X  X X  X  X  ارتفاع حست ل مرية الفرد

 X X   X X  X X  X  X    ا رتاض الزك ة  ل  قرارات الزكج

 X  X  X X  X  X   X  X   رر ال ااب حال الس ابط التقليلية

 X  X X  X  X  X   X  X  مرية الفرد ا االتيار  ريه مياتو

 X  X  X X  X  X X  X  X  تقلص در ة تسلط كدي تات رية افب

 X X X X  X X  X  X   X  X تعليل اعر ة

 X X X  X  X  X X X  X  X  اقتحاـ اعر ة  ا  ال غل

   X X X   X  X  X X X  X جل ء افسرة الليثة إىل  ليل النسل

 X X    X   X  X  X  X  حيل نظاـ تعلد الزك ات إىل ا نقراض

     X    X X   X X X  ارتفاع سال الزكاج

 X  X X   X  X  X  X    العالقة با اإلال ة كافال ات

 X X X  X X   X X X  X  X  ا ستقالؿ الس ين  ال افىل

      X X    X   X X  قياـ الزك ة   اـ الارج اعنزؿ

  X  X     X  X   X   تلالل  ىل الزكج ا  ؤكف  ىل الزك ة

 X X   X  X  X  X      تف ه الركابط القرابية

 X X  X  X   X X   X  X  تغا  ساليج كحااده الرتبية

   X  X X  X   X X   X  تعلد  كقات الفراغ

   X X   X  X  X      تف ه  القات اجلاة

 X X X  X X   X X X  X  X  االتالؼ اط اعس ال

 X  X   X X   X X X  X  X الت لد الزحين للفئة ال اابية

 X X   X X   X X X  X  X  تغا قيل التف ا
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  القة اع ارسات ا  ت ا ية بالقيل ا  ت ا ية. :IIV-07اياف ال

 . 2017) الاام  اعصلر:
 :الـتــعــلـيــــــق

إف اعالمػػػأل اعػػػتفحص للايػػػاف اعتعلػػػغ بارتاػػػاط اع ارسػػػات ا  ت ا يػػػة لجلسػػػرة اجلزايريػػػة بػػػالقيل    
ا  ت ا يػػػة يالمػػػأل كب ضػػػ ح انػػػل ار     ػػػة اع ارسػػػات ا  ت ا يػػػة الػػػيت كانػػػا حنت ػػػرة كسػػػط 

ت ػػع افنسػػاة ا ليػػة العتيقػػة كاعرتاطػػة  ساسػػا بالسػػل ؾ ا  ت ػػا ي كالعالقػػة حػػع ختلػػ   ػػرايح اجمل
لتحػػػل ول ػػػا ممارسػػػات ا ت ا يػػػة متيػػػل إىل الفردانيػػػة كا نفصػػػالية ك ػػػلـ اعاػػػا ة بػػػالغا كا ىت ػػػاـ 
اعفػػرط بتحقيػػغ الغايػػات ال خصػػية كالتػػ  ر بػػال اقع اعػػادم اععاصػػر كإ:ػػاؿ اعاػػاده كالقػػيل العرييػػة 

 كافالالقية اعناثقة كاعست لة حال تعاليل الليال اإلسالحي كالعرؼ الس م.
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 عمودية//   أفقية   حافية//   محركة   إيسابية//  سل ية    روحية//   مادية    وسيلية//   غائية   إلزامية//  ت  يلية  
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 :خــــــالصـــــــــــــــــــــة

ديتاز اجملت ع الا رم بقابليتو ع ػاكلة سػاه حػال اجملت عػات الا ػرية ا  ػا النػ امي ا  ت ا يػة    
كالثقاييػػة كا قتصػػادية كالسػػاريةى كحلينػػة بسػػ رة كغاىػػا حػػال اعػػلف اجلزايريػػة  لػػا إىل ي حنػػا ىػػرا 

الػػرم سرسػػو طيلػػة حرتاطػػة ارتااطػػا ك يقػػا بػػاع ركث الع ػػرا  كا  ت ػػا ي الثقػػاا لل حتػػل الفرنسػػي 
 حلة  ث حو  ل  افحة اجلزايرية إباف يرتة امتاللو هلا.  

القيل ا  ت ا يػػة ات ا  ت ا يػػة لجلسػػرة اجلزايريػػة ك القت ػػا بػػل  ارسػػأل اعػػتفحص لإف اعالمػػ   
يالمػػأل كب ضػػ ح  ف اجملت ػػع قػػل سلاػػا  ليػػو     ػػة القػػيل اعاديػػة القاي ػػة  ساسػػا  لػػ  العناصػػر 

ة  ل  القيل الركميةى يالفرد اععاصر يسع  لتحقيغ حا يصا ا إليو كحا تتطلاػو رسااتػو اعادية اعل  س
ككاقعػػػػو اععاصػػػػر حػػػػال  حػػػػ ر  ساسػػػػية  ك ك اليػػػػةى يطفػػػػا  لػػػػ  السػػػػطح     ػػػػة حػػػػال اع ارسػػػػات 
ا  ت ا يػػة حسػػت لة  ساسػػا حػػال قػػيل تفسػػيلية حاديػػة الادحػػة لرساػػات اإلنسػػاف كحناثقػػة حػػال ال اقػػع 

لفرد اععاصرى ىره اع ارسات  تا  ل  مساب اع ارسات ا  ت ا يػة التقليليػة اعادم ا يط با
القاي ة  ل      ة القيل الركمية اعناثقة حال تعاليل الليال كالعرؼ كالنظل افالالقيةى ك ا  اَلل ا 
 ا   ػػػة القػػػيل اإللزاحيػػػة يااصػػػرت     ػػػات حػػػال اع ارسػػػات ا  ت ا يػػػة ك  ػػػرت     ػػػات 

 الفػػرد ا اجملت ػػع التقليػػلم قػػادرا  لػػ  سػػل ك ا  ك التحلػػي يفػػا كالعالقػػة بػػا اجلػػااف   الػػرل   ي ػػال
  ك نداب اللااس  ك العالقات با اجلنسا.

إف ىره اع ارسػات ا  ت ا يػة اجلليػلة ك    ػة قي  ػا الػيت اناثقػا حن ػا كإف كػاف هلػا  ليػل    
ات ي ابػػلىا اجملت ػػع سػػ اء  لػػ  اعسػػت ل اجل انػػج اإلدابيػػة ي ػػي   ملػػ  حػػال     ػػة حػػال السػػلاي

الفردم  ك اجل ا يى ك ا  هنا تعتن كبال  ه ق ل حسا:ة ا تغيػا العالقػات ا  ت ا يػة داالػل 
افسرة كداالل اجملت ع كتع ل  ل  إ ػادة تنظػيل العالقػات كانتقاهلػا حػال افسػ  السػلط ية القاي ػة 

 قاي ة  ل   ساس ال فاءة كافىلية. ل   ساس اجلن  كالسال إىل افس  اللديقراطية ال
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 :الــعـــــــــــــام مــــلـــــخــــصـــــال
يف ختام ىذه الدراسة النظرية الوصـيةة التللةلةـةو لالـا لاللنـا الـا خسذلـا الـلة  ال ـو   لـ     

ظــاىرت ا ـــا ادلتارســاا اة تتا ةـــة لرســـرت االساقريــة  كـــب اةســـتكس و ســنذ ر ل اخت ـــار  ىـــ  
 الرالل لنتاقج العتل:

احل ــرك   ــل يف خ ــوت  افتتلــه ىــذه الدراســة  نلكــا  نظــرت  االــة  ــا الاىةــة ادلدينــة لا تتــ    
هتدف إىل  ةان  ن ادلدينة لةله رلرد ال ان  يا يك  ا تت و  ل ىي  ةـان تتـاب  ـاحلرال الدـديد 
لادللتتر لتعلكو لاراباطو مبا لولو الا ثكافـاا اللـ ان لظـرلفا  احلةااةـة اة تتا ةـة لاةيت ـادية 

 العكل البدرك.لالثكافةةو  تا  هنا اعد  ري  صور اإل داع الا لصل إلةاا 
ىـــذا لاعـــد ادلدينـــة ال ـــلرالية إلـــدي ادلياريـــاا العيةبـــة يف التـــاري  ادلـــدي   لـــبب ل ودىــــا    

لاستترارىا ضتا رلا   ةئي صعب تتاب  اذلداشة لال عفو ىذه ادلدينة است ا ه رغـ   لـاطة 
ةةو للككه رغـ  إال انةاهتا  ن التو ب اإلنلان   ل   عاده لالكوالااو البةئةة لاة تتا ةة لالثكاف

نــدرت العواالــل ا يــست  لــ  البكــا  يةتــة  الةــة الــا اةنتتــا  ا ــال لــدي ســ ان الثــل ىــذا النــوع الــا 
 التيتعاا.

لمل يلبــا ا تتــ  االساقــرك التكلةــدك  ن يدــاد صــرا ا ثكافةــا إثــر اعرضــو لسلــتس  اةســتة ا     
ة لديثـة اللـايرت للعتـران لال ـراب العـادلي اليرنلي لالت ال ثكافتـو اإلسـسالةة التكلةديـة  ثكافـة غر ةـ

لالناي ـة للعتـران لالعتـارت ا لةـة التكلةديـةو ىـذه ادخـات  ـد ا للرسـف اعـرف ادلـوا لاةنــدثار 
فتد ل يف ادلدينـة الب ي  نتةية بلف ادنلية اةستة انةة اةلتسلةة الألي ادلعتريا ادلر ةنيو 

 البــــاو  ــــ  زللــــي اكلةــــدك ي ــــ  رلتو ــــة االساقــــرينيالوالــــدت   ــــان ل ــــاريان التعارضــــان يلبــــا لي
البلــــ ا  يف لســــاقلا  ليف طراقــــ   ةدــــا و ل ــــ  الــــتسل لــــديا سل ــــص لل بكــــة ل  ادصــــلةني

لي   سلتلف اخلدالاا احل ـرية ال ـرلرية لتـوفا احلةـات ادالثـل  تو ـة ادلعتـرياو  ادلر ةة الدخةلة
خــدالاو لانع ــك كلــع  لــو  لــ  -ر ــوك إىل صــنا ي- تــا ا ــا  ــ  اإلنتــان لرــو  الــا برا ــي

التوبي  الل ا  فانـدفعه الو ـاا  بـات الـا ادلاـا ريا الـرييةني ضلـو ادلرا ـس احل ـرية  ثنـا  ل كـب 
 العتران احل رك لاضل را ادرياف لاضتلله ادرجيةا ال  الويه. اةلتس  فتوس 
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لمل اكــف الت ــااا الــا اللــه ا تتــ  االساقــرك  نــد لــدلد اإلطــار ادلبــ   ــل اعداــو إللــدا     
ا ةــــااا  ذريــــة يف النظوالــــة الكــــة  اة تتا ةــــة لالثكافةــــة لادخسيةــــةو  ــــل للــــ  البنةــــة ادســــريةو 

ل ـــه لت ـــب   ســـرت نوليـــة مةـــل لالـــدو ف تـــا غا ـــه ال ثـــا الـــا فان تدـــه ادســـرت ادلتتـــدت لاك
ا اةا ادلو ودت ضتا الدار ال بات فكد اختيه العديـد الـا ادلتارسـاا اة تتا ةـة الـا  انـه 

ادســـرت ادلتتـــدتو  تـــا ســـاده ادنلـــية احلديثـــة مبيتو ـــة يةتاـــا اة تتا ةـــة يف  ـــاربت  ـــني  فـــراد 
اا  لــدثه اعــديسا داخــل ادســرت ادلعاصــرت  انتدــار التعلــة  انتدــار ةلــة الــا ادلبــادس لادلتارســ

لإاالتو ل س االنلني ل ـذا العتـل ادلـأ ور شلـا  دي إىل اـد ة  دلر ادلـر ت لالدـباا داخـل ا تتـ  
 توالـــا لادســـرت خ وصـــا فـــسادا احلريـــاا لانتكلـــه اللـــل ة الـــا االانـــب ادلـــادك اد ـــوك إىل 

اا الـا  ثـا الـا العواقـ  لاةلتساالـاا التكلةديـة للظةـه ادلـر ت اللل ة ادلدرت ة السل ةـة لرـرر الدـب
 مبدار ة لدلر  لس  داخل ادسرت لا تت   ل  لد سوا .

ابنةاــا لشلــا ينب ــي التنويــو  لةــو  نــو ل ــالرغ  الــا اــأثر الدللــة مبــا خليــو ا تــل اليرنلــي الــا خــس     
 ـــالكوانني لادســـك اد نبةـــة  الواصـــلة رلتو ـــة الـــا اللةاســـاا التنتويـــة لاحل ـــرية الراب ـــة  ساســـا 

الدللــة سةاســة التنتةــة لفــ  اخل ــ  احل ــرية اةلتسلةــة لاةىتتــام  احل ــر  لــ  للــاا الريــف و 
إة  ننا صلد ال ورت العترانةـة للتدينـة االساقريـة  ـد الدـوىة سـوا   لـ  ال ـعةد العتـرا  لادلعتـارك 

نضافة إىل غةاا طا   العتـارك ل تـرا  شلةـس  ل  ل  ال عةد اة تتا ي لالثكايف لاةيت ادكو ف
للتدينة نسلظ انتدارا  بـاا  تو ـة الـا اةخـتسةا اة تتا ةـة لفكـدانا اللـتترا لعناصـر اذلويـة 
ا لةةو فيي ليه الع  فةو ادلدينة ادلر ةة لتلكة  التنتةة ادللتداالة ةباله الدننا الةوم اعا  الا 

          إش الةة ركة  التنتةة.
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 .العلمي والبحث العايل التعليم وزارة
 .بسكرة -خيضر حممد جامعة

 .التكنولوجيا كلية
 .اهلندسة املعمارية قسم

 
 
 

 :موضوع حول استبيان استمارة
 

 أثر العمارة االحتاللية في تغير الممارسات االجتماعية لألسرة الجزائرية
 دراسة حالة مدينة بسكرة

 
 .معمارية ىندسة ختصص علوم دكتوراه شهادة لنيل أطروحة

 
 :الطالب إعداد من

 تابعي إبراىيم
 
 
 

 :مالحظة
 تستخدم ولن الباحث، طرف من إال عليها االطالع ميكن وال سرية االستمارة ىذه بيانات   
 إسهاما األسئلة مجيع على ودقة صراحة بكل اإلجابة يرجى وهلذا العلمي، البحث ألغراض إال

 .والتقدير الشكر فائق ولكم العلمي، البحث ىذا إجناح يف منكم
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 أوال: البيانات األولية للمبحوث:
 (.  (     أنثى ) ذكر )  اجلنس؟ -1
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 (.  األخوال )   ( األعمام ) (    (   األجداد )   ) (   األبناء  (   األم ) األب )  أفراد العائلة؟ -8
 (. (     ال )  نعم )  بناء متزوجون؟ىل لديك أ -9
 (.  (     ال )  نعم ) ىل يسكن معك أبناءك املتزوجون؟ -11
 ....................................................................................................ملاذا؟      

 ثانيا: معلومات متعلقة باملسكن:
 ما ىي الطبيعة القانونية ملسكنك؟ ملك )  (     إجيار)  (. -11
 ك على سقيفة يف املدخل؟ نعم )  (     ال )  (.ىل حيتوي مسكن -12
 ....................................................................................................ملاذا؟      
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 (.  (     ال )  ىل تستشري جريانك إذا أردت إجراء تعديالت على واجهة مسكنك؟ نعم ) -21
 ....................................................................................................ملاذا؟      
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 ىل تلتقي مع سكان احلي من أجل مناقشة أمور احلي؟ نعم )  (     ال )  (. -22
 ما ىو شعورك اجتاه تناثر األوساخ والقاذورات يف احلي؟ الشعور باألسف )  (     عدم املباالة )  (. -23
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 الزوجة: مع االجتماعية العالقات عن معلومات رابعا:
 ما املستوى التعليمي للزوجة؟ -27

 ابتدائي )  (     متوسط )  (     ثانوي )  (     جامعي )  (.     (  أمية )
 ىل دتارس الزوجة أي نشاط مهين؟ نعم )  (     ال )  (. -28
 ...............................................................................يف حالة االجابة بال، ملاذا؟     
 ؟ نعم )  (     ال )  (.يف البيتىل دتارس الزوجة أي حرفة  -29
 .......................................................................؟حالة االجابة بنعم، ما طبيعتهايف      
 ىل تعرتض زوجتك وتناقشك يف بعض قراراتك؟ نعم )  (     ال )  (. -31
 متوسطة )  (     ضعيفة )  (.كيف تقيم عالقة زوجتك بأقاربك؟ قوية )  (      -31
 كيف اخرتت شريكة حياتك؟ اختيار أحد الوالدين )  (     عالقة حب )  (     عالقة زمالة )  (. -32
 ىل زوجتك من نفسك عائلتك )من األقارب(؟ نعم )  (     ال )  (. -33
 سكن )  (   ترض  )  (.يف حالة حدوث خصام مع الزوجة، كيف تتصرف الزوجة؟ جتادل )  (   تغادر امل -34
 كم ىو عدد األبناء؟ الذكور )  (     اإلناث )  (.  -35
 ىل ترغب يف حتديد النسل؟ نعم )  (     ال )  (. -36

 يف حالة االجابة بنعم، ملاذا؟ ظروف اقتصادية )  (     أمور تربوية )  (     أمور صحية )  (.
 ال )  (.ىل تفكر يف تعدد الزواج؟ نعم )  (      -37
 .........................................................................................................ملاذا؟      

 االجتماعية مع األبناء: العالقات حول خامسا: معلومات
 يطيعون أبدا )  (.بناء لك؟ يطيعون دائما )  (     يطيعون أحيانا )  (     ال كيف تقيم طاعة األ  -38
 فيما يتعلق بالطاعة؟ باألبناءماذا عن البنات مقارنة  -39

 بناء )  (.بناء )  (     يطعن أقل من األبناء )  (     يطعن مثل األيطعن أكثر من األ
 كيف تقيم طاعة األخوات لإلخوة الذكور؟ يطعن دائما )  (     يطعن أحيانا )  (     ال يطعن أبدا )  (. -41
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 يف حالة حدوث خصام مع أحد األبناء ماذا يفعل؟  -41

 يرض  ويعتذر )  (     يغضب ويغادر املسكن )  (     ينطوي وينعزل )  (.
 يف سن الدراسة؟ نعم )  (     ال )  (. ىل لديك أوالد -42
 ىل يدرسون مجيعهم؟ نعم )  (     ال )  (. -43
 (.ىل تدرس البنات؟ نعم )  (     ال )   -44
 ىل ترغب أن تتعلم البنات وحيصلن على شهادات عليا؟ نعم )  (     ال )  (. -45
 ....................................................................................يف حالة االجابة بال، ملاذا؟     
 ما مدى تفوق األوالد يف الدراسة؟  -46

 فقط متفوقون )  (     متوسطون )  (     دون الوسط )  (.متفوقون )  (     البعض 
 ىل ىناك حاالت تسيب دراسي؟ نعم )  (     ال )  (. -47
 أين يدرس األبناء الصغار قبل سن الدراسة النظامية؟ الكتَّاب )  (     احلضانة )  (     ال يدرسون )  (. -48
 .ال أفرق بينهما )  (     اإلناث )  (من حتب أكثر من األوالد؟ الذكور )  (      -49
 .........................................................................................................ملاذا؟      
 (.  ) ال     (  ) ىل يرغب األبناء يف تقليدك يف طبيعة العمل مستقبال؟ نعم -51
 بناتك يف سن مبكرة؟ نعم )  (     ال )  (.ىل ترغب يف تزويج  -51
 ىل ترغم البنات على الزواج؟ نعم )  (     ال )  (. -52
 بداء الرأي )  (.(     املناقشة وإالتام )   االنصياع كيف تريب بناتك فيما يتعلق بإبداء الرأي؟ -53
 ىل تساعد البنات األم يف أعمال البيت؟ نعم )  (     ال )  (. -54
 من تستشري إذا أردت القيام بأمر ما؟ األب )  (     األم )  (     الزوجة )  (     األصدقاء )  (. -55
 ىل تتحاور مع الزوجة واألوالد يف متغريات احلياة؟ نعم )  (     ال )  (. -56
 ت فراغك وبعد انتهاء دوام العمل؟مع من تقضي معظم أوقا -57

  واألوالد )  (     األصدقاء )  (.الوالدين )  (     الزوجة 
 
     


