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أمن داخل األحياء السكنية الجديدة وأثره عمى اإلندماج اإلجتماعي  الّلا  
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 في المقام إال ايسعن  عمى إتمام ىذا البحث المتواضع كما الاالحمد هلل الذي وفقن
 تفضمت مميكة التيالتقدير إلى األستاذة الدكتورة حنيش  وتقدم بخالص الشكرنأن 

 عمى ىذا العمل بتوجيياتيا ونصائحيا باإلشرافمشكورة 
 الذين ساىموا في تكويننا طيمة فترة الدراسة األساتذةشكر كل ننسى أن نكما ال 
قريب أو من البعيد وكل ل يد العون من اا إلى جميع الذين أمدونناوجو شكرنوأخيرا 

نتقاداتيم بروح عممية إأعضاء لجنة المناقشة الذين نتقبل منيم جميع 
 ر جميعا أسمى العرفان والتقديالكم من

 



 

 
 .اإلىداء

 
كاخفض ليما جناح الذؿ مف الرحمة كقؿ ربي " أىدييما إلى مف صدؽ فييما قكلو تعالى 

"  كما ربياني صغيرا إرحميما
 سعادتناإلى كالدم العزيز الذم شقا مف أجؿ نجحت كالعزيزة التي بدعائيا كحبيا  إلى كالدتي

أطاؿ اهلل في عمرىما 
 ككؿ عائمتو الكريمة إلى زكجي الذم ساندني طكاؿ دراستي في الماستر

بني كحبيبتي سارة إبنتيإلى   الصغير محمد أميف كا 
 يحفظيماأسأؿ اهلل أف 

 إلى كؿ اإلخكة كاألخكات
. ا العنؼ كالعمـ الجنائي ليذه السنة م سكسيكلكجاإلجتماعكؿ طمبة دفعة تخرج عمـ  ك

 

 ةفاطم



 

 
 

اإلىــــــــــــــداء 
 

 
 أمي التي ىي طريقي كسبيمي إلى الجنة غاليتي الكحيدة إلى

  كأنكرعبد القادر:أخكمإنسانيف إلى قمبي كعقمي  إلى أغمى كأعز
 نكرت كنشرت الفرحة البلئي إلى إبتساـ معي تحت سقؼ كاحد أخكاتي سميحة كاإلى الذيف تربك

 الرءكؼكالبيجة كزينت بيتنا مبلؾ ، رياف ، عبد 
 ".حياة – أماؿ  – إبتساـ"  أعز صديقاتي إلى
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 :الممخص بالعربية 
مف كمشكمة اإلندماج اإلجتماعي لؤلسر التي إنتقمت أنتناكؿ في ىذه الدراسة العبلقة المكجكدة بيف مسالة البل

حديثا إلى  أحياء سكنية جديدة، كقد شيدت ىذه األخيرة زيادة ممحكظة في األعكاـ القميمة الماضية، كاف 
اليدؼ مف كرائيا إمتصاص التدفؽ السكاني المتزايد عمى المدينة كمحاكلة لمقضاء عمى األحياء الفكضكية، 
لكف ىذا النكع مف األحياء لـ يسبقيا دراسات سكسيكثقافية لتتدارؾ  الفركقات اإلجتماعية، فظيرت مشكمة 

إندماج االفراد في المحيط اإلجتماعي الجديد بسبب الشعكر بالبلأمف، كعميو مف خبلؿ ىذه الدراسة كمف أجؿ 
 :تحديد مشكمة البحث تـ طرح التساؤالت التالية

 .؟فيما تكمف أسباب صعكبة إندماج األفراد  باألحياء السكنية الجديدة _ 
.  ؟جتماعيةإلا أمف داخؿ األحياء السكنية عمى سمككياتيـلبل بااألفرادنعكاس شعكر إما   -

كقد كظفنا في ىذه الدراسة المنيج الكصفي التحميمي بيدؼ كصؼ الظاىرة كتحميميا إحصائيا كسكسيكلكجيا، 
كىذا مف خبلؿ إستخداـ أداة اإلستبياف في جمع المعطيات الميدانية عمى عينة مف سكاف الحي الجديد الذيف 

 .تـ إختيارىـ كفقا لطريقة العينة القصدية
English Abstract: 

In this study we examine the relationship between the issue of non- security and the 

problem of social integration of families that have       recently moved to new 

residential neighborhoods the latter has                                                               

The aim was to absorb the growing population influx into the city and to try to 

eliminate chaotic neighborhoods. But this type of biology has never been preceded 

by cultural studies to address social differences the problem of the integrating of 

individuals into the new social environment has emerged because of a sense of 

insecurity, therefore in order to determine the problem of research ,the following 

questions were raised                                                                                                

_ While the reasons for the difficulty of integrating into the new residential 

neighborhoods ?                                                                                                            

_what is reflection of peoples sense of insecurity in residential neighborhoods on 

their  social behavior ?                                                                                          

We used the descriptive analytical method to describe the phenomenon and analyze 

it statically and sociologically through the questionnaire tool on a sample of the 

new living population by means of the intentional sample                                       
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 أ 
 

: مقدمة
لدارسيف في ؿقتصادية كالسياسية ميداف خصب اإلجتماعية كالثقافية كإلشكمت المدينة بأبعادىا ا

المعارؼ التي ك إلى تعدد المناىج ل األمر الذم أداإلجتماعية،مختمؼ التخصصات في العمـك 
 . اإلجتماعيتحاكؿ مف خبلليا رصد المشكبلت الحضرية في عبلقتيا بالبناء 

كبطبيعة الحاؿ كجكد المدينة  أدل إلى ظيكر مشكبلت ذات أبعاد كمستكيات متباينة خاصة 
.  الجريمة ، األمف،تمؾ المتعمقة بالسكف كاإلسكاف

لى يكمنا ىذااإلستقبلؿ عدة سياسات سكنية منذ  الجزائركفي ىذا المجاؿ عرفت ىتمت إ ، كا 
 إليجاد الحمكؿكفي محاكلة  بكيفية الحد مف أزمة السكف ككذا مختمؼ البناءات الفكضكية،

 تختمؼإ كقد ، كتجمعات سكنية جديدةفختناؽ المدف مف خبلؿ إنشاء مدإلممشاكؿ الناجمة عف 
 السكنية األحياءتساع إل نظرا  البلأمفلذا بدأت تظير مشكمة، في تصميميا عف األنماط التقميدية

 كالذم أدل اإلجتماعية ركابط صاحبو ضعؼ في العبلقات كاؿ،الجديدة كزيادة كثافتيا السكانية
ندماج  في األكساط الجديدة بسبب تبايف كافة جكانب الحياة نظرا إلاالتكيؼ ك  فيإلى صعكبة

. جتماعي اإلإلختبلؼ تركيبيا 
 بإتخاذ حيكذلؾ مشكمة عدـ اإلندماج كعبلقتو بالبلأمف  معالجة  البحث ىذاقد أردنا مف خبلؿك

 السكاف بالكسط إندماج كىذا لمكقكؼ عمى كاقع ،كنمكذج ليذه الدراسةبخميس مميانة كاد الريحاف 
رتباطيا ككذا معرفة مختمؼ المشاكؿ التي يعاني منيا ىذا الحي  البلأمفالجديد في ظؿ  كا 

 . اإلجتماعيالتي تعمؿ في مجمميا عمى تفكيؾ البناء ك كاإلنحراؼبالجريمة 
تعريؼ بمكضكع البحث الذم اؿا قمنا بتقسيـ بحثنا إلى خمسة فصكؿ حاكلنا مف خبلليا ذكلو

 . ميدانيجانبنب نظرم كجا كعمى ىذا األساس قسمت الدراسة إلى ،نحف بصدد دراستو
 
 



 انًقذيت
 

 ب 
 

 : عمى أربعة فصولإشتمل :الجانب النظري
انب المنيجي لمدراسة مف خبلؿ تكضيح نمكذج التحميؿ المعتمد ج تمثؿ في اؿ:األولالفصل 

عميو في تحميؿ مكضكع الدراسة مع التعرض إلى بعض الدراسات السابقة التي تناكلت ىذا 
إدراؾ أبعاده كالمكضكع   عمييا مف أجؿ فيـ تـ اإلستناد كعرض أىـ النظريات التي،المكضكع

التقصي عف ك إلى المناىج كالتقنيات المختارة في الدراسة لمتقرب مف الكاقع باإلضافةىذا 
. الحقائؽ المتعمقة بالظاىرة المدركسة لبمكغ األىداؼ المسطرة

 نشأة مف خبلؿ السكف في الجزائر ر ظاىرةتطكإلى  فقد تـ التطرؽ فيو :أما الفصل الثاني
باإلضافة إلى التعرؼ تطكر المناطؽ الحضرية الجديدة ككذا عبلقات الجكار في السكف الجديد ك

كمنيا مشكمة التكيؼ مع البيئة عمى مدل تجاكب العمارات الجديدة مع ثقافة األسرة الجزائرية 
.  إلى أىمية الدراسات السكانية قبؿ ترحيؿ السكاف باإلضافةالجديدة 

بيدؼ  معرفة أسبابو كنتائجو  باإلضافة  اإلجتماعيفقد خصص لمتفكؾ :  أما الفصل الثالث
رتباطياثـ ظاىرة تسييج النكافذ كالشرفات إلى تأثيره عمى إنتشار الجريمة كالبّلأمف  مف  لبّلأ باكا 

جتماعية إل أبعاده كمؤسسات التنشئة ا اإلندماج،تضمف ىذا الفصؿ تعريؼ :أما الفصل الرابع
. الفكر السكسيكلكجي في دماجفإلكا

ستمارة اإلتحميؿ بيانات كقد خصص لمدراسة الميدانية ك كىك الفصؿ األخير: الخامسالفصل 
 .الفرضياتالكسط الجديد كذلؾ حسب  أرباب األسر بعمىالتي طبقت 

.الخاتمةستنتاج العاـ لمدراسة كأخيرا إلاك إلييا الفرضيات المتكصؿكختمنا دراستنا بنتائج 
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 البناء المنيجي لمدراسة
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 : ليذا المكضكع كاف بدافع األسباب التاليةإختيارنا :أسباب إختيار الموضوع_ 1
 : األسباب الذاتية  1_1

إف مف أىـ األسباب الذاتية التي دفعتنا لمقياـ بيذه الدراسة ىك أننا غير مباليف لمثؿ  -
ىذه المكاضيع ككذلؾ ىذه الرغبة النابعة مف باب الفضكؿ العممي كالرغبة في 

 ىؿ إندماج األفراد مرتبط باألمف داخؿ األحياء :الحصكؿ عمى أسئمة دائمة الطرح
 السكنية الجديدة ؟

 دكر في إندماج األفراد كاألسر  لكجكد األمف مف عدموىؿ إضافة إلى سبب آخر ىك -
 . ؟داخؿ األحياء السكنية 

إىتمامات الرغبة الذاتية نظرا لحساسية المكضكع باعتباره يشكؿ مكضكع الساعة في  -
ة األمر الذم مي ألف قضية السكف كمشكبلتيا ترتبط بحياتنا اليككالدارسيفالباحثيف 

  عمى المساىمة في الكشؼ عمى بعض الجكانب ليذه اإلشكالية نايشجع
  التخصص األكاديمي عبلقة بمجاؿكذلؾ مدل الحرص عمى تناكؿ مكضكع ذك  -
  .(الجزائرم  ) بقضايا تتعمؽ بالمجتمع المحمي اىتمامنافضبل عف -
 :األسباب الموضوعية 1-2
ختيار ىذا المكضكع ىي أىمية السكف مف الناحية إمف األسباب التي دفعتنا إلى  -

 فالمسكف ىك المأكل الذم يحمي الفرد مف كاالقتصادية، كاألمنية اإلجتماعية
 . الخارجية ككذلؾ يسمح لو أف يمارس نشاطو بكؿ حريةاإلعتداءات

 .محاكلة اإلطبلع كمعرفة المزيد عف مكضكع الدراسة  -
 .معرفة نكعية كنظاـ الخدمات األمنية بمجاؿ الدراسة  -
حداثة كأىمية المكضكع مف حيث الدراسة كالخاصة بالنسبة لمجزائر فيي سياسة بدأ  -

 .االعمؿ بيا حديث
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 .قمة الدراسات كالبحكث العممية حكؿ ىذا المكضكع  -
بيذه الدراسة فأغمب الدراسات كانت مف تخصصات أخرل اآلخريف الرغبة في إفادة  -

 . الحضرم االجتماع كعمـ اإلجماعفي عمـ 
 :لعممية اأىميتو -2

لباحث إلى البحث مف أجؿ محاكلة التكصؿ إلى اإف لكؿ دراسة أكاديمية أىميتيا التي تدفع 
ث العممي كمناىجو حة لمبؼ كيككف طريقو إلى ذلؾ األدكات المختؿ،نتائج تجيب عف تساؤالتنا

.  بطريقة عممية إستخدامومع 
:   يسعى إلى تحقيؽ ىدفيف رئيسييف أكليما اإلجتماعكالبحث العممي في عمـ 
ق التعرؼ عمى طبيعة الحقائؽ ؿ كاليدؼ النظرم يثمف مف خبلعممي،اليدؼ النظرم كالثاني 

 لئلطبلع منو في كضع خطة اإلستفادةأما اليدؼ العممي فيمكف  ،اإلجتماعيةكالعبلقات 
 1عمى أساس سميـ كفؽ ما يرتضيو التطكر الطبيعي لممجتمع

 :العمميالدافع 2-1      
ندماجمحاكلة معرفة المشاكؿ أك المعكقات التي تحكؿ دكف تكيؼ  -  سكاف األحياء كا 

 .الجديدة
 األفراد سمككيات األمف عمى  إنعداـنعكاساتإمحاكلة الكصكؿ إلى أثار أك  -

  .االجتماعية
 . بطريقة سكسيكلكجية عممية مكضكعية اإلجتماعيمحاكلة كشؼ حقيقة الكاقع  -
المساىمة في إثراء الرصيد المعرفي حكؿ مكضكع الدراسة كفتح أبكاب جديدة لمبحث  -

 .بالمكضكعذات عبلقة 
 :العمميالدافع  2-2

عطاء إحصائيات مف خبلؿ ما تكصمنا إليو في  - السعي لمكصكؿ إلى الحقائؽ كا 
 .الميدانيةالدراسة 

                                                           
 .99 ، 98 ، ص 1997، بيركت، دار الفكر الجامعي ، 2 طأصول عمم االجتماع،عبد اليادم الجكىرم ، 1
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 .محاكلة تقديـ نتائج ىذه الدراسة إلى اآلخريف إلستفادة منيا عمى األقؿ  -
 .التدرب عمى البحث العممي  -
تبرز أىمية دراسة البلأمف داخؿ األحياء الجديدة في دكرىا األساسي في المدينة ألف  -

أمنو ك فالحفاظ عمى سبلمتو ،سبلمة الفرد تعد العمكد الفقرم لبناء مجتمع سميـ
 . اإلىتماـيستدعي 

  : الدراسةأىداف-3
إف لكؿ دراسة ىدؼ يجعميا ذات قيمة عممية كاليدؼ مف الدراسة يفيـ عادة عمى أنو 

البحث العممي ىك الذم يسعى ك ،السبب الذم مف أجمو قاـ الباحث إلعداد ىذه الدراسة
 كمف أىـ أىداؼ 1 ، عممية كداللةإلى تحيؽ أىداؼ عامة غير شخصية ذات قيمة

 :الدراسة تتجسد فيما يمي
 .ندماج األفراد كاألسر داخؿ األحياء السكنية الجديدة إتسميط الضكء عمى كاقع محاكلة -

 كمحاكلة ،مفالأدماج األفراد في األحياء السكنية كشعكرىـ باؿإفعف العبلقة بيف الكشؼ -
 .ىاحمكؿ عممية ؿ قتراحإ
 .تأثيره عمى العمميات تكيؼ األفراد كجتماعيإلختبلؼ الثقافي كاإلمعرفة درجة ا-
 .إثراء البحث العممي خاصة في المسائؿ التي كضعت لمدراسة-
. محاكلة الكصكؿ إلى مقاربة كقائية لممشكمة -
 
 
 

 
 

                                                           
المكتب الجامعي الحديث ,اإلسكندرية  ,1 طالخطوات المنيجية إلعداد البحوث االجتماعية: محمد شفيؽ البحث العممي 1

 .55 ، ص 1998
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 : إشكالية الدراسة4
 كىذا يعني أنو فطر عمى ، سمات التجمعأعماقوطبع فيك يحمؿ في اؿجتماعي بإ  اإلنساف

تكفير القكت جؿ أ كدافعو في ذلؾ التعاكف مف اآلخريفالعيش مع الجماعة كالتفاعؿ مع 
كدفع الخطر  

محؿ إىتماـ الباحثيف كالمفكريف في  مكضكع المدينة كما يرتبط بيا مف مشكبلت لقد كاف
 األمر الذم أدل إلى ظيكر العديد مجاؿ عمـ اإلجتماع منذ البدايات األكلى لنشأة ىذا العمـ،

كالمشكبلت   التي إىتمت بدراسة المدفمبريقيةإلمحاكالت ااؿىجية كفمف المداخؿ النظرية كالـ
مدرسة شيكاغك التي أحدثت تطكرا ممحكظا في الدراسات الحضرية المرتبطة بيا أىميا 

ىتمت بدراسة مختمؼ مشاكؿ المدينة في إ أيف "لويس ويرث" ك"روبرت بارك"بفضؿ أعماؿ 
نحراؼ ككذا إلالمناطؽ الحضرية مف خبلؿ دراسة البعد المكاني كالعمراني كربطيا بالجريمة كا

قتصادية  نظرا لما عرفتو المدف مف تغيرات ،دراسة ثقافة المدينة كتطكر بناءىا إجتماعية كا 
. أثرت عمى الحياة اإلجتماعية

غمب المدف الجزائرية، أتعتبر مشكمة السكف مف القضايا اليامة التي تعاني منيا  في الجزائرك
جتماعي الذم تطكرت فيو العائمة الجزائرية تميز بعدة تغيرات إل السياؽ التاريخي اأفحيث 

حتبلؿ الفرنسي الطكيمة كانت كافية لمتراجع إلمست مختمؼ جكانب الحياة كلعؿ فترة ا
. الحضرم
 في عيد اإلستعمار الفرنسي عندما نمقي الضكء عمى تطكر قطاع السكف في الجزائرؼ      

يعيشكف عمى ىامش السكف  كانكا  الساحقةاألغمبية لـ نقؿ إف نبلحظ بأف معظـ الجزائرييف
 كاألراضي األرياؼ إلى فتراجع  السكاف أراضييـالمعاصر بسبب تجريد الجزائرييف مف 

. الجبمية 
ة منتيجت الدكلة الجزائرية سياسات سكنية تمثمت في برامج سياسإستقبلؿ إل   بعد ا

 كحظيت كاألرياؼ مختمؼ فئات الشعب في المدف أبناءجتماعية في مجاؿ السكف مكنت إ
. مجتماعإلفي مجاؿ السكف ا جتماعية برعاية خاصة عبر برامجإلمختمؼ الشرائح ا
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جتماعي بفعؿ التطكرات السريعة جعؿ ظاىرة إل ىذا التغير الجذرم كالجكىرم في البناء ا
 الكبير عمى مجتمع التأثير فكاف ليا كأعمؽشمؿ أاليجرة الريفية تأخذ بعدا أكسع كمفيكما 

ستعمار ميدت إلمخمفات اتأثير نطمقت اليجرة بكتيرة سريعة تحت إستقبلؿ إل فغداة ا،المدينة
.  فكضكية حكؿ المدفأحياءىذه التدفقات عمى ظيكر 

 الكضع العاـ في مجاؿ السكف كالعمراف شائكا بحكـ عكامؿ أصبح     بعد السبعينات 
 النزكح الريفي الذم إلى إضافةمتعددة ضاعفت مف آثار األزمة منيا تزايد النمك الديمغرافي 

 أصبحت مف أىـ المشاكؿ المبلزمة لممدف،  ، التيضاعؼ مف تكاجد األككاخ القصديرية
 إرتبطت بيا الكثير مف األمراض اإلجتماعية

ذا       مع اإلرىابنتشار ظاىرة إ ىذا المشيد تردم األكضاع األمنية كإلى أضفنا ما كا 
 أنساقوك لتعبر عف ىزة كبرل لممجتمع الجزائرم مست جميع نظمو 20حمكؿ تسعينات القرف

 زاد مف حدة الكضع الذم رافقو نزكحا ريفيا معتبرا تضاعؼ خبلؿ ىذه الفترة األمر الذم
جراء الخكؼ كغياب األمف في األرياؼ، كىك األمر الذم فرض عمى السكاف البحث عف 

 ىكامش المدف كبناء مساكف ىشة تعكس إلىستقرار دفع بالكثيريف لمجكء إحياة أكثر أماف ك
. الظركؼ الصعبة التي مرت بيا الببلد 

عتبر قطاع السكف مف األكلكيات الكبرل في السياسة االجتماعية أ     في ىذه الفترة 
. قتصادية مف أجؿ التصدم ليذه الكضعية كالتخفيؼ مف حدتيا إلاك

نطمقت مخططات تكجييية لمتييئة العمرانية كمخططات شغؿ إ 2000  سنة      بعد
المدف السكنية الجديدة لمتقميؿ مف الضغط إلنشاء األراضي يتمثؿ في تحديد المكاقع المختمفة 

متصاص إعف المراكز الحضرية المكتظة كفي محاكلة لمقضاء عمى األحياء الفكضكية  ك
 كىي نتائج ، الكجكد مدف كتجمعات سكنية حضرية جديدةإلىأزمة السكف الخانقة فظيرت 

زمة المدنية بكجو الخصكص كالمجتمع عمى كجو عاـ  ألمممكسة تركز عمى حمكؿ كاقعية 
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فتقارىا إ أنيا فشمت بسبب إال حد ما في تكفير السكف إلى       لقد نجحت ىذه السياسة 
. المرافؽ الضركرية ك التجييزات قاعدة إلى

 بقةسـ ىذه األحياء الجديدة لـ يرافقيا دراسات إلىكمما ال شؾ فيو أف دخكؿ األسر كاألفراد 
جتماعية كالسكسيكثقافية قبؿ القياـ بعمميات الترحيؿ التي إلتأخذ بعيف االعتبار الدراسات ا

. كصفت بالعشكائية 
نما أحياء جديدة فحسب إلىنتقاؿ إل المشكؿ ىنا ليس في الحراؾ االجتماعي أك اإف        كا 

. جتماعي إلتكمف المشكمة في مسألة التكيؼ كاالندماج ا
 تفكؾ في العبلقات  بعضيا الحياة الحضرية الجديدة يصاحبإلىنتقاؿ إل     ىذا ا

نتشار ركح الفردية التي تعد مف أبرز خصائص الحياة في إجتماعية كقمة التماسؾ كإلا
 .المجتمعات المعاصرة 

ندماج بمستكيات متباينة حسب إلنتقاؿ األسر جعؿ أفرادىا يكاجيكف صعكبات في تحقيؽ افإ 
 الذم يعد مسألة بالبلأمف جانب شعكر األفراد إلى ىذا ،كؿ فرد حتى داخؿ األسرة الكاحدة

 .جتماعية إلنعكس سمبا عمى سمككاتيـ اإندماج سكاف األحياء كىذا كمو إلضركرية 
 سكاف األحياء الجديدة كعبلقتو إندماج علة لمكشؼ عف كاؽكاحكليذا جاءت ىذه الدراسة كـ

: لمكقكؼ عمى حقيقة ىذا التصكر قمنا بطرح التساؤؿ العاـ، كمفأالؿبا
ما كاقع إندماج األفراد كاألسر داخؿ األحياء السكنية الجديدة؟ كىؿ ىناؾ عبلقة بيف إندماج -

 أمف؟لبل كشعكرىـ بااألفراد
:  وتتفرع منو التساؤالت التالية

  باألحياء السكنية الجديدة؟ األفرادصعكبة إندماج فيما تكمف أسباب- 
 ما إنعكاس شعكر األفراد بالبلأمف داخؿ األحياء السكنية عمى سمككاتيـ  االجتماعية؟- 
 
 :فرضيات الدراسة-5

. السكنية الجديدة لو عبلقة بشعكرىـ باألمف إندماج األفراد باألحياء: الفرضية العامة
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 .البّلأمف مف بيف أسباب صعكبة اإلندماج اإلجتماعي باألحياء الجديدة :الفرضية األولى
 داخؿ األحياء السكنية ينعكس عمى سمككاتيـ الصراع بيف الثقافات :الفرضية الثانية

 . االجتماعية
 : اإلطار ألمفاىيمي_6

 بمثابة الخمفية النظرية التي يعتمد عمييا الباحث لككنيا تشكؿ أدكات ألمفاىيمييعتبر اإلطار 
 اإلشكالية في ترابط عناصرىا، كمف ىذا المنطؽ نحاكؿ تحديد ةبحثية تحدد مضمكف كدالؿ

: المفاىيـ األساسية التالية لمدراسة
: تعريف المدينة

 مدف بالمكاف أقاـ بو، كمنو المدينة كىي فعميو، كتجمع عمى مدائف باليمز كمدف :لغة
. أنو مفعمة مف دنت أم ممكت: بالتخفيؼ كالتثقيؿ كفيو قكؿ آخر

. لك كانت الميـ في مدينة زائدة لـ يجز جمعيا عمى مدف: قال ابن بري
قتصادية إحضرم ذك حجـ سكاني يتكفر عمى كظائؼ إدارية ك ىي كؿ تجمع: صطّلحاإ
جتماعية كثقافية 3إك

 1روبرت بارك جتماعية كىي ليست مجرد تجمعات مف الناس برأمإفالمدينة ظاىرة 
عمى أنيا مجمكعة مف العادات كالتقاليد إلى جانب تمؾ "  المدنية روبرت باركعَرؼ  

 المنظمة كالعكاطؼ المتأصمة في ىذه العادات كالتي تنتقؿ عف طريؽ ىذه االتجاىات
أنيا مكاف دائـ لئلقامة يتميز نسبيا بالكبر كالكثافة يسكنو أفراد غير متجانسيف   ، أمالتقاليد

أنيا تتككف مف مجمكعة أك أكثر مف المساكف المتفرقة لكنيا نسبيا  :أما ماكس فيبر فيعرفيا 
ما تبنى المنازؿ في المدف قريبة مف بعضيا البعض، تتميز  تعتبر مكاف إقامة مغمؽ،

                                                           
 .202، ص2015 العدد السابع، مجمة الدراسات، عنف في المدينة الجديدةال عبد الرءكؼ مشرم، 1
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بالمساكف الكثيفة يفتقد فييا إلى التعرؼ المتبادؿ بيف السكاف مما يسمح بظيكر أعمى درجات 
. 1 كالتاريخي االجتماعي كىي بذلؾ كسيمة لمتغير اإلجتماعية،الفردية 

 تعريفا محددا لممدنية لكنو ذكر المشاكؿ العميقة لمحياة المدنية عطيفمـ م: أما جورج زيمل
  اإلجتماعيةق القكل ج فرديتو ككجكده في كستقبلليتوإتنبع مف مطمب الفرد أف يحافظ عمى 

 2.اليائمة كالتراث التاريخي كالثقافة الخارجية 
ىي عبارة عف تجمعات سكانية غير متجانسة، تعيش عمى قطعة :التعريف اإلجرائي لممدينة

أرض محدكدة نسبيا، مككنة مف عدد مف األنساؽ كالنظـ اإلجتماعية، تتبايف مستكياتيـ 
 . اإلجتماعية كاإلقتصادية، تعكس تزايد التعقد اإلجتماعي

: تعريف السكن
سبلـ أم المسكف ىك المكاف الذم يكفر السكينة  كممة السكف مأخكذة مف سكنية :لغة

إعطاء –  logerمفيـك السكف  le petit robertجد الفرنسي ـكيعرؼ اؿنيو، كالسبلـ لقاط
. كؿ ما تقدمو الراحة لئلنساف 

أساسيا في الربط  الذم يسكف فيو الفرد، يعتبر عنصرا  ىك المكاف:التعريف اإلجرائي لمسكن
بيف الفرد كاألسرة كالكسط االجتماعي، يؤمف ألفراد األسرة الشعكر بالخصكصية كالحرية 

 .كاإلستقبللية
 يقع عمى كؿ شيء حي اسـ لمحي ىي الحياة كىك المغويةإف داللة  :تعريف الحي السكني

.  كىك نقيض الميت
 الذم يقع بو المسكف بكؿ اإلدارمير إلى أف الحي ىك اإلطار ش فت:أما الداللة االصطّلحية

ية فنجد أف الحي يضـ المباني السكنية كمباني ؼما يتضمنو مف مقكمات مادية كركحية كثقا
 المتاجر  كالطرقات ، كما يضـ المصانع كالكرش، الكاقعة بوالييئاتالمؤسسات كالمصالح ك

                                                           
  .85 ، ص 2009 ، بط ، القاىرة ، دار المعرفة الجامعية لمنشر عمم االجتماع الحضريمحمد عاطؼ غيث ، 1
  .131المرجع نفسو، ص 2
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ككسائؿ المكاصبلت كالحدائؽ كالمستشفيات كالمدارس كدكر العبادة كالسينما كغير ذلؾ مف 
. أماكف التركيج التجارم مف مقاىي كغيرىا 

لى جانب ىذه المقكمات المادية يتضمف الحي مؤثرات معنكية تتمثؿ في الجك المحيط  كا 
كيعرفو 1 ، كعبلقتو اليكمية المعتادة بالمنطقة التي يقع بيا مسكنواتصاالتوبالفرد بحدكد 

 بككنو كحدة مكرفكلكجية كبنائية "الحي"الميندس المعمارم االيطالي المعاصر الدكركسي 
 متميزة بطابع حضرم محتكل إجتماعي ككظيفة محددة  

إف الحي يعني تمؾ المنطقة الصغيرة التي يعيش فييا الفرد بحكـ مكقع داره كمدل إتصاؿ 
ىذه الدار بالدكر األخرل  قد ال يككف لو في المفيـك الغربي نفس السمات المميزة لؤلحياء 
في المجتمعات العربية، حيث نشير لمحي بالحكمة المعركفة بالجزائر كالحارة المعركفة في 
مصر كالمحمة المعركفة في العراؽ إلى آخره مف المصطمحات التي تقارب ىذا المعنى في 

 الدكؿ العربية األخرل
:  التجمعات السكنية الجديدةتعريف
مكانيات كالطاقات في كياف معيف بشكؿ اإل نمك كؿ انبثاؽ : عمى أنيا"سعد إبراىيم"يعرفيا 

 أم ىي كؿ تجمع بشرم ،كامؿ كمتكازف سكاء كاف ىذا الكياف فردا أك جماعة أك مجتمع
 بقصد إعادة االقتصادممتكامؿ يستيدؼ خمؽ مراكز عمرانية جديدة تحقؽ اإلستقرار كالرخاء 

. تكزيع السكاف عف طريؽ إعداد مناطؽ جذب مستحدثة خارج المدف كالقرل القائمة 
كتصنؼ المجتمعات العمرانية الجديدة إلى مجتمعات حضرية جديدة تدعى المدف كمجتمعات 

 2. قرل الجديدة اؿريفية جديدة تسمى 
 عبارة عف أحياء سكنية جديدة متكاجدة بالمدينة تتككف مف مجمكعة مف بأنيا :وتعرف أيضا

ابة ،اليدؼ منيا ىك تمبية الطمب الكبير كالسريع لمسكف كىي تسعى ت ليا طابع الر،العمارات
لى خمؽ التكازف في المجاؿ الحضرم،، إلى تحسيف نكعية الحياة أكثر السكنات المجمعات ك كا 
                                                           

 ، أطركحة دكتكراه ، عمـ االجتماع الجنائي ، جامعة أثر الوسط االجتماعي في جنوح األحداثزينب حميدة بقادة ، 1
 . 155 ص 2008الجزائر، منشكره 

 .19 صالمرجع نفسو،زينب قماس، 2
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  تشمؿ عمى،الحضرية ىي أيضا عبارة عف كحدات سكنية تقع ضمف نسيج حضرم معيف
. 1مباني كمرافؽ كتجييزات 

ىو مجتمع مستحدث لو مقومات المجتمع : التعريف اإلجرائي لمتجمعات السكنية الجديدة
القديم، أنشئ عمى أسس تخطيطية لمتغمب عمى المشاكل العمرانية وبالذات لتقميل الضغط 

. عمى المراكز الحضرية ولتحقيق االستقرار اإلجتماعي واإلقتصادي
 2:اإلندماجتعريف 

.   الشيء دخؿ فيو كاستحكـ ما ؼجدمج دمك :ةلغ
 كتدامج القـك عمى فعؿ الشيء أك فعؿ ،كالفعؿ المزيد ىك أدمج يدمج الشيء في الثكب فيو

 كأدمج األمر ، كتضافرت جيكدىـ مف حيث القياـ بيـ، عميوتعاكنكا أك ،ما يمكف فعمو
دمج كبلمو أتى بو محكما جيد السبؾ ػ  أ ك،أحكمو

 :ندماج لو مفاىيم عديدةإل اإن
 ككحدة اإلنساف إلىجتماعي يعني النظر إلندماج مف كجية نظر عمـ النفس اإلا (1

 .نفسية جسمية ال تتجزأ 
كيعبر عنو بالتكامؿ العضكم كىك تناسؽ نشاطات عدة   :ندماج الفيزيولوجيإلا (2

 .أعضاء لتأدية نشاط معيف 
 يعبر عنو في عمـ النفس االجتماعي بالتجاذبات كالتفاعبلت :ندماج البسيكولوجيإلا (3

بحيث تبدك ىذه المجمكعة في تكامميا ،  مجمكعة معينةأعضاءكالميكؿ بيف مختمؼ 
  تناسقيا ككحدة نفسية جسمية ال تتجزأ ػأك

ندماج في الكتابات العربية بمعنى التكامؿ إل كردت كممة ا:ندماج االجتماعيإلتعريف ا
 تككيف مجتمع منظـ كما تؤدم ىذه إلىقصد بو تكيؼ الجماعات كاألفراد بكيفية تؤدم ك

                                                           
الجزائر , كالمجتمع مجمة العمـك اإلنسانية، التجمعات السكنية الجديدة بالجزائر مابين الواقع و التحدي فكزية مشناف ، 2
  .5ص,2017, 25العدد ,جامعة باتنة ,
 الجزائر جامعة جيجؿ ، مجمة العمـك اإلنسانية ،واقع االندماج االجتماعي لمطمبة السنة األولى جامعييكنس لعكبي، 2

 .136، ص 2015العدد الرابع 
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 األداء، مختمفة كىي راضية عف ىذا أنشطة ، المجتمع المنظـإطارالجماعات في 
ندماج يظير في الجماعات إل كىذا النكع مف ا،جتماعياإكعندىا يصبح الفرد متكيفا 

الصغيرة أكثر منو في الجماعات الكبيرة ػ  
كما كرد في معنى التكافؽ كيقصد بو قدرة الفرد عمى التبلـؤ كالتكيؼ السميـ ببيئتو المادية 

 1ػةالثقافية كالدينيك كالسكنية كالمينية كالدراسية األسريةجتماعية في شتى صكرىا البيئة إلكا
 بأنو تكيؼ الشخص كفقا لمستمزمات المجتمع أك تمشيا مع :"عدنان أبو مصمح"كيعرفو 

يستجيب لمطالبيا كيندمج ك بحيث يستمـز بكافة مسؤكلياتو إلييامثؿ الجماعة التي تنتمي 
 2في دكرة حياتيا الكاممة ػ

:   لّلندماج االجتماعي اإلجرائيالتعريف 
 البيئة التي يعيش فييا مما يدفعو تبلءـيعبر عف قدرة الفرد عمى تبني أساليب سمككية 

لخمؽ عبلقة فعالة كمنسجمة مع مختمؼ الجماعات ػ  
 سكنات إلى المنتقمة األسرندماج االجتماعي عف قدرة أفراد إلكفي ىذه الدراسة يعبر ا

 تكاجدىـ كخاصة في أماكفجديدة عمى التكافؽ كاالنسجاـ مع العكامؿ المحيطة بيـ في 
التبلـؤ مع كؿ التغيرات التي حدثت كالقدرة عمى الدخكؿ في عبلقات  الحي الجديد

جتماعية مع مختمؼ الفاعميف ػ  إ
نضع  لـ نتمكف مف إيجاد تعريؼ ليذا المصطمح كىك ما جعمنا: التعريف اإلجرائي لمّلأمن

 لو تعريؼ إجرائي
يقصد الباحث بمصطمح البلأمف في ىذه الدراسة بأنو حالة يشعر فييا أفراد المجتمع  
بالقمؽ أك الخكؼ كاإلضطراب كالفكضى كغياب األماف كالطمأنينة في الحي السكني، كىك 

 .يعارض الشعكر باألمف كالسكينة
 :اإلطار النظري ومقاربة الدراسة-7

                                                           
 مجمة االدراسات كالبحكث،  مسألة السكن و اإلندماج اإلجتماعي لألسر النازحة في الوسط الحضريفاركؽ يعمى ، 1

 .172 ص 2004، جامعة الكادم ، العدد الخامس ، االجتماعية
  .72 ، ص 2006 ، ب ط ،األردف، دار أسامة لمنشر ، ، معجم عمم اإلجتماععدناف أبك مصمح 2
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خطكة أساسية في البحث " السكسيكلكجية" تعتبر المقاربة المنيجية: اإلطار النظري 7-1

العممي االجتماعي بحيث ال يمكف االنطبلؽ إلى الميداف بدكف تبني إطار نظرم، يدخؿ 
ضمف إحدل النظريات السكسيكلكجية، كفي بحثنا ىذا سكؼ نتطرؽ لمنظريات المرتبطة 

 :بمكضكع بحثنا كىي كالتالي
 : نظرية صراع الثقافات1_1_7

 Thoresten" ثكريستيف سيميف"صاحب ىذه النظرية ىك عالـ اإلجتماع كاإلجراـ األمريكي 
sellin  كنقطة البداية في ىذه النظرية ىي أف قكاعد القانكف الجنائي أك القانكف الجزائي 

تعكس األفكار الخمقية كالمعنكية كاآلداب العامة لحضارة معينة في لحظة زمنية معينة، 
فميمة ىذا القانكف حماية تمؾ القيـ كاآلداب عف طريؽ قكاعد قانكنية تعزز الجزاءات الجنائية 

 .1المختمفة لمف تسكؿ لو نفسو االعتداء عمييا بأفعاؿ يعتبرىا القانكف جرائـ
 الجريمة بالصراع الثقافي كىك يرل أف عمماء االجتماع ال يجب أف Sellinيفسر سيميف 

يقتصركا باىتماماتيـ عمى الجريمة كالمجرميف كلكف يجب عمييـ بدال مف ذلؾ دراسة 
الصراعات بيف المعايير السمككية المتضاربة فيذه القكاعد ىي التي تمنع أك تشجع 

األشخاص عمى التصرؼ بطريقة معينة في مكاقؼ معينة، كتنشأ المعايير السمككية كاستجابة 
مف اإلسيامات الرائدة في مجاؿ الجريمة كاالنحراؼ " سميف"مف قبؿ الجماعة كتعد إسيامات 

حيث أعطى بعدا جديدا لمتفسير السكسيكلكجي لمظاىرة االجتماعية كىذا انطبلقا مف عامؿ 
 .الثقافة ككذلؾ مبدأ الخصكصية

كينشأ الصراع بيف الثقافات حيث تنصدـ القيـ الخمقية كاالجتماعية يعبر عنيا كيحميا 
يجد نفسو أماـ مكقؼ 2القانكف الجنائي مع القيـ السائدة فأم فرد ينتمي إلى ىذه الجماعات

محير كشائؾ، إما أف ينصاع ألكامر القانكف الجنائي احتراما لمقيـ الخمقية كاإلجتماعية التي 

                                                           
 .77،ص 1985، بط بيركت، الدار الجامعية لمطباعة ك النشر، عمم اإلجرام وعمم العقابعبد القادر القيكجي، - 1
 .220، ص2011، بط، الجزائر ، دار بف مرابط لمنشر مدخل إلى سوسيولوجيا العنفجماؿ معتكؽ، - 2
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يعبر عنيا تفاديا لمكقكع تحت طائمة الجزاءات الجنائية لكنو في ىذا المكقؼ يخالؼ مبادئ 
ما يستجيب لمقيـ السائدة في جماعتو، فيأتي مف السمكؾ ما  كقيـ جماعتو التي ينتمي إلييا كا 

يكافؽ ىذه القيـ، كلكنو في نفس الكقت يخالؼ القيـ كالمبادئ التي يعبر عنيا القانكف الجنائي 
 .1يتعرض بالتالي لتطبيؽ الجزاءات الجنائية عميو

كيعطي سيميف تفسيرا لنظريتو عمى أساس أف المجتمع يتضمف مجمكعات إنسانية 
كتختمؼ ىذه المجمكعات فيما بينيا تبعا  (األسرة، المدرسة، العمؿ، الحي، النادم)متعددة 

لعدد أفرادىا كدرجة التضامف بينيـ، كطبيعة المصالح كاألىداؼ التي تربطيـ، كلكؿ جماعة 
يتكافر نكع مف التفاىـ المشترؾ بيف أفرادىا كبالنظر إلى ما تقدـ فإف تعدد الجماعات التي 
ينتمي إلييا الفرد قد ينشا عنو احتماؿ التنافر كالتصارع بيف قكاعد السمكؾ الخاصة بكؿ 

 .2منيا
  لقد تـ االعتماد عمى نظرية صراع الثقافات عمى مكضكع دراستنا كذلؾ إنطبلقا مف 
أف ما يحدث في حالة إنتقاؿ األسر إلى الكسط الجديد كىـ يحممكف مجمكعة مف القيـ 

الخاصة بيـ كبالمجتمع الذم كانكا يعيشكف فيو، تنشأ ثقافة مختمفة عما كاف مكجكد في 
 .الحي السابؽ بحكـ أف السكاف جاءكا مف مناطؽ مختمفة كلكؿ ثقافتو كقيمتو

 كبالتالي فانو سيحدث نكع مف التصادـ كالتنازع بيف قكاعد السمكؾ المكجكدة عند 
ىؤالء األسر، كىذا ما يؤدم إلى إثارة  المشاكؿ، فكؿ ما سيقـك بو األفراد فسيظير عمى أنو 
نكع مف التمرد عمى أنماط كقكاعد السمكؾ ىذا الحي، كعندما يتراكـ كيتزايد الصراع المكجكد 
بيف نكعيف مختمفيف مف الثقافة فانو يؤدم حتما إلى نكع مف السمككات اإلنحرافة كاإلجرامية 

 .كبالتالي يشعر السكاف بغياب األمف كىذا ما يجعؿ صعكبة في اإلندماج كالتكيؼ
 
 

                                                           
 .221جماؿ معتكؽ، مرجع سابؽ، ص  - 1
 .222المرجع نفسو، ص - 2
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 : نظرية الحاجات ألبراىام ماسمو2_1_7
مف  (Abraham Maslow) تعد نظرية سمـ الحاجات التي كضعيا أبرىاـ ماسمك 

أكثر نظريات التحفيز شيكعا كقدرة عمى تفسير السمكؾ اإلنساني في سعيو إلشباع حاجاتو 
 .المختمفة

 :مف عدة مسممات كىي" ماسمك"كتنطمؽ نظرية 
إف حاجات اإلنساف غير المشبعة ىي ما تدفعو لمسمكؾ، أما الحاجات المشبعة فبل  -1

 .تحرؾ السمكؾ ألنيا تترؾ نكعا مف اإلحساس باالتزاف
 إف حاجات اإلنساف ليست جميعيا بنفس القكة كالتأثير فالحاجات األكلية اشد إلحاحا  -2

 .مف الحاجات الثانكية
إف الحاجات متدرجة بصكرة ىرمية، يشترؾ الناس بصكرة كاضحة في اندفاعيـ  -3

إلشباع الحاجات التي تأتي في قاعدة اليـر كيتباينكف في قكة اندفاعيـ إلشباع 
 .1الحاجات التي تمتد باتجاه قمة اليـر

 :الحاجات عمى النحك التالي" ماسمك"كقد رتب 
 تمثؿ المستكل األكؿ كاألدنى مف االحتياجات كىي تتعمؽ :االحتياجات الفيسيولوجية 

 .باالحتياجات األساسية الضركرية لممعيشة، كمنيا الحاجة إلى الغذاء، المأكل
 كىك المستكل الثاني مف االحتياجات يتضمف حاجة الفرد الى األمف :االحتياجات األمان 

 .كالحماية في أحداث حياتو اليكمية
 كىك المستكل الثالث يرتبط بالسمككات االجتماعية يقـك عمى :االحتياجات االجتماعية 

أساس رغبة الفرد في أف يككف مقبكال كعضك في جماعتو، كيتضمف الرغبة في الحب 
 .كالعطؼ

                                                           
، رسالة ماجستير ، كمية اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو الحوافز الجديدةميا بنت عبد اهلل بف محمد الشريؼ، -1

 .32،ص 2010التربية، جامعة أـ القرل، السعكدية، منشكرة، 
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 يرتبط المستكل الرابع بحاجة الفرد إلى االحتراـ كالتقدير كالمكانة :احتياجات تقدير الذات 
 .االجتماعية

 يعد أعمى مستكل مف االحتياجات كىك مرتبط برغبة الفرد في :احتياجات تحقيق الذات 
 .أف يحقؽ ذاتو عف طريؽ تنمية كاستخداـ قدراتو كاالستفادة منيا

كبيذا كبناءا عمى مكضكع دراستنا الذم ينطكم عمى اندماج السكاف كعبلقتو 
بالبلأمف، فاف تكفير السكف المبلئـ يتيح لؤلفراد فرصة العيش بكرامة فيك يمبي حاجات 
نفسية لمتمتع بالخصكصية كحاجات مادية لمتمتع باألمف كيمبي حاجات إجتماعية مف 

 .خبلؿ كجكد أماكف تنشأ فييا عبلقات اجتماعية
كالسؤاؿ الذم يمكف طرحو ىنا ىؿ أف إحباط الحاجة إلى األمف يعد سببا مف أسباب 

صعكبة التكيؼ كاإلندماج، لئلجابة عف ىذا السؤاؿ يؤكد الباحثكف عمى أف الحاجة إلى 
األمف كاألماف مف الحاجات الضركرية لئلنساف كىك مقياس تقدـ المجتمعات كبدكف أمف 

. ال تستقيـ الحياة
 نستنتج مف خبلؿ ىذه النظرية أف صعكبة التكيؼ كاإلندماج داخؿ الحي السكني راجع 
إلى فقداف األمف كالسبلمة في تمبية الحاجات المادية كالمعنكية كىذا إنعكس سمبا عمى 

 .سمكؾ  أفرداىا 
 : نظرية النوافذ المحطمة3- 1_7

جاءت ىذه النظرية إلرساء القكاعد كاإلشارة إلى تأثير الفكضى كالتخريب عمى 
 .المناطؽ الحضرية المتمثمة في الجرائـ كالسمككات المعادية لممجتمع

 طرحا مبلحظة 1982عاـ  " جورج كمينج" ك" جيمس ويمسون"  في دراسة نشرىا 
محتكاىا إذا قاـ أحد األفراد بكسر نافذة إحدل المباني، كلـ يتـ إصبلح تمؾ النافذة عمى 

 .كجو السرعة يككف في ذلؾ مدعاة لآلخريف إلى كسر نكافذ أخرل
كبالتالي تخمؽ حادثة كسر النكافذ عمى تمؾ الشاكمة المتكررة اإلحساس بعدـ النظاـ 
كاإلحساس بالخكؼ العاـ، كيعد اإلحساس بالخكؼ كعدـ األمف رسالة لمعامة بأنو ال 
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يكجد في المجتمع مف ييتـ بالجكار، كىكذا يجد المجرمكف البيئة االجتماعية التي تؤدم 
 .1إلى ظاىرة الجريمة عمى حساب اإلىماؿ كالبلمباالة لدل أعضاء المجتمع المحمي

 ال تقتصر النظرية عمى النكافذ المحطمة بؿ تشمؿ أيضا السيارات الميجكرة، مراتع 
القمامة كاألركاف المظممة مف الطرقات كقد تككف البداية مف مشكبلت بسيطة نسبيا، 

 .لكنيا في الكاقع دعكات إلى المزيد مف الجرائـ الخطيرة
مبدأ النظرية أف كجكد نافذة مكسكرة يشجع المارة عمى كسر المزيد مف باب العبث ثـ 

 .يتجرأ الفاعؿ فيكسر نكافذ السيارات ثـ تتحكؿ إلى اقتحاـ البيكت كسرقتيا
جكىر ىذه النظرية مبني عمى عمـ النفس البشرم الذم يقكؿ إف اإلنساف لديو القدرة كحب 

االنضباط كااللتزاـ بالقكانيف كاآلداب العامة متى تكفرت لو البيئة المشجعة عمى ذلؾ، 
 .2كسرعاف ما ينفؾ مف ىذا االلتزاـ متى رأل االنفبلت مف حكلو

كفقا ليذه النظرية فانو يجب السيطرة عمى تفشي الجريمة كالفكضى كالصرامة في  
التعامؿ مع السمككات الغير سكية ميما صغر حجميا لتفادم المشكبلت الكبيرة سكاء 

 .عمى المجتمع عمكما أك بالتجمعات السكنية عمى كجو الخصكص
 كىذا ألف الجريمة كالفكضى مترابطاف بشكؿ غير مباشر كالفكضى تزيد مف الخكؼ 

 .كالفزع أكثر مف الجريمة
 كعميو نستنتج مف خبلؿ النظرية أنيا دعكة لعبلج الجريمة كاالنحراؼ كالفكضى كىذا 

بتعاكف المجتمع كالشرطة إلى االىتماـ بحاالت اإلخبلؿ باألمف في بداياتيا كبذؿ المزيد 
مف الجيد عمى ضكء اىتماـ المجتمع بحالة األمف ليتامى اإلحساس باألمف كبالتالي 

. يتضاعؼ عدد الممتزميف بالقانكف كالنظاـ العاـ
 
 

                                                           
، الرياض، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، اإلرىاب وأثر عمى التنمية االجتماعيةمحمد األميف البشرم محجكب، - 1

 .43،ص 2012
2-www.Wiki visually.com vue  01/03/2018. 
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 :الدراسات السابقة- 8
  تكمف أىمية الدراسات السابقة في تكجيو الباحث كمساعدتو في تحديد أبعاد 

المكضكع بيدؼ اإلحاطة بالجكانب المراد البحث فييا، كسكؼ نتطرؽ إلى بعض ىذه 
 .الدراسات التي تناكلت مكضكع بحثنا كمحاكلة االستفادة مف النتائج التي تكصمت إلييا

 : الدراسات السابقة األجنبية 8-1   
 :(مدرسة شيكاغو )المدرسة االيكولوجية : الدراسة األولى

أحدثت مدرسة شيكاغك تطكرا ممحكظا في الدراسات الحضرية، كأخذت الدراسات تتجو 
 إرنست" ك" لويس وورث" ك " روبرت بارك" نحك التكامؿ بصكرة كاضحة بفضؿ أعماؿ

إف األفكار الرئيسية ليذه المدرسة كانت تتمركز حكؿ اإلجابة " : روبرت ردفيمد"ك " بيرجس
ما ىي القكل الغير إقتصادية التي تعمؿ عمى خمؽ ثقافة المدينة؟ كما ىي : عف سؤاليف ىما

إمكانيات اإلختيار الحر كالتجديد في ثقافة المدينة؟ يضاؼ إلى ذلؾ أف ركبرت بارؾ 
كسينجر قد تمكنا مف التكصؿ إلى كسيمة لكصؼ تطكر المدف كيفترض بارؾ أف الظركؼ 
النفسية كاألخبلقية لمحياة في المدينة سكؼ تعكس نفسيا بصكرة طبيعية في كيفية استغبلؿ 

 1.المكاف، كفي أنماط الحركة نفسيا كاالنتقاؿ
يمكف القكؿ بأف سكسيكلكجيا اليجرة ىي مف األعماؿ التي إشتغمت حكليا مدرسة 

شيكاغك تمحكرت حكؿ دراسة العبلقات المعقدة التي تربط بيف الناس في عالـ متحكؿ تحت 
فاف التمايزات " دكركايـ"التحضر كاليجرة ككما ىك الشأف عند 2تأثير إفرازات التصنيع

  .كاإلندماج ىما إشكاليتيف يشكبلف صمب تحميؿ مدرسة شيكاغك
كبيذا يسعى عالـ االجتماع إلبراز الدكافع غير االقتصادية لميجرة كمكضكع ىذه الظاىرة 

 . في إطار الكؿ اإلجتماعي الذم تكجد فيو

                                                           
 .38، ص 2007، ب ط، القاىرة ، دار المعرفة االجتماعية لمنشر، عمم االجتماع الحضريمحمد عاطؼ غيث، - 1
2 -www.sociomaroc.blogspt.com  vue. 18/02/2018. 

http://www.sociomaroc.blogspt.com/
http://www.sociomaroc.blogspt.com/
http://www.sociomaroc.blogspt.com/
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لقد بدأ عمماء اإلجتماع ييتمكف بظاىرة ىجرة السكاف كذلؾ نظرا إلتساع ىذه الظاىرة كما 
أزمة السكف، التضخـ الحضرم، إلاندماج،  )بدأ ينجـ عنيا مف مشاكؿ إجتماعية 

كلقد كانت ىذه المشاكؿ مرتبطة بمتطمبات ظيكر كانتشار الظاىرة الصناعية،  (...االنحراؼ
كلذلؾ كانت اليجرات الداخمية مرتبطة آنذاؾ بالعمؿ الصناعي لتصبح فيما بعد العامؿ 

 .الديناميكي في تككيف سكاف المدف
تتطرؽ الدراسة إلى الكصكؿ إلى فيـ كضعية السكاف بعد ىجرتيـ، كمحاكلة التعرؼ عمى 

نمط عيشيـ بعد ىجرتيـ كما طرأ عمييا مف تغيير، كمحاكلة رصد أنماط كأشكاؿ التفاعؿ 
كالعبلقات التي ينسجكنيا فيما بعد، بعد اليجرة كالتي تككف مع المياجريف المنتميف لمختمؼ 
األعراؽ كاألجناس األخرل، كىذا ما يستدعي بالضركرة التطرؽ إلى مكضكع االندماج أك 

 .االنصيار، كمسألة القيـ كالمعايير االجتماعية كمظاىر سكء التنظيـ االجتماعي
 تقر األدبيات الكبلسيكية لمعمـك اإلجتماعية كاإلنسانية أف اإلندماج ىك باألساس 

مجمكعة مف التفاعبلت بيف عناصر مختمفة داخؿ مجمكعة ما كىك ما يؤدم إلى إحساسيا 
 .بضركرة التماثؿ كاالنسجاـ فيما بينيا بآليات كطرائؽ مختمفة كمتنكعة

 ككذلؾ فاف اإلندماج يحيؿ عمى كضعية الفرد أك الجماعة أك شريحة اجتماعية ىي 
 .في تفاعؿ مع أفراد آخريف تتقاسـ معيا القيـ كالمعايير داخؿ المجتمعات التي تنتمي إلييا

باإلستناد إلى بارسكنز فإف اإلدماج ىك أحد كظائؼ النسؽ اإلجتماعي كىك يضمف 
التنسيؽ بيف مختمؼ أجزائو مف أجؿ أف يشتغؿ النسؽ بشكؿ جيد كمف كجية نظر عمـ 

النفس اإلجتماعي فإف اإلدماج يتـ التعبير عنو مف خبلؿ مختمؼ التفاعبلت بيف مختمؼ 
عناصر مجمكعة ما، الشيء الذم يؤدم إلى اإلحساس بالتماثؿ مع ىذه المجمكعة كاالنتماء 

 .إلييا
" 1925":دراسة بيتريم سوروكن حول الحراك االجتماعي: الدراسة الثانية

يضـ كتاب سكرككف مجمكعة ضخمة مف البيانات اإلحصائية كالطبقات داخؿ المجتمع، 
 كالحراؾ األفقي ىك الرأسي كاألفقيكيميز بيف نمطيف مف أنماط الحراؾ االجتماعي ىما 
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اإلنتقاؿ مف كضع إلى آخر داخؿ نفس الطبقة اإلجتماعية، كىذا يشمؿ اليجرة، كالتحكالت 
 فيك اإلنتقاؿ مف طبقة إجتماعية إلى الحراك الرأسيالمينية كالتغيرات في االنتساب، أما 

 .أخرل صعكدا أك ىبكطا في بناء إجتماعي متدرج
بتكضيح أف أنساؽ التدرج الطبقي في العصكر التاريخية تميؿ إلى " سكرككف" كيبدأ 

يختمؼ متكسط الثركة كالدخؿ داخؿ نفس المجتمع الطبقي ينقمب : التقمب بطريقة دكرية فمثبل
كيعقب ذلؾ مناقشة مطكلة لقنكات التعاقب الرأسي في . مكانا كزمانا دكف أم إتجاه ثابت

مجتمعات عديدة تؤدم بسكركف إلى نتيجة فحكاىا أف بعض الفرص االقتصادية كالسياسية 
كالمينية مكجكدة حتى في أكثر األنساؽ جمكدا، مع أنو ال يكجد نسؽ مفتكح يدرجو تسمح 

 .1بالحراؾ الحر المطمؽ
كالعقمية  (الجسمية)كتعد أكثر أجزاء الكتاب فائدة ىي األجزاء المتعمقة بالفركؽ الفيزيقية 

بيف األشخاص في مختمؼ الطبقات في المجتمعات الحديثة، كالعكامؿ التي تؤدم إلى 
عشرات الدراسات " سكرككف"إستمرار عممية التعاقب الرأسي في المجتمع الغربي كقد نشر 

التي قاـ بيا األطباء كعمماء االنثربكلكجيا لكي يبرىف عمى كجكد ارتباط كاضح في العديد مف 
 بيف المكانة الطبقية كالمؤشرات الفيزيقية كالطكؿ، –إف لـ يكف في جميعيا -المجتمعات 

نخفاض كفيات الرضع، ىذا  الكزف، كالجماؿ، كالصحة، كالقكة البدنية، كمقاكمة المرض، كا 
باإلضافة إلى اإلرتباطات المعرفة بيف المكانة ككؿ مف الذكاء، كاإلنجاز الدراسي كاإلنجاز 

الميني كلـ يكف بمقدكر سكرككف أف يحدد مقدار ىذه اإلختبلفات التي تعكد إلى عدـ التكافؤ 
 .2في الخصائص الكراثية كالمقدار الذم يعكد إلى عدـ التكافؤ في الفرص المعيشية

 :الدراسات العربية 8-2
 (2011نشر ىذه الدراسة في كتاب سنة   تـ)      :الدراسة األولى

                                                           
 .132، ص2008، بػ ط، القاىرة، عمم االجتماع التطبيقيمحمد الجكىرم، - 1
 .133المرجع نفسو، ص -  2
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 تعتبر مف "المدن الجديدة: "  دراسة ميدانية قاـ بيا مصطفى عمر حمادة عنكانيا
الدراسات الميدانية التي ساىمت في إظيار كاقع المدف الجديدة في مصر، حيث أف المدف 
الجديدة تعتبر تجربة قديمة كجديدة في مصر فقد عرفتيا في ظركؼ تاريخية سابقة، لكف 
التجربة الحديثة لممدف الجديدة تأتي إستجابة لمتطمبات ممحة كمشكبلت عديدة تعاني منيا 

 .أغمب المدف الكبرل
 :فحاكؿ الباحث تحديد مشكمة الدراسة مف خبلؿ التساؤالت التالية

ىؿ تنشأ المدف الجديدة في مصر كبخاصة مجتمعي الدراسة بفعؿ ظركؼ إجتماعية  -1
معينة أـ تمبية لسياسة معينة أـ نتيجة لبرامج مخططة لمكاجية مشكبلت الكثافة 

 .السكانية
إلى أم حد استطاعت المجتمعات الجديدة جذب السكاف مف المناطؽ المختمفة  -2

 .لئلقامة الدائمة
 .ىؿ ىناؾ معكقات تقمؿ مف الجذب السكاني لتمؾ المدف -3
في الجكانب التخطيطية -  محؿ الدراسة–إلى أم حد نجحت المجتمعات الجديدة  -4

 .كالعمرانية كالسكانية
إلى أم حد إختمفت طبيعة البناء االجتماعي في المجتمع الجديد عف طبيعة البناء في  -5

المجتمعات التقميدية، كما مدل انعكاسو عمى طبيعة العبلقات االجتماعية داخؿ 
 .المدينة جديدة

إستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج المقارف، الذم : المناىج وطرق البحث المستخدمة
إستخدمو في المقارنة بيف مجتمعي الدراسة مدينة السادات كالعامرية الجديدة كىذا لمتعرؼ 

عمى أكجو الشبو بيف الثقافات أك الجماعات، فضبل عف إمكانية تحديد الخصائص أك 
لقاء الضكء عمى أسباب االختبلؼ كالتبايف  .المبلمح المميزة لكؿ نمط كا 

 . لمتعرؼ عمى مقكمات نشأة المدف قديما كحديثاالمنيج التاريخيكقد إستخدـ أيضا 
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لقد تمت الدراسة في مدينة السادات كمدينة العامرية الجديدة التي تقع جنكبي غرب مدينة 
 .اإلسكندرية

أىـ مقكمات نشأة )كقد قدـ الباحث تقريرا تفصيميا عف المجاؿ الخاص مف عدة جكانب 
المدف الجديدة االجتماعية كالثقافية، كذلؾ بغرض الكقكؼ عمى عمميات التكيؼ اإلجتماعي 

كالثقافي لدل األفراد كالجماعات التي إنتقمت إلى ىذه المدف عمى إعتبار مدينة 
 .السادات تمثؿ المدف المستقمة كالعامرية الجديدة مف المدف التابعة

 أما بالنسبة لمجتمع البحث فيك عبارة عف المكاطنكف الذيف يسكنكف المدينة الجديدة 
 .إضافة إلى العامميف بجياز تنمية كتعمير المدينة

 كقد إستخدـ الباحث أسمكبيف لجمع البيانات كىما أسمكب المقابمة الشخصية كأسمكب 
 .االستقصاء الذاتي

 :كبعد عممية تحميؿ البيانات في المدينتيف كانت النتائج كاألتي
  اليدؼ األساسي مف إنشاء ىذه المجتمعات الجديدة ىك جذب السكاف لئلقامة كاإلستقرار

ىناؾ بعض المشكبلت المتصمة بعمميتي التخطيط كالتطبيؽ تعكؽ مف ’بيذه المجتمعات 
عممية تنمية المجتمعيف، كبخاصة قصكر في المنشآت الترفييية كالخدماتية التي تسيـ 

 .في إستقرار السكاف بيذه المدف
  أسيمت الدراسة في التعرؼ عمى مشكبلت نشأة كنمك المدف الجديدة سكاء في مصر

 .كالعالـ اإلسبلمي بصفة خاصة
  تعتبر المدف الجديدة ظاىرة اجتماعية كثقافية ليا مقكماتيا الخاصة كالتي تنشأ كتنمك

 .عمى أساسيا
  يرجع سبب اإلىتماـ بالمدف الجديدة إلى زيادة حاجات كمتطمبات السكاف نظرا لمتضخـ

 .الكاضح في عدد الكافديف إلى المدف
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  أدل عدـ تكفر الخدمات التركيحية كالترفييية كنقص الخدمات كاإلنتقاالت الداخمية
بالمدف الجديدة إلى الشعكر بالممؿ كالعزلة بيف السكاف مما يعد ػأحد المعكقات األساسية 

 .في اإلقامة الدائمة بتمؾ المدف
 :الدراسة الثانية

دراسة تحميمية )أىمية كدكر األمف الحضرم في الحد مف الجريمة في المدف الفمسطينية 
 .(لمدينة نابمس

 . مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير:الدرجة العممية
 2007 :السنة" الحاج حسف"  محمد تكفيؽ محمد :إعداد
 .فمسطيف- جامعة النجاح الكطنية نابمس– قسـ التخطيط الحضرم كاإلقميمي :القسم

إىتمت الدراسة بمحاكلة التعرؼ عمى أنماط تمؾ المشاكؿ اإلقتصادية  :إشكالية الدراسة
كاإلجتماعية كمنيا الجرائـ في المدف الفمسطينية، ككذلؾ دراسة أىمية كدكر األمف الحضرم 

في الحد مف ىذه الجرائـ باإلضافة إلى دراسة كتحميؿ كاقع الجريمة في الضفة الغربية 
 .باإلعتماد عمى األجيزة األمنية المعنية

 ما درجة شعكر المكاطنيف باألمف في مدينة نابمس؟: تساؤالت الدراسة
 :فرضيات الدراسة

 .درجة شعكر الناس باألمف في مدينة نابمس تعزل لمتغير العمر -1
 . درجة شعكر الناس باألمف في مدينة نابمس تعزل لمتغير الجنس -2
 .درجة شعكر الناس باألمف في مدينة نابمس تعزل لمتغير المستكل التعميمي -3
 .درجة شعكر الناس باألمف في مدينة نابمس تعزل لمتغير الحالة اإلجتماعية -4
 .درجة شعكر الناس باألمف في مدينة نابمس تعزل لمتغير المينة -5

 . تمت الدراسة في مدينة نابمس بفمسطيف كشممت كؿ أحيائيا:مجال الدراسة
 تككف مجتمع الدراسة مف جميع سكاف مدينة نابمس كقد بمغ عدد ىؤالء :المجال البشري

(1016.) 
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 :أىميا تـ إختبار العينة بطريقة عشكائية تكزعت عينة الدراسة حسب عدة متغيرات :العينة
 .الجنس، المستكل التعميمي، الحالة االجتماعية كحسب منطقة السكف

 .إستخدـ خبلليا إستمارة جمع البيانات عف طريؽ المقابمة: أدوات الدراسة
 :تكصمت الدراسة إؿ النتائج التالية: نتائج الدراسة-

 يمعب العامؿ األمني الدكر الرئيسي كالياـ في عممية عدـ االستقرار األمني. 
  رتفاع معدالت الجريمة كخصكصا ساىمت األكضاع اإلقتصادية كاإلجتماعية في إزدياد كا 

 .جرائـ السرقة، القتؿ، مما خمؽ شعكرا بعدـ األماف عمى النفس كالماؿ
  يزداد الشعكر بعدـ األمف كاألماف إلفتقار الناس لرؤية مستقبمية لتحسيف األكضاع

 .األمنية
  مساىمة البيئة الداخمية لمدينة نابمس كطبيعة العمراف كالحياة اإلقتصادية في إرتفاع

زدحاـ  معدالت اإلجراـ، كخصكصا المناطؽ الفقيرة كالتي تمتاز بالكثافة السكانية كا 
 .بيكتيا

 : الدراسات الجزائرية8-3
 عمي –المدينة الجديدة  )عبلقة الجيرة في السكنات الحضرية الجديدة : الدراسة األولى

 .(نمكذجا- منجمي
 . سعاد بف سعيد:إعداد مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماجستير :الدرجة العممية

.  2005-2004 :السنة
 .قسنطينة-  جامعة منتكرم– قسـ عمـ االجتماع الحضرم:القسم

 إىتمت ىذه الدراسة بمحاكلة معرفة طبيعة عبلقة الجيرة بيف سكاف األحياء :إشكالية البحث
الحضرية الجديدة مف خبلؿ الكشؼ عف عبلقة الجيرة في السكنات الحضرية الجديدة بنمط 

 .السكف كالخمفية الثقافية كاإلجتماعية لمسكاف
 :تساؤالت الدراسة

 ما طبيعة عبلقات الجيرة في السكنات الحضرية الجديدة؟ 
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 ىؿ ىذه العبلقات تتأثر بالخمفية الثقافية لمسكاف؟ 
 ما ىك أثر الكضع الجديد في اإلقامة كالسكف عمى عبلقات الجيرة كعبلقات القرابة؟ 
  كىؿ أف ضيؽ العبلقات الحالية يرجع إلى تغيير السكاف لنكع السكف أك ترجع إلى

 1عبلقات القرابة؟
 :كقد تمت صياغة الفرضيات كالتالي 

  تتأثر عبلقات الجيرة في المناطؽ الحضرية الجديدة بنمط السكف كالخمفية الثقافية
 .كاالجتماعية لمسكاف

 .بمدينة قسنطينة" عمي منجمي" تمت الدراسة بالمدينة الجديدة : مجال الدراسة
 مفردة مف سكاف األحياء 120أما المجاؿ البشرم فتمثؿ في عينة مف األشخاص تقدر بػ 

 فما 53 سنة إلى 30الجديدة عمى إختبلؼ المستكل اإلجتماعي ممف تتراكح أعمارىـ مف 
 . مطمؽ1 أعزب كثبلث حاالت أرامؿ ك 09 متزكج ك107فكؽ منيـ 

 .إستعممت الباحثة العينة القصدية في إختيار أفراد العينة: العينة-
إعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التفسيرم كذلؾ لتصكير الكضع : منيج الدراسة

 .الراىف كتحديد العبلقات القائمة بيف السكاف
إستخدمت الباحثة المبلحظة البسيطة كالمبلحظة بالمشاركة كذلؾ لرصد : أدوات الدراسة

 .التصرفات العفكية التي تصدر عف السكاف
 إستخدمت مف خبلليا استمارة جمع البيانات عف طريؽ المقابمة. 

 :تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية: نتائج الدراسة
بعد الدراسة الميدانية كعممية تحميؿ البيانات ، تأكد صدؽ الفرضية حيث تبيف أف طبيعة 

عبلقات الجيرة في السكنات الحضرية الجديدة عي عبلقات مصمحيو، سطحية كمنفعية تكاد 

                                                           
، رسالة ماجستير في عمـ االجتماع الحضرم، جامعة عّلقات الجيرة في السكنات الحضارية الجديدةسعاد بف سعيد، -1

 .2004/2005متنكرم، قسنطينة، منشكرة، 
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تخمك مف التعاكف كالمكدة كمنو فقد إستفادت الباحثة مف ىذه الدراسة في المجاؿ المكاني في 
 .بناء اإلستمارة كمناقشة نتائج الدراسة

دراسة ميدانية )كاقع إستفحاؿ ظاىرة العنؼ في المدينة الجديدة عمي منجمي: الدراسة الثانية
 .(لممدينة الجديدة
 . جميمة العمكم:إعداد مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير :الدرجة العممية

 .جامعة منتكرم قسنطينة-  قسـ عمـ اإلجتماع الحضرم:القسم 2007-2006 :السنة
تمحكرت حكؿ كاقع أزمة السكف بسبب الزيادة في النمك الحضرم : إشكالية البحث

كالديمغرافي كالنزكح الريفي المستمر الذم يساىـ في بركز ظكاىر عمرانية مشكىة مما جعميا 
مسرح إلنتشار مختمؼ اآلفات االجتماعية كفي ظؿ ىذه الظركؼ نشأة أحياء جديدة ذات 

 .مسحة جمالية ألنيا تكاجو الكثير مف التحديات 
 : نطمقت الباحثة مف التساؤؿ المحكرم التاليإ: تساؤالت الدراسة 

 ما ىي أسباب إستفحاؿ ظاىرة العنؼ في المحيط الحضرم لممدينة الجديدة؟
 :التساؤالت الفرعية

 ىك نتيجة لتبايف اإلنتماء –عمي منجمي–ىؿ إستفحاؿ ظاىرة العنؼ في المدينة الجديدة 
 الجغرافي لمسكاف؟

 ىؿ قدكميـ مف أحياء مختمفة ىك الذم شجع عمى تفشي ىذه الظاىرة. 
 كىؿ ىك نتيجة إختبلؼ ذىنياتيـ؟ 
 ىؿ العنؼ في الكسط الجديد ىك كليد البيئة السابقة؟ 
 1ىؿ العنؼ ىك نتيجة عدـ تكيؼ سكاف المدينة الجديدة مع ىذا الكسط الجديد ؟ 
 
 

                                                           
، رسالة ماجستير في عمـ االجتماع الحضرم، جامعة واقع األحياء المختمفة لمجتمع مدينة سطيفجميمة العمكم، -1

 .2006/2007متنكرم قسنطينة، منشكرة، 
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 :الفرضيات
ختبلؼ الذىنيات لدل أفراد المدينة الجديدة إلى  -1 يؤدم إختبلؼ مكاف اإلقامة السابؽ كا 

 .تضارب المصالح مخمؽ الصراعات بينيـ
مف أحياء مختمفة عمى خمؽ مناخ -  عمي منجمي–يشجع قدـك سكاف المدينة الجديدة  -2

 .مبلئـ لنمك السمككيات العنيفة
 يساعد نقص المرافؽ الترفييية كالتثقيفية عمى إنتشار كتنامي ظاىرة العنؼ في  -3

 .الكسط الحضرم كعدـ التكيؼ معو
-  عمي منجمي– بالمدينة الجديدة 07تمت الدراسة بالكحدة الجكارية رقـ : مجال الدراسة
 .بمدينة قسنطينة

 أسرة مف سكاف الحي الجديد 50تمثؿ في عينة مف األسر قدرت بػ : أما المجال البشري
 .07بالكحدة الجكارية رقـ

تـ اإلعتماد عمى المنيج الكصفي التحميمي الذم يكشؼ كيصؼ ظاىرة : منيج الدراسة
 .العنؼ كما ىي في الكاقع

 . إستعممت الباحثة العينة العشكائية المنتظمة:العينة
 فقد إستخدمت الباحثة المبلحظة كالمقابمة كاإلستمارة باإلضافة إلى المصادر :أدوات الدراسة

كالكثائؽ التي تساعد عمى تفشي الظاىرة عف طريؽ اإلحصاءات كالمقابمة لذكم التخصص 
 .كاإلدارة

 :نتائج الدراسة
  عمي –إختبلؼ مكاف اإلقامة السابؽ كاختبلؼ الذىنيات لدل أفراد المدينة الجديدة 

 يخمؽ صعكبة المعاشرة بينيـ في محيط كاحد مما أدل إلى صراعات –منجمي 
صطدامات عنيفة بيف األفراد  .كا 
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  تعتبر المدينة الجديدة حديثة النشأة ألنيا عرفت تدفؽ كبير خاصة مف األحياء الشعبية
الفقيرة كاألحياء القصديرية لمدينة قسنطينة مما أدل إلى إنتشار الطبقة العمالية البسيطة 

 .كسيطرة الفئة االجتماعية المتكسطة في المنطقة
  حساسيـ بشعكر عجز الكثير مف األسر عف التكيؼ مع الكسط الحضرم الجديد كا 

 .االغتراب فيو
  عدـ تكفر ثقافة العمارات عند سكاف األحياء المختمفة السيما الفكضكية كالقصديرية لذا

كجب دراسة ثقافة السكاف عند إنجاز األنماط السكانية المتعددة بغرض تحقيؽ التكافؤ 
 .بينيـ

 : تقييم الدراسات السابقة8-4
  نبلحظ مف خبلؿ الدراسات السابقة التي تـ اإلعتماد عمييا أف معظميا درست التجمعات

السكنية الجديدة كمعظـ الدراسات تناكلت عبلقات الجيرة ككاقع المدينة الجديدة مف حيث 
 .اإلختبلفات الثقافية كاإلجتماعية

  ككاف ىدؼ ىذه الدراسات التعرؼ عمى مشكبلت نشأة كنمك المدف الجديدة، مف خبلؿ
 .التطرؽ إلى أىمية األمف الحضرم كاثر الكضع الجديد عمى عبلقات الجيرة

  باإلضافة إلى عبلقة ظاىرة العنؼ بالبيئة السابقة كأىـ النتائج التي ترتبت عف عدـ
زدحاـ البيكت في إنتشار الفكضى  التكيؼ بالكسط الجديد ككذالؾ تأثير الكثافة السكانية كا 

 .كالجرائـ في األحياء الجديدة
  كما أفادتنا ىذه الدراسات بشكؿ كبير في معالجة المكضكع كساعدتنا في البحث عف كاقع

 .إندماج السكاف كعبلقتو بالبلأمف داخؿ المجتمع الجزائرم الخاص بمكضكع دراستنا
فيذه الدراسات بصفة عامة قد ساىمت كتساىـ في إبراز أىمية المكضكع خاصة فيما يتعمؽ 

. باآلثار المتعمقة بالظاىرة المدركسة كمف ىنا نسعى بدراستنا إلبراز أىمية المكضكع
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 :منيجية الدراسة- 9
 :طبيعة الدراسة

تدخؿ ىذه الدراسة ضمف البحكث اإلستكشافية الكيفية التي تيدؼ إلى إستكشاؼ الكقائع 
 .كالظكاىر ككصفيا كصفا دقيقا كتحديد خصائصيا تحديدا كيفيا

كعميو فإف مكضكع البحث ىك الذم فرض عمينا إستخداـ منيج دكف غيره كحتى نتمكف مف 
ككذلؾ نظرا لطبيعة المشكمة فاف لمنيج الكصفي : دراسة الظاىرة المطركحة دراسة عممية

 .التحميمي ىك المنيج المبلئـ لمدراسة
بحيث قمنا بإستخدامو في جمع أكبر عدد ممكف مف المعمكمات عف الكاقع كالظاىرة 

اإلجتماعية مف خبلؿ تكجينا الميداني في دراسة كاقع إندماج سكاف األحياء الجديدة في 
حصائية لجمع البيانات كتحميميا  عبلقتو بالبلأمف إلى جانب إستخدامنا أدكات كمية كا 

 .كالمبلحظة كاإلستبياف
 : المنيج المستخدم في الدراسة1_9

 ال يمكف ألم دراسة الكصكؿ إلى تحقيؽ أىدافيا، إال إذا إتبع الباحث مجمكعة مف 
اإلجراءات المنيجية لمكصكؿ إلى المعطيات البلزمة لمدراسة ، كتتمثؿ ىذه اإلجراءات في 

 .إختيار المنيج لمناسب
 كيختمؼ المنيج 1 فالمنيج ىك الطريقة التي يسمكيا الباحث في اإلجابة عف األسئمة،

المستخدـ مف دراسة إلى أخرل يعرؼ المنيج إلى أنو خطكات منتظمة يتبعيا الباحث في 
 .2معالجة المكضكعات التي يقـك بدراستيا إلى أف يصؿ إلى نتيجة معينة

 :المنيج الوصفي التحميمي
يعد المنيج الكصفي التحميمي طريقة مف طرؽ التحميؿ كالتفسير بشكؿ عممي منتظـ مف أجؿ 

 .الكصكؿ إلى أغراض محددة لكظيفة اجتماعية أك مشكمة اجتماعية أك سكاف معينيف

                                                           
 .39، ص2017، عماف ، دار الحامد لمنشر، 1 ط ،، أساليب البحث العمميفايز جمعة النجار- 1
 .37، ص1974، القاىرة، دار المعرفة لمنشر، 2 ، طقواعد البحث االجتماعيعبد الباقي زيداف، - 2
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ييدؼ إلى إعطاء صكرة دقيقة كقت الدراسة عف أشخاص، أحداث أك حاال، أنو يعطي 
صكرة كاضحة عف الظاىرة التي ترغب بجمع البيانات عنيا كالتي تضيؼ ذلؾ رصيدا 
 .1إضافيا مف الحقائؽ كالمعارؼ، األمر الذم يساعد في عممية فو الظاىرة كالتنبؤ بحدكثيا

كفي ىذه الدراسة يستخدـ المنيج الكصفي كمنيج أساسي، ذلؾ لطبيعة المكضكع كأىداؼ 
الدراسة التي يستمـز الكصؼ كالتحميؿ لكاقع إندماج سكاف األحياء الجديدة كدراسة الحقائؽ 

 .الراىنة مف تفشي غياب األمف
 : األدوات المنيجية المستعممة في الدراسة2_9

 : أدوات جمع البيانات
يؤكد عمماء المنيجية انو كمما إستخداـ الباحث أدكات أكثر في عممية جمع البيانات 
كمما تكصؿ إلى نتائج أكثر مكضكعية كدقة فالباحث يحتاج إلى البيانات المختمفة اإلتماـ 

بحثو، كالبد أف يختار األدكات المناسبة لجمع البيانات سكاء كانت ثانكية أك أكلية، عمما أنو 
يكجد العديد مف أدكات جمع البيانات كالتي يمكف أف يختار منيا الباحث ما يناسب مف 

أدكات جمع البيانات كالتي يمكف أف يختار منيا الباحث ما يناسب بحثو، كفي بحثنا إستعممنا 
 : األدكات التالية

 : المّلحظة
إف عممية البحث العممية ليست مف العمميات البسيطة، التي تتطمب تخطيطيا دقيقا كتقـك 
عمى أساس االختيار المعتمد لبعض المظاىر أك الجكانب اليامة التي يرغب الباحث في 

 .مبلحظتيا في مكقؼ معيف كفي فترة معينة
كقد عرفيا عمار بكحكش  كآخركف عمى أنيا تكجيو الحكاس كاإلنتباه إلى ظاىرة معينة أك 

 .2مجمكعة مف الظكاىر بيدؼ الكصكؿ إلى كسب معرفة جديدة عف تمؾ الظاىرة
 :اإلستمارة

                                                           
 .54فايز جمعة نجار، مرجع سابؽ، ص- 1
، الجزائر، ديكاف المطبكعات 1، ط مناىج البحث العممي وطرق إعداد البحوثعمار بكحكش كمحمد الذنيبات، - 2

 .71، ص 1995الجامعية ، 
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ىي إحدل طرؽ جمع المعمكمات مف المبحكثيف بكاسطة أسئمة مكتكبة عمى إستمارة يقدميا 
تمييدا لمحصكؿ تمييدا لمحصكؿ عمى أجكبة األسئمة الكاردة 1الباحث بنفسو أك بكاسطة البريد

فييا حيث تككف منصبة حكؿ معرفة الرأم العاـ كالخاص، أك حكؿ ظكاىر إجتماعية عمى 
أف تكتب األسئمة بمغة مبسطة كمفيكمة مستخدمة لغرض الدراسة، كمتضمنة جمبل قصيرة 

 .ككاضحة
 .كقد تـ تطبيؽ ىذه األداة مع األسر المقيمة باألحياء السكنية الجديدة

 تضمنت اإلستمارة عمى مجمكعة مف األسئمة: 
منيا األسئمة المغمقة كمنيا األسئمة المفتكحة كشبو المفتكحة كىذه األسئمة يجب أف ترتبط 

 .بفرضيات الدراسة كىي أداة فعالة لمحصكؿ عمى المعطيات المرتبطة بالمكضكع
 :كقد تـ تحرير إستمارة لمبحث مقسمة إلى

 كىي خاصة بالبيانات الشخصية لممبحكث كالجنس، السف، المستكل : بيانات شخصية
 .التعميمي

 بيانات خاصة بالفرضية األكلى. 
 بيانات خاصة بالفرضية الثانية. 
  57 فرد كعند تكزيعنا لئلستمارات لـ ترد لنا كميا فقط 60كقد أخذنا عينة مككنة مف 

 .إستمارة
 : العينة وكيفية اختيارىا3_9

لـ تعد البحكث الميدانية المعاصرة تعتمد عمى طريقة المسح الشامؿ، بؿ أصبحت تعتمد 
 كالبحث أك التحقيؽ اإلجتماعي مف خبلؿ sampleعمى عينات مختارة مف مجتمع البحث 

ستعماليا الشائع في  العينة أصبح مف أىـ التقنيات المستعممة في معرفة الكاقع اإلجتماعي كا 
عمـ اإلجتماع كعمـ السكاف، كىي تيدؼ إلى الحصكؿ عمى معمكمات كمعطيات عف طريؽ 

                                                           
 .242، ص 1997، عماف ، دار الشركؽ لمنشر، 1 ، ط مناىج البحث في عمم االجتماعخميؿ العمر معف،   1
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تمثيؿ الكؿ بالجزء كىي تيدؼ إلى الحصكؿ عمى معمكمات عف طريؽ تمثيؿ الكؿ بالجزء 
 .1كىي تؤدم في أغمب األحياف إلى إظيار المعطيات يمكف إستغبلليا كتكميميا مباشرة

لقد إعتمدنا في دراستنا عمى أسمكب العينة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة الميدانية بحكـ أف 
مجتمع البحث ىـ مف سكاف األحياف الذيف إنتقمكا حديثا إلى ىذه األحياء كالذيف يتراكح سنيـ 

فما فكؽ كبما أف مجتمع البحث كبير فبل يمكف تحديد حجمو بدقة لغياب 52_23مابيف
إحصائيات دقيقة، إرتأينا إختيار العينة العمدية أك القصدية التي يقـك الباحث مف خبلليا 
بإختيار مفردات بحثو بطريقة تحكمية كمقصكدة ال مجاؿ فييا لمصدفة، بحيث يقـك ىك 

شخصيا باقتناء مفردات العينة الممثمة أكثر مف غيرىا كما يبحث عف معمكمات كبيانات كىذا 
 .إلدراكو المسبؽ كمعرفتو الجيدة لمجتمع البحث كلعناصره اليامة التي تمثمو تمثيبل صحيحا

:   مجاالت الدراسة4_9
إف لكؿ دراسة ميدانية ظاىرة ما البد مف حيز مكاني يمثؿ المنطقة التي أجريت بيا، كما ليا 
حيز زماني يحدد مف خبللو الفترة التي تمت فييا الدراسة، كمجاؿ بشرم يمثؿ عينة البحث 

 .التي أجريت عمييا الدراسة
 :المجال البشري- 1

 مسكف بكاد 400ىك مجمكعة مف األفراد الذيف إخترناىـ كعينة في مجاؿ البحث مف حي
 60الريحاف، كمررت ليـ اإلستمارة مف أجؿ أخذ أجكبتيـ، ككانت ىذه المجمكعة مككنة مف 

 :مفردة، كتـ إختيار العينة بناءا عمى أربعة متغيرات
 . جؿ المبحكثيف يعيشكف في أحياء جديدة:متغير األول
 . إخترنا كبل الجنسيف:متغير الثاني
 . بعض المبحكثيف تعرضكا لحكادث السرقة أك االعتداء:متغير ثالث
. (أمي، ابتدائي، متكسط، ثانكم، جامعي)المستكل التعميمي أخذنا كؿ المستكيات :متغير رابع

 المستكل المعيشي : متغير خامس

                                                           
 ,54، ص2007، بيركت، دار الطميعة لمنشر كالتكزيع، ، 1، طمنيجية البحث في عم االجتماع  عماد عبد الغني، 1
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ىك المنطقة أك المكاف الذم تقيـ فيو عينة دراستنا، كقبؿ ذكر مكاف : المجال المكاني_2
: الدراسة الميدانية البد لنا مف التعريؼ بالكالية، كقد إخترنا كالية عيف الدفمى 

مدينة "حيث كانت قبؿ ذلؾ تابعة لكالية األصناـ 1984تأسست إثرل التقسيـ اإلدارم لسنة 
كمـ غرب الجزائر العاصمة، تحدىا مف الشماؿ كالية تيبازة، 150تقع عمى بعد " شمؼ حاليا

كمف الجنكب كالية تيسمسيمت، كمف الجنكب الشرقي كالية المدية، كمف الشرؽ كالية البميدة، 
 بمدية أىميا بمدية عيف الدفمى كىي عاصمة الكالية، كمف 36كالغرب كالية شمؼ، تتككف مف 

بيف بمدياتيا إخترنا بمدية خميس مميانة كمجاؿ مكاني تجرل ضمنو الدراسة الميدانية كىي 
"  sociale"عبارة عف سكنات إجتماعية 

 كقد تمت ىذه الدراسة في الحي الجديد بكاد الريحاف الذم يقع في المنطقة الغربية لخميس 
 مسكف كقد أخذنا عينة مككنة مف 400مميانة، كالية عيف الدفمى، كيحتكم ىذا الحي عمى 

 . فرد60
 .حدد المجاؿ الزمني لمبحث الميداني إلى مرحمتيف: المجال الزمني
 (المرحمة اإلستكشافية): المرحمة األولى

 كالتي كانت في أكاخر شير نكفمبر بحيث قمنا فييا بجمع اكبر عدد ممكف مف المعمكمات 
النظرية التي تساعدنا عمى انجاز البحث كىذا مف خبلؿ قراءة الكتب  كالمجبلت التي ليا 

صمة بمكضكع البحث كشبكة األنترنت كقراءة بعض رسائؿ الماجستير كالدكتكراه حكؿ 
 .مكضكع الدراسة
تـ مف خبلليا تحديد اإلشكالية كالفرضيات كالفصكؿ النظرية ككاف ذلؾ مف : المرحمة الثانية

بداية شير جانفي إلى نياية شير مارس كأخيرا المرحمة التطبيقية كىي مرحمة النزكؿ إلى 
ستغرقت   يكما ثـ عمدنا إلى تفريغ المعمكمات 26الميداف ،حيث تـ فييا تكزيع اإلستمارات كا 

الكاردة فييا كبناء الجداكؿ كقراءتيا كتحميميا كالتعميؽ عمى النسب المئكية، كمنيا الكصكؿ 
 إلى غاية 2018إلى اإلستنتاجات العامة لمفرضيات، إمتدت ىذه الفترة مف بدابة شير أفريؿ 

 .2018مايك 
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:  صعوبات الدراسة
مف الطبيعي أف يكاجو أم باحث بعض الصعكبات خبلؿ عممية جمع المادة العممية  

الخاصة بمكضكع بحثو سكاء كاف ذلؾ في الجانب النظرم أك الميداني كمف الصعكبات التي 
 :كاجيت ىذه الدراسة في مراحؿ انجاز البحث نذكر منيا

 قمة المراجع كالمؤلفات التي إىتمت بمكضكع الدراسة. 
  ندرة الدراسات اإلجتماعية العمرانية عف المدف الجزائرية خصكصا منيا التجمعات

 .السكنية الجديدة
 ضيؽ الكقت. 
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 :تمييد
 قد ينجح السكاف في اإلنتقاؿ إلى سكنات حضرية جديدة كتحسيف ظركؼ سكنيـ، 

كلكنيـ قد يفشمكف في اإلندماج في األحياء الجديدة، خاصة إذا كانت تعاني نقصا في 
 .الخدمات كالتجييزات، مما يجعؿ السكاف يعكدكف إلى أحيائيـ السابقة لتمبية حاجياتيـ

حاكلنا مف خبلؿ ىذا الفصؿ معرفة أىـ التطكرات العمرانية في الجزائر فيي تعتبر نقاط قكة 
كضعؼ في أم مدينة ميما كانت أسباب نشأتيا مف خبلؿ التعرؼ عمى درجة إندماج 

 .السكاف في الكسط الجديد كاإلطبلع عمى نكعية الخدمات المتكفرة لدل السكاف
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 :أىمية السكن-1
إف لمسكف أىمية كبيرة في حياة الفرد باعتباره حاجة كضركرة ال يمكف أف يستغني عنيا، 

 : يمكف انـ حصره ىذه، يمكف أف نحصر ىذه األىمية في عدة جكانب أساسية أىميا
 : األىمية الحيوية والبيولوجية لممسكن1-2

يعتبر السكف مف إحتياجات اإلنساف األساسية، فإلى جانب أنو فضاء يحتمي بو 
اإلنساف مف العكامؿ الطبيعية فيي في الحقيقة يكفر لقاطنيو الراحة النفسية الجسدية، يشعر 

 .الفرد مف خبللو بإنسانيتو ككرامتو
إف الفضاء السكني ليس عممية ممارسة لكظيفة عضكية فقط، إنما ىك أيضا عنصر أساسيا 
في إرتباط العائمة كالفرد مع الكسط االجتماعي الذم ينتمي إليو، كبعد الفضاء السكني نسقا 
لئلتصاؿ، فحاجة اإلنساف الطبيعية تحتـ عميو العيش داخؿ النسؽ اإلجتماعي، كال يمكنو 

 1.العيش بمعزؿ عف اآلخريف
كعميو يعد المسكف مكانا إلحتضاف الحياة األسرية مف بيف أىـ ما يقدمو، فإضافة إلى 

إحتضانو المادم كالمممكسة مف خبلؿ فضاءاتو المادية كأثاثو، يقـك بجمع أفراد األسرة مف 
خبلؿ العيش بداخمو، أيف يتكاجد معيا أثناء القياـ باألنشطة الحياتية اليكمية المختمفة كتناكؿ 

 .الخ....الكجبات، مشاىدة التمفاز 
كؿ ىذا يجعؿ المسكف تتكفر فيو الراحة بعد فترة العمؿ، أك الدراسة كإللتقاء بأفراد 

األسرة، الذيف نتصرؼ بحرية أكبر أماميـ، كمنو نرتبط بو عاطفيا كتصبح الذكريات 
 .المرتبطة بالطفكلة ثـ مراحؿ العمر األخرل خير دليؿ عمى ذلؾ

  Home science ،bane liteكما عرضت إحدل خبيرات اإلسكاف بمجاؿ العمـك المنزلية 
المنزؿ بأنو المكاف الذم يقيـ فيو أفراد تربط بينيـ ركابط حية كتعاطؼ كىك المكاف الذم تنبع 

فيو عبلقة محبة بيف األبكيف،  كبيف كؿ فرد مف األسرة كالتي بيا األطفاؿ كالكبار، كىك 
كىك المكاف الذم يحمي الشخص غير . المكاف الذم تتـ فيو إستضافة األىؿ كاألصدقاء

                                                           
، رسالة دكتكراه قسـ عمـ االجتماع، جامعة كىراف، الجزائر، سياسات السكن واإلسكان بين الخطاب والواقع، دليمة زرقة - 1

 .51، ص2016
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السكم في األسرة، كما أنو المكاف الذم ينعـ فيو الفرد بالراحة كالخصكصية كيشعر فيو 
باألماف، باإلضافة إلى ككنو المكاف الذم يسعد فيو الفرد بممارسة ىكاياتو، كىك المكاف الذم 

يحفظ فيو الثقافات األساسية كمككنات العادات كالمغة كالتقاليد التي تتناقؿ لمصغار، كىك 
 .المكاف الذم يشعر فيو الفرد بإحراـ اآلخريف كالكفاء كاإلخبلص كاألمانة

 : األىمية اإلجتماعية والتربوية واألمنية لمسكن1-3
عمى إعتبار السكف ىك ذلؾ المأكل الذم يحمي األفراد كاألسر مف قساكة العكامؿ 

أعمـ أف المدف قرار تتخذه األمـ عند الغاية  "Ibn khaldounالطبيعية كينكه إبف خمدكف 
كتتكجو إلى إتخاذ المنازؿ لمقرار، كلما كاف ذلؾ لمقرار كالمأكل، كجب أف .... المطمكبة 

 1.يراعى فيو دفع المضار بالحماية مف آثارىا
كما يعتبر السكف الذم يمارس فيو اإلنساف نشاطاتو كالخصكصية كيحس داخمو بالراحة 

 .كاألمف كاالطمئناف
 أف البيت ىك كاحد مف أىـ العكامؿ التي تدمج أفكار كذكريات G Bachelardكيرل  

كأحبلـ اليقظة كيمنح الماضي كالحاضر كالمستقبؿ مف ديناميات مختمفة فالبيت جسد كركح 
 2.كىك عالـ اإلنساف األقؿ

كما أنو اإلطار األمثؿ لحفظ خصكصية المرء داخؿ المأكل أك المسكف أك المنزؿ كالذم 
يصكنو مف اآلخريف، كحتى الذيف تعيش معيـ، أف ىذا المكاف يساعد الشخص عمى حفظ 

 .خصكصياتو األساسية
ستمرارىا بجعمو يقـك أكال بكظيفة حماية األفراد مف  فككف المسكف يسمح بكجكد الحياة كا 

ستمرارىا، ككذا الرغبة في البقاء كانت الدافع لتحدم  األخطار، بفرض الحفاظ عمى الحياة كا 
عتداءات اإلنساف كالسطك  عكامؿ الطبيعية كحتى شديدة الصعكبة، كما يحميو مف مخاطر كا 
كالسرقة كغيرىا مف الممارسات التي يككف مصدرىا الفئات المنحرفة، كالجماعات المتطرفة 

                                                           
 .53مرجع سابؽ، صزرقة دليمة،   1
 .636، ص1986، بيركت، دار الكتاب المبناني، 3، طالمقدمة،  عبد الرحماف إبف خمدكف2
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فيك بالتالي يحمي مف خطر آخر ينتمي إلى نفس جنس البشر، ألف الحماية مف اآلخر يكفره 
 .سكاء األخطار المادية التي يمثميا اإلنساف

فالمنزؿ يكاد يخمك مف أم داللة ككظيفة خارج اإلجتماع العائمي، كما أف لممسكف 
دكره كأثره التربكم، بحيث تمارس فيو األسرة تنشئة أطفاليا كفؽ طريقتيا الخاصة التي تراىا 
مفيدة لمستقبؿ أطفاليا لتسييؿ عممية تكيفيـ مع مجتمعيـ مف عكامؿ اإلنحراؼ التي يمكف 

  1.الف يتعرضكا ليا باإلضافة إلى إعتباره مف أىـ كأكثر الضركريات لحياة الفرد
 :تطور السكن في الجزائر- 2
 : قبل االستقّلل2-1

الظركؼ السكنية المأساكية كالقاسية التي كانت تعيشيا العائمة الجزائرية عمى إمتداد فترة 
قامة المحتشدات أثناء مرحمة التحرر الكطني  .اإلحتبلؿ خاصة بخمؽ المناطؽ المحركمة كا 
كاف جؿ الجزائريكف يقطنكف سكنات متكاضعة ال تتكفر عمى شبكة المياه كال الكيرباء، 
بؿ كاف سكاف المدف يقطنكف األحياء القديمة التي تعرؼ بالقصبة التي تجدىا خاصة في 

 .الجزائر العاصمة كقسنطينة كتممساف كىي بناءات مف النكع التقميدم تقطنيا جماعات

أما سكاف األرياؼ كالجباؿ فكانكا يعيشكف ظرفا سكنية كصحية سيئة نظرا لككف أغمبية 
ىذه المساكف مبنية مف الطكب، تفقد إلى المياه كالكيرباء بؿ كانت مثؿ ىذه العناصر تراكد 

 .حمـ الكثير مف الجزائرييف
تدؿ بعض المعطيات المتكفرة أف األغمبية الساحقة مف الجزائرييف بقية عمى ىامش 

السكف المعاصر، بؿ لـ نجد أثرا لمسكف االجتماعي الذم يتقاسمو أقمية مف الجزائرييف إلى 
 19جانب أغمبية األكركبييف، كىي برامج محدكدة ظيرت في منتصؼ الخمسينيات مف القرف 

 .1958كخاصة مف خبلؿ مخطط قسنطينة المشيكر عاـ 
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 : بعد االستقّلل2-2

منذ سبعينات القرف الماضي أصبح مشكؿ السكف يشكؿ إحدل المعالـ البارزة لؤلزمة التي 
عرفتيا الببلد عمى الرغـ مف الجيكد التي بذلتيا كمازالت تبذليا الدكلة الجزائرية قصد معالجة 

 : أزمة السكف، كالتي تعكد أسبابيا إلى العكامؿ التالية
 . سنكيا%3.5تزايد النمك الديمغرافي بنسبة بمغت  -

كمـ ذات 100تمركز السكاف فكؽ قطعة ساحمية محدكدة المساحة عرضيا ال يزيد عف  -
 .كثافة عمرانية عالية

 .تدىكر البنايات القديمة مع ضعؼ إمكانية الدكلة الجزائرية في تمكيؿ البرامج السكانية -

. النزكح الريفي الذم ضاعؼ مف تكاجد األككاخ القصديرية المحيطة بالمدف الكبرل -
 :منذ منتصف التسعينيات

أعتبر قطاع السكف مف األكلياء الكبرل في السياسة اإلقتصادية كاإلجتماعية لمدكلة  -
 .الجزائرية

إف إرتفاع النمك الديمغرافي الذم رافقو نزكحا ريفيا معتبرا باإلضافة إلى التحكالت  -
 .اإلجتماعية، كؿ ىذه العكامؿ زادت مف حدة أزمة السكف

 أعيد النظر في السياسة المنتيجة، التي كانت الدكلة تتدخؿ كميا في ميداف 1996بعد سنة -
بناء السكف كانت تظـ لمعرض العمكمي إحتكارا شبو كمي، كمف ثمة إدخاؿ رؤية جديدة 

تتمخص في فكرة الدكلة المنظـ محؿ الدكلة المتعامؿ، مما أدل بعد ذلؾ إلى تطكير كتنكع 
صيغ عركض السكف اإلعبلنات مف أجؿ مبلئمتيا مع مداخيؿ األسرة الجزائرية حتى تمبي 

 .1أكبر عدد ممكف مف اإلحتياجات السكانية

زاد حجـ اإلنتاج كتنكع العرض، عرفت البرامج السكنية كالمرافؽ العمكمية تحسنا 
 مسكنا 693.280إنجاز 2003- 1999نكعيا ككميا معتبرا، كفي ىذا السياؽ تـ خبلؿ الفترة 

 كحدة، ففي مجاؿ السكف اإلجتماعي 138.00بمختمؼ الصيغ، ىذا بمتكسط سنكم يتجاكز 
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 107.257 مسكف خاص بالبناء الذاتي ك 158.69 مسكنا ك 248.107تـ إنجاز أكثر مف 
 مسكف أنجز مف طرؼ 40.278مسكف متعمؽ بصيغة السكف اإلجتماعي التساىمي ك

 .المرقيف العقارييف
 إعانة مالية كىذا بقصد 138.986أما فيما يخص السكف الريفي فقد قدمت الدكلة 

 سكانو بفضؿ برامج التنمية الريفية باعتبارىا برامج 1التخفيؼ مف النزكح الريفي كتثبيت 
 .تكميمية ترمي إلى النيكض بالجانب اإلقتصادم كاإلجتماعي بالمناطؽ الريفية

كمف أجؿ إعادة اإلعتبار إلى النسيج العمراني كمعالجة ظاىرة النزكح الريفي التي عرفتيا -
 كإنتشار األحياء القصديرية بشكؿ مذىؿ كاسع في المدف، لذا قامت الدكلة –الجزائر مؤخرا 

بإتخاذ إجراءات مممكسة سارعت بمعالجة الكضع بإعادة إسكاف المكاطنيف في مساكف 
 حضرية

 :أنواع السكن في الجزائر- 3
 :تنقسـ أنكاع السكف في الجزائر إلى

 ىك مسكف مستقؿ تماما عف المساكف المجاكرة لو عمكما كلو مدخؿ : السكن الفردي
خاص يكجد بنكعيف النكع األكؿ مفتكح عمى جميع كاجياتو أما النكع الثاني فيك 

 .مجتمع لو كاجية محدكدة

 يعرؼ ىذا النمط مف السكف بأنو تجميع لعدة مساكف تبنى في :السكن الجماعي 
عمارات ذات خمس طكابؽ في اإلرتفاع، ىي ذات شكؿ مربع أك مستطيؿ أك دائرم، 
كبرز ىذا النمط في الجزائر في عيد اإلستعمار الفرنسي في الخمسينات تطكر بعد 
اإلستقبلؿ حيث إتبعتو الدكلة لمحد مف األحياء القصديرية نظرا لعدـ كجكد اإلطارات 

 .المختصة في بناء العمارة آنذاؾ
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 ىك سكف جماعي بو خصائص السكف الفردم كعبارة عف : السكن النصف جماعي
خبليا سكنية مركبة، كمتصمة ببعضيا البعض عف طريؽ الجدار أك السقؼ، كتشترؾ 

 .في الييكمة كفي بعض المجاالت الخارجية كلكنيا مستقمة في المدخؿ

 ىك ظاىرة نمك اإلسكاف الشعبي الحر ذلؾ مف منطمؽ : السكن العشوائي الفوضوي
محايد بإرادة الشعب، الذم أنما مباني كمناطؽ ال تتماشى مع النسيج العمراني 
 .1لممجتمعات التي تنمك بداخميا أك حكليا فيك مخالؼ لمقكانيف المنظمة لمعمراف

 :النشأة والتطور (ZHUN)المنطقة الحضرية السكنية الجديدة -4
 مف خبلؿ تطكر الظاىرة الحضرية في الجزائر، ما حدث أثناء الفترة االستعمارية 

كتأثيرىا عمى المجاؿ الحضرم الجزائرم، أدل كما سبؽ كذكرنا إلى تحكالت كتغيرات في 
جميع المجاالت خاصة منيا الجانب العمراني حيث بعد اإلستقبلؿ حدث تضخـ في المدف 
كأزمة السكف األمر الذم أدل بالمخططيف كالسمطات العمكمية القياـ بالعديد مف اإلجراءات 

منطقة سكنية حضرية جديدة مع بداية إنطبلقة المخطط الرباعي "لتفادم األزمة كقد أنشأت 
في إطار سياسة الدكلة كخياراتيا اإلقتصادية كاإلجتماعية اليادفة إلى  (77-74)الثاني

التطكير اإلقتصادم كاإلجتماعي، كالقضاء عمى الفكارؽ، إضافة إلى رغبتيا في التحكـ 
 .كتكجيو النمك الحضرم لمكاجية الضغط الديمغرافي المكلد عف النمك اإلقتصادم

 كجاءت ىذه المنطقة بناءا عمى التعميمة التي ردت ضمف القكانيف كالتشريعات السارية 
 الذم دخؿ حيز 1958 سبتمبر 31 المؤرخ في 1564-58المفعكؿ ضمف المرسـك رقـ 

 الذم يتضمف إمكانية تككيف 1960 سبتمبر 06 المؤرخ في 960-60التطبيؽ عبر المرسـك 
المناطؽ ذات األكلكية في التعمير، المكجية إلستقباؿ المساكف المراد إنجازىا ككذا التجييزات 

 .المرافقة ليا
ذا عرفت المنطقة الحضرية السكنية كالجديدة مف خبلؿ مساحتيا فإنيا عبارة عف   كا 

 مسكف، ىذا في أكثر حجـ ليا فيي منطقة تتراكح 1200 ىكتار كعدد سكانيا 400مساحة 
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 ىكتار كقدرة إستيعابيا  100 مسكف كفي المتكسط فيي منطقة مساحتيا 60-16مف 
. 1 مسكف1600

 : المجتمعات المستحدثة وخصائصيا4-1
  إختمؼ الباحثكف كالعمماء اإلجتماعيكف في تحديد تعريؼ لممجتمع الجديد ككف ىذا 

المجتمع حدث نسبيا عمى العمـك اإلجتماعية، رغـ ذلؾ فإنو تكجد بعض التعاريؼ المتداكلة 
 :بيف العمماء عف ىذا النكع مف المجتمعات أىـ ىذه التعاريؼ ىي

أنو ذلؾ المجتمع الذم تـ تكطيف الناس فيو بعد نقميـ مف بيئة إجتماعية مادية مألكفة ليـ 
كذلؾ لظركؼ معينة، كىك مجتمع مقصكد التككيف الذم يعنى محاكلة لبناء تنمية المجتمع 

 .بطريقة معتمدة كاعية
كالمجتمع المستحدث ىك المجتمع الذم أنشئ عمى أسس تخطيطية شاممة متكاممة بكافة 
جكانبو الفيزيقية كاإلقتصادية كالتنمية، ثـ نقؿ العناصر البشرية تحت شرط معينة بيدؼ 

قتصادم متطكر عف الكضع السابؽ ليذه العناصر البشرية .  تحقيؽ كضع إجتماعي كا 
كالمجتمع المستحدث كغيره مف المجتمعات األخرل لو مككناتو سكاء مف حيث البناء أك 

 التنظيـ

ستيبلكيا -  .لو كسائؿ لئلتصاؿ كمؤسسات كطرؽ التي بيا إنتاج السمع كتكزيعيا كا 

لو نظاـ أسرم يحدد المزايا كالتزامات لؤلفراد كما يحدد تنظيـ ركابط الدـ بيف  -
 .2الجماعات، باإلضافة إلى طرؽ ككسائؿ التعميـ كالتسييبلت التعميمية

لو نظاـ حككمي يتضمف اإلشكالية الحقيقية لمضبط اإلجتماعي يشتمؿ عمى الناحية  -
العمرانية كطرؽ اإلتصاؿ الخاصة، كالنظـ اإلجتماعية، اإلقتصادية منيا األسرية 

 .كالتعميمية الصحية كغيرىا

ذلؾ المجتمع الذم أنشئ بطريقة "  بأنوتعريف المجتمع المستحدثكبصفة عامة يمكف  -
يستكعب خبلليا طاقات بشرية يتـ نقميا مف مجتمع يفترض أف يككف تقميدم إلى 
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مجتمع تتكفر فيو شركط كىي أف يتضمف منطقة أك مجاؿ أف يشمؿ عمى كؿ 
 .1التجييزات مف طرؽ كمؤسسات كالمرافؽ الضركرية لكي يككف مبلئما لمحياة الرفيعة

 :يتككف الحي السكني مف:  مكونات الحي المستحدث4-2
 : المباني4-2-1

 .(مسجد محمي أك زاكية، المسجد الجامع)الخدمات الدينية  -

 (.رياض األطفاؿ، مدارس إبتدائية،  مدارس ثانكية)الخدمات التعميمية  -

 .(مراكز الرعاية الصحية)الخدمات الصحية  -

 .(المكتبات الفرعية، النكادم الثقافية )الخدمات الثقافية  -

 .(مركز الشرطة المحمي)الخدمات األمنية  -

 .خدمات الدفاع المدني -

 .(دكاف، مركز تجارم)الخدمات التجارية  -

 .(مجمكعة مف المنازؿ مخططة عمى حسب شكؿ الحي )المجمعات السكنية -

 : الفضاءات4-2-2
 .(ساحات مفتكحة، مبلعب، حدائؽ)الخدمات الترفييية  -

 .2(محاكر الحركة الفرعية كالرئيسية)الشارع  -

 :أسباب ظيور األحياء الجديدة-5
ىناؾ العديد مف األسباب كالدكافع كراء إنشاء كقياـ المدف الجديدة، كىذا إستجابة حقيقية 

لممشاكؿ التي أصبحت تعيشيا معظـ الدكؿ، كمف بيف ىذه األسباب تمؾ المتعمقة باألسباب 
الطبيعية، كالتي يفي بالحاجات البشرية، تيدؼ إلى تحقيؽ نكع مف اإلستقرار، ىذا باإلضافة 

إلى األسباب السياسية كاإلستراتيجية األخرل، كالتي تحقؽ أىداؼ مفيدة لمدكلة أىـ ىذه 
: األسباب ىي كما يمي
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كالتي تتمثؿ في الظكاىر البيئية التي تساعد عمى إستيعاب الزيادة :  األسباب الطبيعية5-1
 .1اليائمة في عدد السكاف

 : األسباب اإلجتماعية5-2
تتمثؿ الدكافع اإلجتماعية في مشاكؿ النمك الديمغرافي مف حيث التكزيع كالكثافة كالنمك، 

 .كمشاكؿ أخرل مرتبطة بتحسيف مستكل معيشة األفراد أك الفئات معينة مف السكاف
مف بيف دكافع إنشاء تجمعات حضرية جديدة التحكـ في اإلتساع غير المنظـ لممناطؽ 
يجاد تكازف بيف السكف كالعمؿ عمى تقميؿ الكثافة السكانية كتكفير الخدمات  .الحضرية، كا 

أم أف المجكء إلى سياسة المدف الجديدة كمناطؽ السكف الحضرم الجديدة يككف بدافع ضبط 
كتصحيح النمك الزائد لممدينة، كذلؾ لمتخفيؼ مف تفاقـ عدـ إتزاف فييا بيف متطمبات الحياة 
اليكمية لمسكاف كقدرة ىيكؿ المدينة عمى إشباعيا، فإرتفاع نسبة نمك المدف، أك ما يعرؼ 

 .بالتركيز الحضرم، السيما المدف الكبرل بما فييا العكاصـ

فكانت المدف الجديدة ىي السياسات التي إتبعتيا الدكؿ لتنظيـ المجاؿ أك التنظيـ العمراني، 
 .2إعادة التكزيع العادؿ لمسكف في األقاليـ أم خمؽ تكازف جيكم كتخفيض التركيز الحضرم

 : األسباب اإلقتصادية5-3
تتمثؿ الدكافع اإلقتصادية في محاكلة تطكير كتنمية إقتصادية لممناطؽ الحضرية فيناؾ 
مناطؽ معينة تتكفر بيا إمكانيات كمكارد ىامة يمكف مف خبلليا إقامة تجمعات حضرية 

 .جديدة بصكرة إقتصادية لتحقيؽ أىداؼ المجتمع
قتصادم في  كما أف إقامة المدف الجديدة في بعض األقاليـ المختمفة ليا دكر حضرم كا 
زدىارىا، فمقد كاف ظيكر بعض التجمعات كالمدف الجديدة لو عبلقة بالجانب  تنميتيا كا 

 .اإلقتصادم، بحيث يتـ إنجاز مناطؽ صناعية يرافقيا إنشاء مدينة جديدة
 :لقد ركزت خطط المدف الجديدة عمى أىداؼ أساسية
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 .تحقيؽ التنمية االقتصادية عمى المستكل الكطني-

تحقيؽ إنتشار الصناعة كعدـ تمركزىا، كبالتالي تحقيؽ التكزيع المتكازف لمصناعة -
 .كاإلستثمارات عمى مختمؼ األقاليـ في الدكلة

تشجيع التنمية اإلقميمية كخمؽ فرص جديدة لئلستثمار عف طريؽ جذب القطاع -
 .الخاص

تنكع النشاطات اإلقتصادية كالكظائؼ المختمفة يؤدم إلى خمؽ مناصب الشغؿ ىذا -
قباليـ عمى ىذه المناطؽ  .يرافقو جذب السكاف كا 

 : األسباب السياسية5-4
كىي تمؾ التي تتصؿ باإلستراتيجية دكلة معينة مف الناحية السياسية كالعسكرية كعمكما فإف 

اليدؼ األساسي مف إنشاء المدف الجديدة، ىك محاكلة الكصكؿ بيذه المدف إلى مستكل 
قتصادم كثقافي، كيمكف مف خبللو التغمب عمى المشكبلت التي طرحيا المجتمع  إجتماعي كا 

كىذه المشكبلت تختمؼ تبعا لعدد مف العكامؿ كالظركؼ التي ترتبط إرتباطا كبيرا , القديـ
 .1بشكؿ كطبيعة البناء اإلجتماعي كعكامؿ التغير كالتقدـ التكنكلكجي

: المدن الجديدة في الجزائر-6
عرؼ قطاع السكف في تسعينات القرف الماضي مشاكؿ كبيرة زاد مف أزمة السكف في 

الجزائر كالذم نجـ عنو تفشي ظاىرة البيكت القصديرية كىذا ما أدل بالسمطات المعنية 
لتبني سياسة سكنية جديدة لتخفيؼ األزمة فظيرت أنماط سكنية حضرية جديدة ك مف 

 :بيف أنكاع المدف الجديدة ىي كالتالي
 يقـك التخطيط في إنشاء المدف الجديدة عمى كضع سياسات : المدن المستقمة6-1

ستراتيجيات مف أجؿ ضبط كتكجيو نمك المجتمعات الحضرية الجديدة، حيث يستكجب  كا 
قياميا في مكاقع تبعد عف المدف القائمة بمسافة كافية، بما يحقؽ ليا اإلستغبلؿ المادم 

كاإلدارم، كتندرج نشأة المدف الجديدة في الجزائر ضمف السياسة الكطنية الرامية إلى تييئة 

                                                           
 .40-39 مصطفى عمر حمادة، مرجع سابؽ، ص ص 1
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اإلقميـ كالتنمية المستدامة، كأىـ ما يميزىا أنيا مناطؽ عمرانية جديدة تحتكـ إلى معايير 
. تككف كبيرة الحجـ مف حيث عدد السكاف كاألنشطة المكجكدة فييا

 كىي المدف التي تقع بالقرب مف المدينة األـ، كتتخذ إلمتصاص الكثافة :المدن التابعة 6-2
السكانية المتزايدة عمى المدل القصير كتعمؿ عمى تخفيؼ العبء كخمؽ فرص عمؿ 

كمقكمات إقتصادية ترتبط مع المدينة األـ، فيي تعمؿ عمى تحكيؿ النمك السكاني ككسر حدة 
الكثافة السكانية العالية لممدف الكبرل، كتبقى تابعة لممدينة مف حيث الخدمات كالمرافؽ 
كفرص العمؿ، كتجدر اإلشارة إلى أف ىذا النكع مف المدف برز أساسا في الجزائر لحؿ 

 .مشكمة السكف كضيؽ الفضاء في المدف القائمة
 كتشبو كثيرا المدف التكابع حيث تقاـ بالقرب مف المدينة األـ كليا : المدن التوأم6-3

قاعدتيا اإلقتصادية كلكنيا تبقى عمى إتصاؿ مع المدينة األـ في بعض المستكيات األعمى 
الخدمات كتقع مجاكرة لممدف الحضرية القائمة كتعتبر إمتدادا طبيعيا ليا كقد كاف لسياسة 

 .1إنشاء المدف الجديدة انعكاسا مباشرا عمى دكؿ العالـ النامي
 :المسكن وتغير بنية العائمة الجزائرية-7

إف التغير الجغرافي الذم فرضو اإلستعمار عمى العائمة الجزائرية كالذم حدث بشكؿ مكثؼ 
بقيت . بعد اإلستقبلؿ لـ يكف قكة كافية في تغيير األسس الركحية لمبنية اإلجتماعية لمعائمة

في العشرية األكلى مف اإلستقبلؿ متماسكة بقيمتيا بتقاليدىا، بصفاتيا، سمككيا بعقمييا 
 .الريفية

نظرا ألزمة اإلسكاف التي كرتيا مختمؼ األحياء الحضرية حيث نجدىا منتشرة باألحياء 
 .القديمة بالبناء الفكضكم بالسكف الفردم الخاص، بالعمارات الجديدة كباألحياء القصديرية

بدأت مرحمة العائمة تعرؼ تناقضات كاضحة بيف المدينة كالريؼ بيف الصناعة كالفبلحة بيف 
 .الجديد كالعصرم نتيجة التطكر اإلجتماعي كاإلقتصادم كالسياسي

 :كمف أىـ المؤشرات التي ساعدت في تغيير التشكيمة االجتماعية لمعائمة ىي كالتالي
                                                           

، مجمة العمـك االجتماعية، العدد إستراتيجية التنمية المستدامة في تخطيط المدن الجديدة، الجزائر نموذجا رابح ىزيمي، 1
 .169، ص2015، 21



 انفصم انثاَي                          تطىر انظاهرة انسكُيت في انجسائر                        

51 
  

 .التحضر السريع -1
 .الراتب الشيرم كنمط إقتصادم جديد لمثقافة -2
 .ديمقراطية التعميـ  كقاعدة جديدة لمثقافة -3
 .1خركج المرأة إلى العمؿ -4

عرفت العائمة تغييرا كبيرا في مككناتيا عندما غيرت مقر سكناىا، حيث إنتقمت األسرة 
نتقمت  النككية تدريجيا عف العائمة خاصة عندما فقدت ممكية األرض كاإلستيبلؾ الجماعي كا 

 .إلى اإلستيبلؾ الذاتي
عمى ىذا األساس بدأ يتككف اإلنساف الحضرم الجديد، غير المنسجـ مع الجماعة لذلؾ يبدأ 
التغيير الشامؿ بتغيير البنى اإلجتماعية التي إرتبطت بمنطؽ المراتب اإلجتماعية كالطبقات 

متبلؾ الجماؿ  .كا 
نما نتيجة آلثار تطكر   لقد سكنت األسر العمارة في الحضر ليس كنتيجة لتطكر تاريخي كا 
تاريخي، ألف العمارة بشكميا الحالي في الجزائر مف صنع أكربي تتميز بعدة طكابؽ، بنيت 
في األساس ألسر تختمؼ في ثقافتيا كفي تقاليدىا عف العائمة الجزائرية نجد في الكثير مف 

 .العمارات العائبلت كاألسر مف أصكؿ جغرافية مختمفة
نبلحظ مف خبلؿ ما تقدـ كالكاقع المعاش عدة مؤشرات أدت باألسر النككية أف تنفصؿ عف 

 :اىميا2العائمة
اإلستقبلؿ اإلقتصادم، كالرغبة في حياة خاصة في مسكف مأجكر في عمارة بعيدة _ 1

 .عف الكالديف كالتضامف الجمعي
 .البحث عف حياة أفضؿ ذات نكعية جديدة كجيدة 2
 .التكازف اإلجتماعي كالعاطفي بيف الزكجيف، كالعبلقة المتساكية كالحرة 3
 .التحكـ بطريقة سميمة في تربة األطفاؿ 4
 . تتحسف بيذه الطريقة العبلقات بيف العائبلت، عائمة الزكج كعائمة الزكجة 5

                                                           
 .71عبد الحميد دليمي، مرجع سابؽ، ص 1
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 .خركج المرأة عف إطار الحياة المنزلية نحك إطار العمؿ كمسؤكليات أخرل 6
 .1اإلسكاف يتعمؽ أساسا بالتنظيـ اليكمي لمحياة الثقافية كاإلجتماعية بالحي كبالمدينة

 :أزمة السكن وظيور األحياء اإلنتقالية-8
تعد سياسة ترحيؿ السكاف إلى األحياء اإلنتقالية محاكلة اإلقبلؿ مف السكف غير المقبكؿ 

 .كالتخفيؼ مف حدة الخسائر البشرية كالمشاكؿ اإلجتماعية
الحي اإلنتقالي يتضمف مجمكعة مف السكنات بنيت بطريقة سريعة إلسكاف أسر كعائبلت كال 

يتحصؿ السكاف عمى السكف إال بفعؿ إجتماعي كثقافي كنشاط مكجو يساعد األسر 
 .كالعائبلت في  اإلندماج  اإلجتماعي كالترقية في المستكل الحياتي

يجمع ىذا النكع مف البناءات أسر كعائبلت جاءت مف مناطؽ مختمفة مف المدينة، مف 
األحياء القصديرية، مف المدينة القديمة، مف العمارات، كبعض السكاف ألزمتيـ الضركرة 

 .كخطكرة المساكف اإللتجاء إلى ىذه المساكف
 :كشف ىذا التنظيم الكثير من السمبيات

أكليا أف جميع األسر رفضت بطريقة سريعة ىذا النمط مف األحياء اإلنتقالية كأعادت *
 .تخطيط مبانيو كغيرت شكمو األكؿ

الكثير مف األسر المختمفة المنقكلة إلى ىذا النكع مف السكف ينقصيا اإلىتماـ بإحتراـ الذات *
اآلخريف خاصة في مجاؿ النظافة كتربية األطفاؿ كآداب السمكؾ الحضرم، المتمثؿ عف 

 .طريؽ اإلندماج كالتكيؼ كاإلنسجاـ اإلجتماعي
يعني أنو يجب عمى األفراد أف يتعممكا قبكليـ في جماعة ذات معايير إجتماعية تنظيمية 

 .خاصة، كالتكيؼ مع سمكؾ األفراد كفقا لحياة الجماعة
إف الحاالت اإلجتماعية الخطيرة المكجكدة بالحضر تثير إنتباه المسئكليف إلى كضع ترتيبات 

 2.لمراقبة مدل تطكر ىذه الفئات اإلجتماعية  كمدل إمكانية إدماجيـ في الكسط المجتمعي

                                                           
 .73 عبد الحميد دليمي، مرجع سابؽ، ص  1
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أف مختمؼ البناءات االنتقالية تعبر بصفة كاضحة عف مدل الضعؼ : وخّلصة القول
 .اإلجتماعي الذم يعرفو قطاع اإلسكاف بالجزائر

إف تبني الجزائر لمطابع األكركبي لممساكف كالذم يتسـ بكجكد مدخؿ مشترؾ ككاحد، 
لو مقاييس ىندسية محددة، ىذه الخصائص تجعؿ الساكف مقيدا بيا، حيث دخكلو كخركجو 
مف باب كاحد مع جيرانو يستكجب أف يككف مبني عمى شركط كاف يخضع لمعايير قد تككف 
مبلئمة في كؿ األحكاؿ مف ناحية شكؿ الغرؼ أك عددىا تجد األسر الجزائرية عاجزة عف 

إستقباؿ الضيكؼ إال مف أفراد العائمة الممتدة، أك عدد محدكد مف الجيراف كاألصدقاء، 
كيستبعد زيارة أفراد الحي الكاحد أك العمارة، حيث ال يكفي التقارب الفيزيقي كاإلستعماؿ 

المشترؾ بإندماج األفراد كالعائبلت ضمف ركابط إجتماعية فبل التعاكف كال المراقبة 
اإلجتماعية تدفعيـ إلى قياـ شبكة مف العبلقات اإلجتماعية، إذ أغمبية سكاف العمارات 
يحبكف ضبط عبلقاتيـ اإلجتماعية كتحديدىا ضمف ركابط رسمية خالية مف التفاعؿ 

الكجداني اإلجتماعي الذم كاف يميز عبلقات الجكار بيف السكاف في السكف الحضرم القديـ 
فقد تبلشت ظاىرة المراقبة الجماعية كحمت محميا المراقبة تزيد مف التخكؼ كالفزع  (التقميدم)

ممجأ لمخطر كحيز عدائي ال يخضع ألم  (مميء)مف طرؼ السكاف باعتبار أف الخارج ىك 
 .تنظيـ

أما التعاكف فبل يظير إلى داخؿ العائمة أك األسرة الكاحدة، كال تقـك ىذه العبلقات خارجيا، 
األمر الذم يمغي حدكث أم تفاعؿ إجتماعي بيف الجيراف الف في ىذه الحالة يظير إال في 
مكاقؼ محدكدة كسطحية كأف يككف التعاكف يتجسد إال في تحقيؽ أغراض خفية كباألساليب 

غامضة، إذ يمجأ الكثير مف األفراد إلى إستخداـ العبلقات الغير رسمية، كأف يستعينكا 
بالجيراف فقط  لتحقيؽ حاجاتيـ الخاصة، كالحصكؿ عمى بعض األدكية أك كثائؽ إدارية، أك 

تحقيؽ مصمحة خاصة، ىذا إف دؿ عمى شيء فإنو يدؿ عمى فقداف سمة الجيرة معناىا 
 ((الفردية) (المصمحة الجماعية قبؿ المصمحة الخاصة))كخاصيتيا 
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كالسكف الحضرم الجديد أنجز لتككيف فرد جديد كاسر جديدة، بغض النظر عف كؿ 
االعتبارات كالخصائص النفسية كاإلجتماعية لمفرد كالعائمة مف حيث أف ليا عاداتيا كقيمتيا 

كثقافتيا الخاصة، كما أف ىذا النكع مف السكف يمـز الفرد كاألسر أف يتقيد بشركط عديدة إزالة 
جيرانو الذيف يسكنكف أك يشارككنو العمارة كأف يمتـز باليدكء في أكقات معينة مف اليـك حيث 

يجب عميو أف ال يحدث ضكضاء أك أصكات تزعج مف تحتو مف  السكاف أك القياـ 
بتجمعات في السبللـ تعيؽ صعكد كنزكؿ السكاف بقرع الجرس دكف أسباب، ىذا كمو يجعؿ 
الحياة في ىذه السكنات يتخمميا إضطرابات في السمكؾ كاألفكار كمنو ينعكس عمى الركابط 

كاإلتصاالت بيف السكاف في الحي الكاحد كحتى في العمارة كفي الطريؽ، حيث أنيـ ال 
يتعاممكف إال بكممات كمفردات فقط ال يجمعيـ إال التقارب الفيزيقي، معنى ذلؾ أف عبلقاتيـ 
تقمصت كتبلشت، كلـ تبقى محافظة إال عمى شكميا كمعناىا السطحي، حيث يتبادؿ السكاف 
التحديات تارة بالكممات كتارة فقط رفع األيدم، ىذه التحديات تخمك مف أم جانب كجداني 
إجتماعي، كال ترمي إلى تكطيد العبلقات بؿ ىي تمقائية آلية تحدث مف باب الحفاظ عمى 

 1.األمف أك اإلبتعاد عف العداكة، عمى عكس ما كانت عميو في السكف الحضرم القديـ
 :المشاكل الموجودة في األحياء-9

، تنصب حكؿ إعادة  كؿ الدراسات كالمكاضيع المطركحة بإلحاح عمى المستكل العالمي اليـك
اإلعتبار لئلنساف، كتحسيف ظركفو الحياتية داخؿ المدينة كالمحيط الذم يعيش فيو، بعدما 
لكحظ مف إىماؿ لمجانب اإلنساني، كسيطرة النظرة المادية في عمميات التخطيط العمراني، 

كىذا ما نبلحظو في أحيائنا التي تشيد تدىكرا في إطار الحياة، مما أثر سمبا عمى حياة 
 :السكاف كعمى سمككياتيـ كعبلقاتيـ اإلنسانية، كيظير ىذا التدىكر جميا عمى

 
 
 

                                                           
 .91-90 سعاد بف سعيد، مرجع سابؽ، ص ص1
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 : مظاىر تدىور اإلطار المبني9-1
 :كيتمثؿ ذلؾ في ما يمي

بناء شرفات، غمؽ بعض )تشكه الكاجيات التي أدخمت عمييا مف طرؼ السكاف -
الفتكحات، إضافة فتكحات جديدة، إستعماؿ أنابيب لتصريؼ المياه الخارجية مف 

 .(..المسكف 
رداءة األلكاف المستعممة في الكاجيات كعدـ تجانسيا نتيجة اإلختيار العشكائي ليا -

 .حسب ذكؽ كؿ ساكف كنزكليا مع مركر الزمف
 .ظيكر التشققات كتصدع جدراف العمارات-

 : مظاىر التدىور في اإلطار غير المبني9-2
 :كيتجمى ذلؾ فيما يمي

 .في إزالة المساحات الخضراء كقطع األشجار المكجكدة باألحياء-
 .سيبلف المياه القذرة أماـ العمارات كتجمعيا في شكؿ برؾ كمستنقعات    -
مساحات )إنتشار النفايات داخؿ الحي كحرقيا بداخؿ أماكف الراحة كالمعب المختمفة     -

 1.كتصاعد األدخنة كالغازات (لعب األطفاؿ، أك عمى األرصفة كالممرات
 .(الخ....النامكس، الباعكض، الذباب )إنتشار الركائح الكريية كالحشرات بالحي       -
الضجيج الناجـ عف حركة السيارات كلعب األطفاؿ أماـ كداخؿ العمارات، ككذا تجمع      -

. الشباب كالشيكخ في األماكف القريبة مف العمارات مف أجؿ تمضية أكقات الفراغ
 :الفضاءات الخارجية لألحياء 9-3

معظـ الفضاءات الخارجية ألحيائنا السكنية كخاصة عمى مستكل األحياء ىي عبارة -
عف مساحات ميممة، كمترككة ال شكؿ ليا، كال تؤدم كظيفة محدكدة بالرغـ مف أف 

 .ىذه المساحات مف المفركض أنيا فضاء لمحياة كالتجميع كاإللتقاء
 :إف المعاينة الميدانية ليذه المساحات عمى مستكل أغمب األحياء أظيرت ما يمي-

                                                           

، رسالة ماجستير قسـ اليندسة المعمارية، آليات دمج البعد البيئي في التحسين الحضري لألحياء السكنيةزرقي جمكعي، 1 
 .13، ص2016جامعة تبسة، الجزائر، 
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 .(غير مييأة، نقص التأثيث، غير نظيفة)ىي عبارة عف فضاءات فقيرة -
 .ىي فظاءات تنعدـ فييا شركط الراحة كاألمف-
 .(االستعماؿ)غياب التخصص في ىذه الفضاءات -

 :أىم إحتياجات السكان المختمفة من ىذه الفضاءات 9-3
. (السف)إحتياجات الراحة لجميع الفئات -
 .اإلحتياج لبللتقاء كالتفاعؿ     - 
 .اإلحتياج لمقياـ بمختمؼ األعماؿ كالحركات-
 .اإلحتياج لؤلمف-
 1.(الخ...المشي، دراجة، )اإلحتياج لمتنقبلت -

: العوائق االجتماعية والثقافية والمجالية التي تعترض سكان العمارات الجديدة -10
إف أىـ ما يمكف أف نتطرؽ إليو أثناء إنتقاؿ األسر إلى سكنات جديدة ىي مسألة اإلختبلفات 
الثقافية كالمجالية لمسكاف كالتي أرجعيا البعض إلى أنيا السبب في عدـ التكيؼ كاإلندماج 

 : كىذا مف خبلؿ طرح جممة مف التساؤالت
 .مدل تجاكب العمارات الجديدة مع ثقافة األسر الجزائرية-1
 .مدل إستجابة المساكف لشركط الراحة كالرفاه- 2
 .عدـ تجاكب اإلطار المبني مع كيفية حياة األسرة- 3

إف تفاقـ أزمة السكف كاإلسكاف بعد اإلستقبلؿ أدل بالمسئكليف عف قطاع اإلسكاف بزرع ىذا 
النمط مف العمارات في جميع أنحاء المدينة، بطريقة عشكائية كبدكف دراسة مسبقة لحاجات 
األسر الجزائرية، مف الناحية الثقافية كاإلجتماعية كالديمغرافية، كال مف حيث المكاصبلت 

 2.ككجكد الماء باألماكف المختارة
فالحاجة الماسة إلى ممجأ يأكم إلييا اإلنساف تدفعو عندما يتحصؿ عمى مسكف يقبؿ أم نمط 

كأف المسكف بنية اجتماعية كثقافية بالدرجة األكلى قبؿ أف يككف . مف السكف كبدكف شركط
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مجمكعة جدراف كأرضيات كأسقؼ كنكافذ كأبكاب كليذا السبب معظـ السكنات الحالية التي 
 .أنجزت بالمدف الجزائرية ال تستجيب إلى المككنات الثقافية لؤلسر كالعائبلت الجزائرية

ىذه الصناديؽ الصماء المستكردة تنجز في الدكؿ األكركبية لؤلسر النككية كالعزاب ألف فكرة 
العائمة الممتدة تتجو نحك اإلنقراض كىي عمى العمـك مساكف عادية تستجيب لمتطمباتيـ 

ستقباؿ األصدقاء، بينما الجزائر فبل زالت  الشخصية لئلنفراد كالنـك كالراحة، الدراسة الفردية كا 
العائمة مف الصنؼ المتجكؿ في مختمؼ أحياء السكف الجماعي الجديد يبلحظ تغييرا في 

الكثير مف أجزاء العمارة كخاصة في الشرفات كالفتحات حيث أغمقت معظميا ألنيا تسمح 
 ليذا 1لممارة أك جيراف العمارة المقابمة أف تؤدم ما تفعمو األسر األخرل داخؿ المسكف،

السبب فإف العمارة الممثمة ألفكار تختمؼ تماما عف أفكارنا أىممت أحد أسس الثقافة العربية 
حيث عمى المسكف أف يحافظ عمى النساء مف أعيف الناس بالمقابؿ يجب أف " الحرمة"كىك 

 .يسمح ليف مف مشاىدة ما يجرم بالخارج دكف أف يرىف أحد
كمف المتعارؼ عميو تكزيع العائمة الجزائرية الغرؼ عمى أعضائيا حسب الجنس، غرفة 
لمذككر كأخرل لئلناث، تفترض ىذه القاعدة األساسية أف المساكف ذات ثبلثة غرؼ ال 

تستجيب أبدا لثقافة العائمة الجزائرية، باإلضافة إلى أف ىذه األسر كالعائبلت تتميز بكثرة 
الحفبلت الدينية، الزكاج، اإلختتاف، الحج، المكلد النبكم الشريؼ، عيد األضحى كالفطر 

 2.تحتاج إلى مساحة كبيرة إلستقباؿ األقارب كاألصدقاء
إف ىذا النكع مف العمارات صمـ بطريقة تختمؼ كؿ اإلختبلؼ مع المككنات الثقافية 

كاإلجتماعية كالدينية كاإلقتصادية لؤلسر الجزائرية بحيث أصبحت دراسة أصحاب ىذه 
المشاريع مف الناحية التقنية كاإلقتصادية فقط بيدؼ جمب األرباح الكثيرة كتكفير أكبر كقت 

 .ممكف مع إىماؿ الجانب اإلجتماعي كالثقافي لمسكاف
بحيث تحكلت ىذه العمارات إلى مراقد، شعر فييا السكاف بعدـ األماف، كنمخص أف المشركع 

 .الحر إنصرؼ إىتمامو باألرباح فقط
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 : مشكمة التكيف مع البيئة الجديدة10-1
تثير مشكمة التكيؼ أك التكافؽ مع البيئة الجديدة العديدة مف التساؤالت لدل الباحثيف حيث 

يشير ىذا المفيـك إلى دراسة العمميات التي يستطيع مف خبلليا أف يتكيؼ مع البيئة 
environnent الجديدة التي يعيش فييا، كتتمثؿ القضية الرئيسية في ىذا المكضكع 

التي تحدث في المجتمعات المختمفة تدخؿ ضمف التغيرات االجتماعية الداخمية، أـ " التكيؼ"
أف ىذه األسباب يمكف دراستيا في ضكء التغير التطكرم كمعرفة مدل التفاعؿ القائـ بيف 

 .الجماعات اإلجتماعية كبيف بيئتيا الطبيعية
 .كتثير عممية إنتقاؿ األفراد إلى مجتمع جديد مشاكؿ عديدة منيا مشكمة التكيؼ

فاألسر عندما تترؾ المجتمع األصمي كمجمكعة األصدقاء إلى ىذا المجتمع الجديد، فإف 
إقامة عبلقات إجتماعية جديدة، كىذا يؤدم إلى العديد مف المشكبلت التي تكاجو ىؤالء 

كتتضح مشكمة التكيؼ كالتكافؽ مع البيئة الجديدة قبؿ اإلنتقاؿ يحتاج األفراد إلى . السكاف
العديد مف البرامج القبمية أم قبؿ إنتقاؿ األفراد إلى تمؾ المدف أك األحياء الجديدة كبرامج 
أخرل تقكيمية بعد عممية اإلستقرار حتى يمكف الكقكؼ عمى عكامؿ تكيؼ األفراد كتكافقيـ 

 .مع المجتمع الجديد
كقد إتضح مف خبلؿ الدراسات إف السكاف ال يزالكف مرتبطيف بمكاطنيـ األصمية فيي بالنسبة 
ليـ المكطف الذم إفتقدكه في المجتمع الجديد كقد كجد كذلؾ مف خبلؿ الدراسات أف السكاف 

التي جاءت مف " الزمر االجتماعية"يتميزكف بتعدد الخمفيات الثقافية كذلؾ نتيجة لكجكد 
 كدرجة التكامؿ 1مناطؽ مختمفة كسكؼ يككف ذلؾ أثره الكاضح في العبلقات االجتماعية

كاإلندماج كالذم يؤثر بدكره عمى التماسؾ داخؿ المجتمع  الجديد كمف ىنا نجد أف عمميات 
التكافؽ كالتكيؼ في المدف الجديدة صعبة كذلؾ لمتبايف االجتماعي كالثقافي الذم يحتاج إلى 

 .كقت طكيؿ لحدكث التكيؼ بيف السكاف
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كقد كجدت بعض الدراسات إلى أف ىناؾ بعض المقيميف يخشكف اإلندماج أك كما يذكركف 
اإلندماج السريع أك الدخكؿ في عبلقات بسرعة مع أفراد المجتمع الجديد، كأف بعض 

العبلقات تككف في البداية مشكبة بالحضر الدائـ كالخكؼ لكف بمركر الكقت تتسع العبلقات 
 1.كالمعارؼ لكف بطريقة نفعية أك سطحية أك غير مستمرة

أصبح اإلىتماـ اليـك بقضايا ومن ىنا تجدر اإلشارة إلى أىمية الدراسات السكانية إذ 
السكاف، كىذا يعني أف ىناؾ شيئا ليس عمى مايراـ، كبمعنى آخر يثير السكاف نكعاف مف 

 :القمؽ نذكر أىميا
مثبل )يمكف أف يقع عمى السكاف تحكؿ خطير كأف يككف ليـ ىـر أعمار غير متكازف - 1

 .كىذا األمر يعتبر مشكمة سكانية داخمية (عدد زائد مف كبار السف أك مف الشباب
 .يمكف أف تككف مشكمة السكاف عدـ القدرة عمى التكيؼ مع الكسط المحيط- 2

 فالدراسات السكانية تكتسب أىمية كبيرة في مختمؼ الجكانب الحياتية منيا الثقافية 
 2.كاإلقتصادية كاإلجتماعية كاألمنية عمى المدل القريب كالبعيد

كيمكف أف نضيؼ بعدا آخر يتعمؽ باألىمية األمنية لمدراسات السكانية فيذه األخيرة تكشؼ 
لنا عف طبيعة التركيب السكاني كمف ثـ تتيح لنا فيـ سياؽ التطكر الديمغرافي في بمد ما، 
األمر الذم يصبح معو تكقع ما سكؼ ينتج عف طبيعة ىذا التطكر مف مشكبلت أمنية أك 
شباعيا مف شأنو أف يقضي عمى  غير ذلؾ أف معرفة الحاجات المختمفة لمسكاف كتمبيتيا كا 

 .أسباب رئيسية أك الجريمة بمعناىا الكاسع
كىكذا فإف تركيبا سكانيا ما يعيش ضمف معطيات إقتصادية، تكنكلكجية، كثقافية 

معينة قد يؤدم إلى ظيكر مشكبلت أمنية عديدة، تنتج عف عدـ قدرة السكاف عمى التكيؼ 
 .مع مختمؼ مظاىر الحياة
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إلى أف التركيب 1982كتجدر اإلشارة أف عددا مف الديمغرافييف الفرنسييف قد نبيكا في صيؼ 
السكاني في الدكؿ األكركبية سيثير مشكبلت أمنية حقيقية مستقببل، كأنو يتكجب عمى ىذه 

 كالجدير بالذكر أف مفيـك التجمع السكني أك 1الدكؿ أف تسعى إلصبلح التركيب السكاني
المجاكرة السكنية قد أظيرت فكرة المجتمع المغمؽ بكضكح، فمف الخطأ محاكلة تحديد الحياة 

 .اإلجتماعية لمسكاف في إطار منطقة صغيرة كمحدكدة
كيتبيف أف الكحدة السكنية ليست مجرد مكاف لئليكاء بؿ أنيا تتضمف عددا مف المظاىر 

المختمفة التي تتصؿ بالمجتمع السكني بصكرة إجمالي كاألسر عندما تشترم أك تستأجر منزال 
الصحة، األماف، العبلقات اإلجتماعية، عبلقات : فإنيا تضع عدة أمكر في إعتبارىا منيا

 2.الجيرة، التحكـ في البيئة
 : الترحيل غير المدروس لمسكنات الجديدة10-2

 إستفحاؿ ظاىرة العنؼ بيف األحياء الجديدة "اليادي سعيدي"أرجع األستاذ في عمـ اإلجتماع 
إلى غياب دراسات إجتماعية كسكسيكلكجية ثقافية قبؿ القياـ بعمميات الترحيؿ التي كصفيا 
بالعشكائية كالتي أنتجت إختبلؿ في التكازف بيف مختمؼ األحياء كأنتج صراعات كصدمات، 

كأف عممية الترحيؿ التي إتسعت في السنكات األخيرة بشكؿ كبير لـ ترافقيا أم دراسات سابقة 
 3.ترافؽ ىذه التحكالت، مما خمؽ إختبلؿ في التكازف بيف قيـ السكاف

 األحياء السكنية الجديدة التي يزيد سكانيا "السيد يوسف حنطابمي"ككصؼ عالـ اإلجتماع 
بسبب تشكيييا لممحيط المدني كبناءىا " باإلبف غير الشرعي لممدينة" مسكف 1000عف 

بطريقة فكضكية غير مدركسة، كىذا ما جعميا تتميز بالصراع اليكمي بيف السكاف الذيف 
يعتبركف ىذه األحياء عبارة عف مراقد كثكنات سكانية تنعدـ فييا الركابط كالقيـ االجتماعية 
بيف السكاف الذيف يتعايشكف بقانكف الغاب، خاصة كأف معظـ القادميف إلييا مف األحياء 

اليشة كالبنايات القصديرية التي نخرتيا اآلفات االجتماعية كىذا ما يجعؿ السمطات بحاجة 
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إلى إجراء دراسات إجتماعية كنفسية في طريقة بناء األحياء الجديدة التي تستقطب ىذه 
الشريحة مف السكاف، كأضاؼ المتحدث أف السمطات الكصية أخطأت ببنائيا ليذه األحياء 
الكثيفة كالتي تعتبر قنبمة مؤقتة كعامبل يغذم المشاكؿ اليكمية التي يعيشيا السكاف ككثرة 

اإلعتداءات كالسرقة كأكد أنو يجب أف تتكفر ىذه المساكف عمى فضاءات رياضية كترفييية 
إلستقطاب األطفاؿ كالشباب باإلضافة إلى تفعيؿ دكر الحككمة الجمعكية مف شأنيا أف تعزز 

قيـ التكافؿ االجتماعية بيف السكاف كالبناء العاجؿ لممرافؽ الضركرية كتكفير األمف عف 
 1.طريؽ إستحداث مراكز جكاريو أمنية

بحيث تكجد في األبحاث وتجدر كذلك اإلشارة إلى أىمية مشاركة السكان في مراقبة الحي 
نما كجدت ىناؾ  الخاصة بالكقاية مف الجريمة، عبلقات بيف نكع المسكف كمعدؿ السرقات كا 
قتحامو، لذا فإف  عبلقة إيجابية بيف إزدياد معدالت الجريمة كسيكلة الكصكؿ إلى المسكف كا 
العديد مف الباحثيف في ىذا المجاؿ يعتبركف جريمة السرقات في األحياء السكنية ىي جريمة 

الفرصة المتاحة، فقد كجد أف إنعداـ المراقبة كخمك المسكف أىـ عامميف يؤثراف عمى كيفية 
 .إختيار المصكص ألىدافيـ

إف المراقبة العادية التي يقـك بيا العابركف مف سكاف الحي لممساكف ميمة لمنع األنشطة 
مكانية - األشياء اليكمية–اإلجرامية، كما أف ىناؾ عبلقة بيف ما يفعمو الناس بشكؿ عادم  كا 

المراقبة كالتحكـ في المداخؿ المتكفرة، فكؿ مف الغرباء كالمستخدميف العادييف لمفراغ العمراني 
ذا " أك غير آمف "–" المكاف آمف"يبلحظكف كيميزكف اإلشارات البيئية التي تكحي بأف ىذا  كا 

تكفرت البيئة التي تعطي إشارات عف تكفر األمف بشكؿ إيجابي  فإننا لف نحتاج أجيزة 
المراقبة ذات التقنية المتقدمة لتكفير األمف، بحيث نجد أف فاعمية المراقبة كآلية لمتحكـ 

بعضيـ البعض، كعندما يربطيـ نطاؽ  (السكاف)اإلجتماعي تزداد عندما يعرؼ المراقبكف 
حيازم مشترؾ، حتى أنو كجد أف المجرميف يترددكف في إرتكاب جرائميـ في المناطؽ التي 

  .يدرككف أنيا تحت سيطرة كمراقبة سكاف المنطقة
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لعدة سنكات كاف ىناؾ رفض لكجكد أنشطة متنكعة ضمف المناطؽ السكنية مف األنشطة 
التجارية كالصناعية الخفيفة، كىذا الرفض قائـ عمى أساس أف أفضؿ األحياء مف ناحية 
السعر كالمستكل ىي التي تحتكم فقط كحدات سكنية أفضؿ األحياء مف ناحية السعر  

سكؼ 1مستقمة كعائمة كاحدة، حيث يفترض مع كجكد األنشطة التجارية كالعمائر السكنية،
يكجد أناس غير مرغكب فييـ، كىذا حقيقي فاألنشطة المتنكعة كالكثافات المرتفعة تسيـ في 
كجكد أعداد أكبر مف الناس، إال أف كجكد ىذه األعداد سيساىـ في كجكد بيئة كقائية مف 

. خبلؿ نظـ مراقبة غير رسمي أكثر فاعمية لمحي
  :وفي الختام

تبيف لنا أىمية السكف بالنسبة لؤلفراد، أما المشاكؿ التي ترتبت عف التجمعات الجديدة سكؼ 
 .نتطرؽ إلييا في الفصكؿ القادمة

                                                           
، رسالة ماجستير، قسـ توظيف التعميم العمراني لمحد من الجريمة في المناطق السكنيةعمي بف سالـ بف عمر باىماـ،  1

 .13العمارة كعمـك البناء، جامعة الممؾ سعكد، الرياض، ص



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
التفكك اإلجتماعي في األحياء السكنية 

 والّلاأمن
 



 انفصم انثانث                               انتفكك االجتًاػي في االحياء انسكُيت وانهالأيٍ                                                   

67 
 

 :تمييد
إف ما يميز مجتمعاتنا المعاصرة ىك كثرة اإلنحرافات كالسمككات المنافية لممجتمع كالتي 

أرجعت أغمبيا إلى عامؿ التفكؾ اإلجتماعي الذم زاد مف حدة الظكاىر اإلجتماعية كزاد معو 
الشعكر بإنعداـ األمف كاإلستقرار في المجتمع كىذا ما سنتطرؽ إليو مف خبلؿ ىذا الفصؿ 
لمتعرؼ أكثر عف أىـ أسباب كعكامؿ كنتائج التفكؾ اإلجتماعي باإلضافة إلى تأثيره عمى 

 .إنتشار الجريمة كالبلأمف داخؿ المجتمع
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 :مفيوم التفكك اإلجتماعي-1
إنو . إف مفيـك التفكؾ اإلجتماعي مفيـك متسع يشمؿ ظكاىر اجتماعية كثقافية عديدة

يشير إلى تناقض كصراع المعايير الثقافية، كضعؼ أثر قكاعد السمكؾ كمعاييره، كصراع 
نعداـ االلتقاء بيف الكسائؿ التي يجيزىا المجتمع مع غايات الثقافة فيو،  األدكار اإلجتماعية، كا 

كمف ثـ إلى إنييار الجماعات كسكء أدائيا لكظائفيا كىذا يعني كجكد شكميف لمتفكؾ 
 : اإلجتماعي

 يمثؿ إضطراب البناء اإلجتماعي، كيشمؿ ما يطرأ عمى الجماعات كالتنظيمات، :األول
نعداـ تكامميا، كما يشمؿ الخمؿ الذم يطرأ عمى  كالنظـ االجتماعية مف تقكيض لدعائميا كا 

 .العبلقات بيف األفراد كالمؤسسات كالطبقات اإلجتماعية
 فيك قصكر األداء الكظيفي كيشمؿ عمى كؿ ما يعمؿ عمى إفساد الكفاية الكظيفية أك :الثاني

اإلخفاؽ في القياـ ببعض المتطمبات الكظيفية مثؿ األغراض، كاألىداؼ كيعني ذلؾ القياـ 
بكظائؼ متعارضة األىداؼ كاألغراض، كما ينشأ عف ذلؾ مف إفتقار إلى كجكد التبلـؤ بيف 

 1عناصر البناء اإلجتماعي
 :أسباب وعوامل التفكك اإلجتماعي-1

 :أسباب التفكك اإلجتماعي 2-1
 : الحراك اإلجتماعي وتفكك المجتمع2-1-1

الحراؾ اإلجتماعي يمثؿ نبضا لحياة المجتمع كالسيما أنو يكلد صعكدا كىبكطا لؤلفراد 
عمى درجات السمـ اإلجتماعي، كىنا يحصؿ إفتراؽ مع األفراد الذيف كاف يعمؿ أك يسكف 

معيـ ليذىب مع آخريف جدد ليعمؿ أك ليسكف معيـ حسب الدرجة اإلرتقائية التي صعد إلييا 
التي نسجيا عندما كاف في المركبة  (المتكازنة)نعني أف العبلقات اإلجتماعية المتكاشجة 

قد انفصؿ عنيا كذىب إلى نسيج إجتماعي جديد يتطمب منو أف  (السكف السابؽ)السابقة أك 
 .يتكاشج معو
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ىذا اإلفتراؽ كاإللتقاء يسبب تفككا في عبلقات الفرد المتحرؾ كعند إلتقاءه بالمجمكعة 
الجديدة فإنو يكاجو صعكبة في نسيج عبلقاتو كالتكيؼ مع أفراد ىدذ النسيج ألنيا تبدأ 

بالرسمية كالظرفية، أم يحصؿ تكسر في العبلقات السابقة كمحاكلة تأسيس أخرل جديدة 
أف الحراؾ يمزؽ العبلقات اإلجتماعية ليبني عبلقات جديدة كىذا يكلد تفككا عبلئقيا : بمعنى

 1.داخؿ المجتمع
عمكما يحصؿ الحراؾ اإلجتماعي بشكؿ كبير في المدف الحضرية الكبرل أكثر مف 

 :المجتمعات الصغيرة كذلؾ بسبب المؤثرات التالية
نظاـ تقسيـ عمؿ متخصص كمتقدـ يخدـ المراكز الصناعية كغالبا ما يبحث الناس  -1

عف عمؿ يتناسب مع تخصصاتيـ، كأحيانا يبحثكف عف أعماؿ جديدة في المدف 
الحضرية، في ىذه الحالة فإف فرص حراؾ الفرد في المدف يككف سريعا كمتبادال 
كمتنكعا مما يساعد عمى سحب الفرد المتخصص في عممو إلى عمؿ آخر يككف 

 .(ال مينيا)أفضؿ مف سابقو فيسبب تفككا إجتماعيا 
النمك الحضرم يساعد أيضا عمى سرعة الحراؾ اإلجتماعي نحك األعمى ألف المدف  -2

الكبيرة تنمك بسرعة كتتسع كتكبر في حجميا كنشاطيا أكثر مف المدف الصغيرة 
كبالتالي يؤثر عمى العامميف في مؤسساتيا فينتقمكا مف مكقع إلى آخر كمف عمؿ إلى 

جتماعيا فيؤثر عمى عبلقتو المينية  آخر مما يساعد ذلؾ في ارتقاء الفرد مينيا كا 
كاإلجتماعية فيسبب تفككا فييا الذم يسبب بشكؿ مباشر في سرعة نمك المدينة مف 

 .الناحية الحضرية
ىبكط في معدؿ الكاليات في المدف ىذه الحالة ال تعمؿ عمى سد النقص في العنصر  -3

البشرم داخؿ سكاف المدينة، نعني أف المدينة الحضرية ال تعيد إنتاج نفسيا بنفسيا 
مما تتبمكر فجكة سكانية تعكضيا عف طريؽ قبكؿ المياجريف إلييا كليس سكانيا 
األصمييف، تحصؿ ىذه الحالة بسبب إنشغاليـ كمف أجؿ المحافظة عمى مستكل 
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عيشيـ الجيد ألف الكليد الجديد يحتاج إلى مصاريؼ إضافية تضاؼ عمى مصاريؼ 
األسرة ىذه العكامؿ الثبلثة تضعؼ تماثؿ األفراد مع ىكية المجتمع أك حتى تماثؿ 

ذكاتيـ مع مؤسسات المجتمع الذم يكشؼ عف نقص اإلحساس باإلنتماء إلى 
المجتمع الذم يعيش في كسطو، كىنا يبرز شعكر الفرد بأنو غريب في مجتمعو 

 .كغريب عف جاره كمعايير كقيـ الضبط اإلجتماعي
بمعنى أف الفرد داخؿ مجتمع المدينة الحضرية يعيش حالة إغتراب طيمة عيشو فيو كىذا 

 .كحده يشكؿ تفككا إجتماعيا
ثمة ظاىرة أخرل في المجتمع الحضرم كىي أف المؤسسات يزدىر نشاطيا في مثؿ ىذه 

فضبل . األجكاء التي تسكدىا التفاعبلت كالعبلقات السطحية كالظرفية بيف الغرباء كالمجيكليف
عف كجكد األمراض العقمية كالعصبية في مراكز المدف كضكاحييا يسبب الضجيج كاإلزدحاـ 
رتفاع معدؿ الطبلؽ عند األسر الحضرية بسبب إنشغاؿ المرأة خارج المنزؿ  كتمكث البيئة كا 
نعكاساتو عمى العبلقات األسرية بيف األطفاؿ كاألبكيف عبلكة  بتعادىا عف زكجيا كأسرتيا كا  كا 
عمى ذلؾ التسرب المدرسي المتكلد مف قبؿ صعكبة تكيؼ التبلميذ لمتبادالت التي تحصؿ 
نشغاليـ  بيف المعمميف كالبرامج التعميمية، عبلكة عمى إفتقارىـ لمعيش في البيئة الجديدة، كا 
بيف الفينة كاألخرل في أعماؿ حرة كؿ ذلؾ يحصؿ بسبب الحراؾ اإلجتماعي الذم جذب 
األفراد لمحصكؿ عمى مصادر رزؽ أفضؿ كالعيش بمستكل أحسف لكف يسبب ليـ تفككا 

كالسيما أف مفيـك الجيرة غير مكجكدة فيو بشكمو التقميدم، . 1إجتماعيا في أسرىـ كمجتمعيـ
بسبب الحراؾ الجغرافي كالميني )بؿ الجيرة السطحية جدا كالمؤقتة لفترة قصيرة جدا 

 .2(السريع
يعد الصراع قاعدة أساسية لتفكؾ المجتمع : الصراع وتفكك المجتمع 2-1-2

كبالذات صراع الجماعات كالمؤسسات كالعصابات كالطبقات اإلجتماعية 
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التي يتضمنيا المجتمع السيما أف لكؿ فئة إجتماعية مف ىذه الفئات لو 
أىدافيا كرغباتيا كمصالحيا الخاصة كليا كسائؿ كفاحية لتحقيؽ أىدافيا 

كمصالحيا، حتى لك تطمب األمر الدخكؿ إلى حمبة الصراع مع فئة 
 .إجتماعية أخرل تمؾ التي تنافسيا أك تقؼ عقبة في طريقيا

كبطبيعة الحاؿ صراع ىذه الفئات مع اآلخر أك األفراد ال يعزز التضامف كالتماسؾ 
 .اإلجتماعي بؿ يفكؾ ركابط الفئات اإلجتماعية كيقطع عبلقات الصداقة بيف األفراد

لذا فالصراع يعد آلية تفكيكية داخؿ المجتمع تمزؽ النسيج اإلجتماعي الذم ينسج عبلقات 
 .كركابط المجتمع ، ليس فقط عمى الصعيد اإلجتماعي بؿ حتى عمى الصعيد الديني

كالممفت لئلنتباه ىك ظيكر صراع حاد حكؿ القضايا التعميمية كالمعمكمات حكؿ العبلقات 
الجنسية كاإلرشادات حكؿ الزكاج كاألسرة كما ال ننسى الصراعات التي تحصؿ بيف الشباب 
كالمسنيف، كبيف المتعمميف كاألمييف، ىذا كنشير في ىذا الخصكص إلى أنو قد تحدث عدة 

 :صراعات إجتماعية في كقت كاحد داخؿ المجتمع كىي
يعني ىذا اإلنقساـ كقكع إنشقاؽ بيف المنظمات كالجمعيات المتأسسة : اإلنقسام الرسمي-1

عمى قاعدة عرقية كالذم يدفع تفاعميا أف تدخؿ إلى حمبة الصراع الرسمي المتغمؼ بغبلؼ 
 .تنظيمي فينعكس سمبا عمى عبلقتيـ اإلجتماعية  كالزكاج في مؤسسة األسرة

 . الذم يعكس اإلنشقاؽ الطائفي:اإلنقسام الديني-2
 الذم يظير بيف األقميات داخؿ المجتمع المحمي ألف ىذه األقميات :اإلنقسام القومي-3

 1.تعكس جزءا ثقافيا تؤثر سمبا عمى عبلقتيـ اإلجتماعية كاإلقتصادية كالدينية
جميع ىذه اإلنقسامات التي تحدث داخؿ المجتمع السبب تفككو كليس إنسجامو كتآلفو 

يصاالتيا بؿ تككف سطحية شكمية كظرفية  في أحسف )كتنظيمات غير منسجمة في أىدافيا كا 
ألنيا تحمؿ قيما كمعايير مختمفة كمعتقدات متباينة كرؤل فمسفية متضاربة عف  (األحكاؿ

 .الحياة اإلجتماعية كتقدميا
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إف مثؿ ىذا التنكع الثقافي كالعرقي كالديني يمثؿ حيكية متدفقة داخؿ المجتمع كيزيد مف 
ديناميتو كحركتو كيجعمو متعايشا مع أكثر مف طيؼ كلكف كاحد مف الكاقع الحي كىذه حالة 
صحية تعافي صحة المجتمع إذا كانت ىذه اإلنقسامات ال تفاضؿ نفسيا عمى أخرل كال 
تغمب مصمحة معينة عمى ثانية لكف إذا باتت ىذه اإلنقسامات تبحث عف مصالح ذاتية 

كأىداؼ شخصية يدب في جسد المجتمع كيؤدم إلى تيميش إنقساـ البناء االجتماعي مف 
خبلؿ في ميزاف القكل اإلجتماعية فينتيي بو إلى تمزؽ  خبلؿ خمؽ االضطرابات كالتكترات كا 
الركابط كالعبلقات االجتماعية القائمة بيف أفراد المجتمع كعند كقكع ىذا التمزؽ فإف التفكؾ 

 1.يككف كاقعا ال محاؿ
 :عوامل التفكك اإلجتماعي 2-2

 : التغير اإلجتماعي السريع والتفكك2-2-1
قد يترتب عف التغير اإلجتماعي السريع العديد مف المشاكؿ كىذه األخيرة تنبثؽ مف 

 .المعدالت المتمايزة أك المختمفة لمتغير اإلجتماعي كالثقافي
كنذكر ثبلثة مف ىذه المشاكؿ التفكؾ الذم يظير عمى العبلقات اإلجتماعية كالتفكؾ ىك 

العممية االضطرارية التي تتحطـ عمى أساسيا العبلقات اإلجتماعية كقد أشار كؿ مف 
ZnarieckiFlorien ك W.T theomas أف التفكؾ الشخصي عند المياجريف يرجع إلى

إتجاىات كقيـ متناثرة ففي البيئة الجديدة تظير تعريفات جديدة لمفعؿ اإلجتماعي، بينما تككف 
التعريفات القديمة لؤلشياء التي تعكدكا عمييا قد تغيرت، كفضبل عف ذلؾ يتغير إجماع الناس 
في التعرؼ عمى بعض المكاقؼ، كتتغير بالتالي القكاعد التي تحكـ السمكؾ، كمف ثـ تظير 

 2.المشاكؿ اإلجتماعية ذات الطابع الفردم كالجماعي
كالجماعية ىك عدد مف الناس تربط فيما بينيـ عبلقات حيكية ليا درجة مف االستمرار كالدكاـ 
كىذا ينطبؽ عمى األسرة أك المجتمع أك األمة، كيظير التفكؾ اإلجتماعي في المجتمع نتيجة 
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اليجرة أك الحركب أك نتيجة لمتغير السريع كىناؾ درجات متعددة مف التفكؾ اإلجتماعي، 
كيحدث التفكؾ اإلجتماعي عندما يككف ىناؾ تغيير في قكل التكازف، األمر الذم ال يصبح 

 .معو قكل الضبط اإلجتماعي ذات فعالية كما كانت مف قبؿ
ألف التغير اإلجتماعي الدينامي يؤدم إلى تحمؿ العبلقات النظامية أك أنماط السمكؾ 

ككمما كاف التغير سريعا، كمما أصبح مف الصعب إقامة أنماط جديدة، األمر الذم يجعؿ 
كثيرا مف الناس في مكقؼ ال يستطيعكف معو أف يحددكا أدكارىـ كمراكزىـ لعدـ كجكد أنماط 

 .محددة
كىذا الكضع يككف صعبا بالنسبة لمفرد، كلكنو يككف خطيرا بالنسبة لممجتمع كليذا صح القكؿ 

 .1بأف البناء اإلجتماعي في طياتو القكل تؤدم إلى تفككو
كينشأ الصراع بيف العادات المقررة، كبيف أنماط كمتطمبات المكقؼ الجديد عندما تتغير 

 .الثقافة بسرعة
إلى فكرة التخمؼ الثقافي، كالذم يترتب عمى السرعات " ويميام أوجبرن"كقد أشار 

المختمفة ألجزاء الثقافة الكاحدة عند التغير، كىناؾ أمثمة ليذا التفكؾ تبدك في إنتشار البطالة 
زدياد الجريمة كالصراع الطبقي كمشكؿ العمؿ كالعماؿ  .كتفكؾ األسرة كالفقر كا 

كتعكس المشاكؿ اإلجتماعية الدرجة المتفاكتة في التغير بيف عناصر المجتمع الكاحد كعمى 
األخص بيف السمكؾ كبيف القيـ الذم تحدده، كليذا يمكف تعريؼ المشكمة اإلجتماعية بأنيا 
ظرؼ يعتقد أنو ميدد لقيمة إجتماعية كىذا المجتمع الذم تظير فيو المشاكؿ االجتماعية 

 ".مجتمع مفكؾ" يقاؿ أنو 
كعمى ذلؾ يمكف القكؿ أف المشاكؿ اإلجتماعية تتضمف مكقفا يظف أنو ميدد لمقيـ 

اإلجتماعية كيعتقد أنو في اإلمكاف مكاجيتو عف طريؽ العمؿ اإلجتماعي أما التفكؾ 
 2.اإلجتماعي فيك عممية مضطردة تؤدم إلى تدمير الجماعة
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 :البطالة والجريمة 2-2-2
نعكاساتيا اإلقتصادية  إىتـ عمماء اإلقتصاد كاإلجتماع عمى حد سكاء بدراسة البطالة كا 

كاإلجتماعية عمى الفرد، األسرة، كالمجتمع كىي تعكس ضغكطا إجتماعية كنفسية سيئة لمغاية 
لمعاطميف عف العمؿ كلمف حكليـ كقد يضطرىـ فقداف مكرد الرزؽ إلقامة عبلقات إجتماعية 

متعددة ربما تؤدم بيـ لبلتصاؿ بذكم السكابؽ أك المجرميف كقد تؤدم بيـ لدخكؿ عالـ 
 .الجريمة

كقد حاكؿ عدد مف دارسي عبلقات الجريمة بالمستكل اإلقتصادم كاإلجتماعي لمشخص 
، إظيار مدل إسياـ البطالة في تككيف السمكؾ اإلجرامي  .المجـر

 :كقد إعتمدكا في دراستيـ عمى تحصيؿ المعمكمات
 .عف طريؽ دراسة بعض المناطؽ الجغرافية التي تنتشر فييا البطالة-
 .عف طريؽ اإلحصائيات المختمفة التي تنشر حكؿ الجريمة كربطيا بالعامؿ االقتصادم-
تصاعد اليجرة مف الريؼ إلى المدينة تسبب في ظيكر أزمات بالمجتمعات الصناعية -

كالبطالة، أزمات السكف كظيكر أحياء قصديرية التي أصبحت مستكدعات ضخمة مكدسة 
باأليادم العاممة الرخيصة كمعظميا عاطؿ عف العمؿ كالذم أصبح مناخا مصحكبا بالغالب 
ختبلفات نفسية كاجتماعية تتفشى بيف سكانو كالسرقات كالمخدرات كالبغاء كالتشرد  بأمراض كا 

 1.كالعنؼ بكؿ أنكاعو كأشكالو
عندما يفقد الضبط اإلجتماعي قكتو أك بعض قكتو إلعادة التكيؼ كالتكازف فغالبا ما 

يتعرض المجتمع كتنظيماتو إلى أنكاع مف التفكؾ كاإلنحبلؿ كما قد ينتج عف ذلؾ مف أنكاع 
الصراعات بيف النظـ كالقيـ القديمة كالجديدة، نتيجة لمحراؾ الجغرافي كتغيير األدكار كالمراكز 

في المجتمع مما يتكلد عف ذلؾ إنحبلؿ كتفكؾ إجتماعي تتجمى إحدل صكره في الجريمة 
نحراؼ األحداث، كلقد تبيف أف إنحراؼ السمكؾ الذم يكصؼ بأنو سمكؾ إجرامي يظير 2كا 
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عند األفراد الذيف يبدكف درجة ضعيفة مف التكيؼ في المجتمع، إذ يمكف التأكيد عمى أف 
 .النزكع إلى الجريمة يختمؼ تبعا لدرجة تكيؼ األفراد في المجتمع

كالحقيقة أف المخالفات التي يرتكبيا ىي بشكؿ أساسي نتيجة لعدـ إندماجيـ كتكيفيـ 
بالمجتمع الجديد، كلك راجعنا المخالفات التي ترتكب بشكؿ عاـ لمتعرؼ عمى نكعيتيا 

كالسرقات البسيطة، سرقة السيارات، سرقة قطع غيار السيارات، السرقة مف : لكجدناىا
 1.المحبلت التجارية كالمكتبات، المشاجرات، السطك عمى المنازؿ

كلقد تبيف أف األفراد يرتكبكف جرائـ أك أفعاليـ اإلنحرافة بمشاركة أصدقاء أك جيراف ليـ 
 .خاصة فيما يتعمؽ بجرائـ السرقات كالقتؿ

إف اإلنتقاؿ المفاجئ كالسريع بدكف دراسة أك تخطيط لممجتمعات المعاصرة التي إستعارت 
مف مجتمعات المدينة الغربية أسمكب التحضر كنمط لحياتيا كلكنو ظؿ غريبا عف مجتمع 

نحبلال في القيـ كتصدعا في العبلقات األسرية  المدينة العربية أكجد تفككا إجتماعيا كا 
غترب اإلنساف عف مجتمعو، باإلضافة إلى ذلؾ فقد ضمت المدينة جماعات مختمفة عرقيا  كا 
قتصاديا كمينيا كىذا يعني إف كؿ جماعة تممؾ خمفيات ثقافية كأنماطا  جتماعيا كا  كثقافيا كا 
حضارية كمستكيات إقتصادية كعقمية متفاكتة كمينا متنكعة كبالتالي تعدد الطبائع كالميكؿ 

كىذا اإلختبلؼ كالتبايف بيف سكاف المدينة يجعؿ مف المجتمع الحضرم مصدرا لمتفكؾ 
كاإلنحبلؿ اإلجتماعي كمنبعا لممشاكؿ اإلجتماعية بسبب النمط الحضرم السريع كغير 

 . المنظـ كمف أكثر المشاكؿ خطكرة عمى امف المجتمع ىي الجريمة كاإلنحراؼ
 :مؤشرات التفكك اإلجتماعي- 3

إف مؤشرات التفكؾ اإلجتماعي قد أمكف فقط مبلحظتيا في المجتمع عندما حدث 
التفكؾ اإلجتماعي كىذه العممية كانت مرتبطة بعممية التصنيع السريع كالتحضر في المجتمع 
الحالي، كىكذا فيي بمثابة كاقفة حديثة مف الناحية التاريخية فالبغاء كالجريمة ليس بالظكاىر 

الجديدة فيناؾ شكاىد تاريخية عمى كجكدىما منذ أمد طكيؿ، كليس ىناؾ عالـ إجتماعي 
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ليفرض بأف التفكؾ اإلجتماعي الحديث ىك الذم أدل إلى كجكد مثؿ ىذه الظكاىر 
نما قد شيدت زيادة حادة، كظؿ مفيـك التفكؾ اإلجتماعي ىك المنظكر الشائع  اإلجتماعية كا 

 1.بيف عمماء اإلجتماع
 :كنجد التفكؾ اإلجتماعي يشمؿ جممة مف المتغيرات فنذكر منيا

  تعرض المجتمع لتغير إجتماعي سريع كحاد فيؤدم إلى إنييار النظاـ القيمي في
 .المجتمع

  إنتشار مظاىر مف التفكؾ اإلجتماعي كالفقر كالجريمة في مناطؽ معينة في المدينة
 .كتزداد ىذه المظاىر في كسط المدينة كتقؿ في أطرافيا

 التنشئة اإلجتماعية ىي عممية يكسب منيا : قصكر في عممية التنشئة اإلجتماعية
األفراد اإلتجاىات كالقيـ التي تتكافؽ مع أداءىـ ألدكارىـ اإلجتماعية كيترتب عف 
 .قصكرىا تفكؾ ناتج عف عدـ كضكح لمتكقعات المتبادلة بيف األفراد في المجتمع

 يرتبط بالجماعات كؿ كاحدة منيا تسعى بالدرجة األكلى : صراع المصالح كالقيـ
 .لتحقيؽ مصالحيا

 يرتبط بالتغير نظرا لتبايف مكانة األفراد داخؿ : صراع المكانة كالتزامات الدكر
المجتمع الكاحد، كتعدد األدكار اإلجتماعية لمفرد داخؿ المجتمع الكاحد، يحدث لو 

صراع يسبب غمكض الدكر فينتج عف ىذا الصراع فشؿ في أداء الدكر بالتالي يظير 
 :التفكؾ اإلجتماعي في

 يظير التفكؾ اإلجتماعي بسبب قصكر أك خمؿ في : قصور قنوات االتصال الجماعي
أداء األفراد لكظائفيـ داخؿ التنظيـ االجتماعي حتى كلـ يكف ىناؾ صراع بيف 

 2.المصالح أك القيـ
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 :طبيعة التفكك اإلجتماعي-4
نسجاميـ كال يشترط ذلؾ أف يككف متكامبل  يعتمد تنظيـ المجتمع عمى تعاكف األفراد كا 
مائة بالمائة بؿ النسبي حيث التكترات كالصراعات ال تغيب عف المجتمع بؿ تظير كتزكؿ 
بيف الفينة كاألخرل كىذا ما يسبب أحد أشكاؿ التفكؾ اإلجتماعي، كتجدر اإلشارة إلى أف 

المجتمع كمما كاف حيكيا ديناميا في أنشطتو كمما بذات الكقت تتبمكر فيو حاالت مف التفكؾ 
المستجدة ألنيا تعد مؤشرا عمى حركة كتغير المجتمع العصرم كىنا يصبح اإلنسجاـ بيف 

فئات المجتمع حالة جزئية، كليست مطمقة ألف أغمب األفراد فيو ييتمكف بمصالحيـ الخاصة 
أكثر مف مصالح مجتمعيـ كيصبح اإلنسجاـ اإلجتماعي بيف أقساـ المجتمع محددا في 

 1.مناطؽ معينة كليس كافة مناطؽ المجتمع
لذا فإف المجتمع الحضرم يشكبو التفكؾ بسبب حركة تغيراتو المستمرة كالزحؼ عمى 

المناطؽ الحضرية كالمناطؽ السكانية حتى عمى المناطؽ غير المأىكلة سكنيا كىذا ما يجعؿ 
مف المدينة متنامية األطراؼ تظـ العديد مف األعراؼ كالقكميات التي ال تقبؿ اإلنسجاـ فيما 

 ل .بينيا، بؿ يحصؿ فصبل ثقافيا كجغرافيا بينيـ داخؿ المدينة الحضرية
كيعد عمماء االجتماع ىذه الحالة تفككا إجتماعيا كىك نتيجة التغير الذم يصيب المجتمع 

 .الدينامي فبل يحصؿ إنسجاما إجتماعيا فيو
عمى نقيض المجتمع الريفي الذم يتصؼ بإنسجاـ فئاتو اإلجتماعية كيعكس أيضا 

الفكاصؿ الثقافية بيف المياجريف إلى المدينة الحضرية كمكاطنيا األصمييف، ىذه الفكاصؿ 
تكلد تفاكتا ثقافيا يخمؽ بدكره حكاجز كمعكقات لعممية التكيؼ فيسبب عدـ تماثؿ القادميف 

 .الجدد المياجريف إلى ثقافة المجتمع المياجر إليو كيحصؿ تصارعا بيف الجماعتيف
تحاكؿ األكلى جماعة المياجريف المحافظة عمى أنماط عيشيا ثقافيا كدينيا منمية بذلؾ 
تجاىاتيا المتعادية مع ثقافة السكاف األصمييف التي بدكرىا تبمكر تنافسا يأخذ شكؿ  مكقفيا كا 

الصاع المستتر مف أجؿ اإلرتقاء عمى السمـ اإلقتصادم كاإلجتماعي بحيث يستمر ىذا 
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الصراع لعدة أجياؿ أم لفترة طكيمة مف الزمف، األمر الذم ال يعزز إنسجاما بينيما بؿ 
فكاصؿ ثقافية كعرقية، كال يريد الفرد أف يتحمؿ أم مسؤكلية شخصية تجاه مجتمعو أم ىناؾ 

 .حاؿ البلمباالة مف قبؿ الفرد تجاه مجتمعو
عدـ بناء مدارس جديدة : باإلضافة إلى كجكد تخمؼ في إدارة أنشطة المجتمع فمثبل

إلستيعاب النشىء الجديد كساحات كمبلعب شبو ميممة، أم ىناؾ فساد إداريا جزئيا يشير 
إلى اإلنكسار في أحد تنظيمات المجتمع مثؿ غياب الجمعيات التطكعية أك الجماعات 
المينية ىذه تمثؿ حالة التفكؾ فمثبل إىتماـ المجتمع بشكؿ مباشر بالسمكؾ الجانح مثؿ 
اإلنحرافات السمككية كالطبلؽ كاإلنفصاؿ كالعنؼ األسرم أك عزؿ األطفاؿ عف منازؿ 

أما إذا أردنا معرفة درجة إنسجاـ المجتمع فعمينا أف نتعرؼ عمى مدل . األقارب كاألصدقاء
إنسجاـ األقمية مع األغمبية داخمو كعبلقة األميات مف ربات البيكت بالعامبلت كمدل تفاكت 
دخؿ الطبقات اإلجتماعية التي فيو، فإذا كانت الماديات ليذه العبلقات مفقكدة أك بسيطة أك 

 .أكلية فإف ذلؾ يشير إلى كجكد تفكؾ مجتمعي
بتعبير آخر ىناؾ تنكع كبير في األعراؽ كتمايز عرقي بينيما ككجكد تعصبات كتكترات 

إجتماعية، فإف ذلؾ يشير إلى عدـ تكامؿ المجتمع كعدـ كئاـ شرائحو اإلجتماعية الذم بدكره 
 1.يؤدم إلى تفككات إجتماعية في المجتمع

 :نتائج التفكك اإلجتماعي_ 5
مف الكاضح لمجميع أف فقداف األمف يعني أف القيـ اإلجتماعية فقدت قدرتيا عمى ضبط 

سمكؾ األفراد كالجماعات كأف التفكؾ اإلجتماعي يعني فشؿ النظـ اإلجتماعية في تحديد 
مراكز األفراد كأدكارىـ المترابطة بشكؿ يؤدم إلى بمكغيـ أىدافيـ بصكرة مرضية كأف التفكؾ 

 .اإلجتماعي ظاىرة تصاحب إنعداـ األمف
فالتنظيـ اإلجتماعي لممجتمعات مسألة حجـ فكمما زاد السكاف إتسع التنظيـ كتعدد، ككمما 

زاد تراكـ الثقافة كمما تنكعت كظائؼ التنظيـ، كعندما يحدث تغير إجتماعي يفقد التنظيـ 
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بعض كظائفو، فتتغير األسرة مثبل جعؿ بعض كظائفيا تنتقؿ إلى أجيزة الدكلة أك المؤسسات 
 .األخرل

إف حالة البلأمف اإلجتماعي تعني اإلنفصاؿ بيف األىداؼ الثقافية كالكسائؿ المتبعة 
لمكصكؿ إلييا كفي ىذه الحالة تفقد المعايير اإلجتماعية قدرتيا عمى ضبط سمكؾ األفراد 

 بالفكضى "دوركايم"كالجماعات كىي حالة إجتماعية تتميز بانعداـ األمف كالتي أسماىا 
 .المعيارية األنكمي البلمعيارية

كعمكما يمكف القكؿ أف المجتمع الذم يكفر األمف اإلجتماعي يككف أفراده ممتثميف لمقيـ 
كالمعايير الثقافية كالتماسؾ اإلجتماعي، كىناؾ تكافؽ في الكسائؿ كاألىداؼ التي يسعى 

 1.المجتمع إلييا
 العدوان: 

ىناؾ درجات مف العدكانية بعضيا مقبكؿ كمرغكب كالدفاع عف النفس كعف حقكؽ اآلخريف 
كبعضيا غير مقبكؿ كىداـ كىذا السمكؾ محؿ اىتماـ الباحثيف ألف نتائجو تعد خطرا عمى 

 .المجتمع
فالعدكاف يشير لمفعؿ الذم يقصد مف كرائو إلحاؽ األذل باآلخريف، كقد يككف جسديا أك 

 .لفضيا أك رمزيا عمى الذات أك عمى اآلخريف
 (...يتمثؿ العدكاف عمى الذات بإيذائيا مثؿ ضرب الرأس، شد الشعر، عض أجزاء الجسـ، 
كىذه السمككات تترجـ عمى عجز الفرد عف التكيؼ مع الحياة اليكمية كلمحصكؿ عمى 

 .(...الضرب، الركؿ، الدفع، العض، )االنتباه، أما إيذاء اآلخريف فيتمثؿ في 
 .(...الشتـ، السخرية، اإلساءة إلى سمعة اآلخريف)كبالنسبة لمعدكاف المفظي يتمثؿ في 

 :تأثير التفكك اإلجتماعي عمى إنتشار الجريمة والّلأمن_ 6
يرل أغمب الباحثيف أف السبب في زيادة حجـ الظاىرة اإلجرامية ىك التفكؾ اإلجتماعي، 
كليذا يجب لفت األنظار إلى ما يسكد المجتمعات المتحضرة مف تفكؾ نتيجة انعداـ التكافؽ 
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كاالنسجاـ بيف أفرادىا حيث تتككف مف جماعات متباينة تتضارب مصالح أفرادىا مما يؤدم 
 .إلى كقكع السمكؾ اإلجرامي

كقد أعتبر التفكؾ اإلجتماعي السمة المميزة لممجتمع المعاصر كما نتج عنو مف تفككات 
 .بيف األفراد أدل بدكره إلى ضعؼ الشعكر باألمف كاإلستقرار داخؿ المجتمع

كأف المجتمعات التي تتميز باإلنسجاـ يشعر أفرادىا باألمف فبل يجد الفرد حاجتو إلى 
 .إتخاذ سمكؾ إجرامي تجاه فرد آخر داخؿ المجتمع

 كرد عمى لساف العرب أف جـر بمعنى جنى جريمة كجـر إذاعظـ :تعريف الجريمة- 6-1
كتطمؽ كممة جريمة عمى إرتكاب كؿ ما ىك مخالؼ لمحؽ كالعدؿ كالطريؽ 1،"جره أم أذنب

شتقت مف ذلؾ إجراـ كأجرمكا  .المستقيـ كا 
 :تقسيم الجرائم- 6-2

نتشارىا يتدنى الشعكر باألمف كالرفاه اإلجتماعي في المجتمع  مع إزدياد الجرائـ كا 
الحضرم كلذا فإنو يجدر اإلىتماـ بدراسة الجريمة كالبحث فييا بكؿ مكضكعية كمف ثـ تقييـ 
الكضع األمني عمى مستكل المجاؿ المدركس، كما أف  لمجرائـ دكر كبير في زعزعة األمف 
ستقراره، كلكشفيا أىمية خاصة في إستتباب األمف كتعزيز إحساس المكاطف بو كتتمثؿ ىذه  كا 

 :الجرائـ فيما يمي
 كىي الجرائـ التي تمس اإلنساف بحد ذاتو كتحتكم ىذه الجرائـ : المساس باألشخاص

 :عمى
 .القتؿ العمدم كالقتؿ الخطأ-1
 .الضرب كالجرح ألعمدم كالجرح الخطأ كالسياقة في حالة سكر-2
 .إنتياؾ حرمة مسكف كعدـ مساعدة شخص في حالة خطر مادم أك معنكم-3
 .السب كالشتـ كاإلىانات-4
 .الكشاية الكاذبة-5

                                                           
. 91، ص1990، بط، بيركت، دار صادر لمطباعة، بيركت، لسان العرب، بف منظكرإ  1
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 .الخطؼ كاإلجياض-6
 .المساس بالممتمكات-7

 :كىي الجرائـ التي تمس كؿ ما يممكو اإلنساف كتحتكم ىذه الجرائـ عمى
خفاء المسركقات-1  .السرقة كا 
 .سرقة السيارات-2
 .النصب كخيانة األمانة-3
 .اليدـ كالتخريب-4
 .الحرؽ ألعمدم-5
 1.إختبلس أمكاؿ عمكمية-6

كىي الجرائـ التي تمس النظاـ العاـ كتحتكم ىذه الجرائـ : المساس باألمن والنظام العام
 :عمى ما يمي

 . كىي جماعة إستجداء، طمب حسنة، أك إعانة مجانية لمصمحة شخصية:التسول - أ
ىي حالة شخص ال عمؿ لو كليس لو محؿ إقامة دائـ كما انو ال يمكنو أف : التشرد - ب

 .يثبت مكردا لئلرتزاؽ، كالتشرد جريمة يعاقب عمييا القانكف
 ىي حالة الكقكؼ في كجو رجاؿ الشرطة لمنعيـ مف أداء كظيفتيـ كيمكف :العصيان - ت

 .أف يككف ىذا المنع بالمقاكمة المسمحة أك غيرىا بالقكة أك بالعنؼ
 2.ىركب متيـ:  حالة الخركج خمسة مف المكاف المحبكس فيو مثؿ:اليروب-ج
 : الوقاية من الجريمة3_6

إف اإلستقرار في الحياة العامة كاإلزدىار اإلقتصادم كالنمك اإلجتماعي مرىكف 
بإحساس المكاطف باألمف، كبسبلمتو في نفسو كحياتو كمالو كأىمو، لذا نجد أف الكقاية مف 

 .الجريمة تحتؿ دائما في المقاـ األكؿ ضمف إىتمامات الدكؿ
                                                           

، رسالة ماجستير معيد التييئة العمرانية، جامعة قسنطينة،  بالوسط الحضارياألمنيالمدينة والتأطير خنشكؿ،  تكفيؽ-1
. 38، ص2009، (منشكرة)ر الجزائ

. 39، ص نفسوالمرجع- 2



 انفصم انثانث                               انتفكك االجتًاػي في االحياء انسكُيت وانهالأيٍ                                                   

82 
 

كعمى الرغـ مف أف ىناؾ العديد مف األساليب الكقائية كالعقابية المطبقة لمحد مف 
الجريمة، إال أف لمبيئة العمرانية دكر كبير في التشجيع عمى حصكؿ الجريمة أك الحد منيا 
كيرل أنصار المدرسة التكاممية أف أسباب الجريمة ليست سببا كاحدا بعينو بؿ ىي أسباب 

مجتمعية بعضيا داخمي لمفرد كالبعض اآلخر خارجي أم يتصؿ بالبيئة الخارجية لمفرد كمف 
ىنا يجب دراسة السمكؾ اإلجرامي بجيد متعاكف بيف عمماء التخصصات ذات العبلقة كيعنى 

الدكر الكقائي باتخاذ عدد مف التدابير التي مف شأنيا الحيمكلة دكف الخركج عمى قكاعد 
الضبط االجتماعي كحفظ  القيـ اإلجتماعية، كطمأنة الفرد عمى نفسو دكف كقكع الجريمة، 
كقد إعتمدت المجتمعات اإلنسانية عمى كسائؿ متعددة لمكقاية مف الجريمة كالتصدم ليا 

القكانيف الجزائية كالعقكبات، كالتدخؿ الشرطي كالعبلج : ككاف مف ضمف ىذه الكسائؿ
إال أف ىذه التدابير لـ تكف كافية ألنيا لـ تتكجو بصكرة خاصة إلى . كاإلصبلح العقابي

 .معالجة أسباب اإلجراـ كالعكامؿ المؤدية ليا
أثبتت الدراسات أف العقاب كحده ال يجدم الستئصاؿ الجريمة مف المجتمع فيناؾ 

 :ثبلثة أساليب لمحد مف الجريمة
أسمكب العقاب الذم يعتمد عمى معاقبة المجـر بدرجة مف األلـ تفكؽ المتعة التي يحصؿ -1

 .عمييا مف الجريمة لردعو عف تكرار اإلقداـ عمى ارتكابيا
أسمكب اإلصبلح الذم يعتمد عمى إلغاء الدكافع التي تدفع عمى الجريمة مف خبلؿ -2

 .االىتماـ بالجكانب اإلجتماعية كاإلقتصادية كالسياسية لممجتمع
أسمكب الحد مف تكفر فرصة الجريمة الذم يعتمد عمى تعديؿ البيئة بحيث ال تييئ -3

 1.لممجـر الفرص المتاحة لمجريمة
إف الكقاية مف الجريمة ليست حدثا جديدا في حياة المجتمعات اإلنسانية، فيي عمى 

 .الدكاـ إحدل إىتمامات الدكؿ كالمجتمعات

                                                           
 لؤلحياء، حالة دراسية توظيف التصميم العمراني لمحد من الجريمة في المناطق السكنية عمي بف سالـ بف عمر باىماـ،  1

. 08 ص بدكف سنة،السكنية المعاصرة بمدينة الرياض، كمية العمارة كالتخطيط، جامعة الممؾ سعكد،
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إف األمف كؿ ال يتجزأ فاإلىتماـ بحمقة منو دكف األخرل يؤدم إلى إنفراط عقد األمف، 
 كتصبح الحمقة الضعيفة مصدر خطر عمى حمقات العممية األمنية في المجتمع،

حيث كاف يعتقد حتى كقت قريب أف مسؤكلية الكقاية مف الجريمة في األحياء السكنية تقع 
فقط عمى عاتؽ قكات األمف كأجيزتو، فمفيـك الكقاية مف الجريمة يعني لدل العديد مف 

الناس اإلمساؾ بالمجـر قبؿ أك حيف إقدامو عمى الجريمة، كيتـ حسب ىذا الحمكؿ الفردية 
التي يمجأ إلييا السكاف لمرفع مف مستكل الكقاية في البيئة السكنية المعاصرة، بكضع حديد 
لحماية عمى النكافذ في الدكر األرضي كاألدكار األخرل التي تعمكه، إال أف بعض الحمكؿ 

الفردية قد تدفع المصكص إلى اليجـك بشكؿ اذكي أك أكثر عنفا، كما أنيا تساىـ في زيادة 
العزؿ اإلجتماعي بيف السكاف، عمما بأف تكفر العبلقات بيف السكاف عامؿ ميـ في الرفع مف 
مستكل المراقبة كبالتالي األمف في الحي فقد كجد انو كمما زاد الترابط اإلجتماعي بيف سكاف 

 .الحي كمما إنخفض مستكل الجريمة بو
إف تكجو السكاف نحك اإلحساس باألمف كالمشاركة في إيجاده كالثقة في تكفره مرتبط 

بالتصميـ كالتخطيط الفراغي كالمكاني لمحي السكني فعمى سبيؿ المثاؿ كجد إف العمائر 
 1.السكنية ذات المداخؿ المحصكرة ضمف فراغ مشترؾ يقمؿ تعرض شققيا لجرائـ السرقة

 :التفكك االجتماعي في المدن الحضرية وعّلقتو بالجريمة- 6-4
تزداد مشكمة األمف في المدف الكبيرة نظرا إلتساع أحيائيا السكنية كزيادة كثافتيا 

السكانية، فضبل عف إتساع نشاطيا اإلقتصادم بما يصاحبو عادة مف ضعؼ في العبلقات 
كالمفاىيـ اإلجتماعية التقميدية، كقد إتسع النطاؽ العمراني لممدينة مف أحياء تقميدية ذات أزقة 
ضيقة إلى أحياء سكنية جديدة تـ تصميـ كتخطيط أحيائيا بطرؽ تختمؼ عف النمط التقميدم 

شاعة األمف في المناطؽ  حيث تكجد بيا العديد مف الطرؽ المستقيمة لمحد مف الجريمة كا 
 .العمرانية

                                                           
. 09 صسابؽ،مرجع  عمي بف سالـ باىماـ، ػ1
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أثرت العديد مف العكامؿ الدينية كالمناخية كالسياسية كاإلجتماعية عمى النسيج 
العمراني في المدف العربية كنتيجة لذلؾ نجد أف جميع المباني في الحي متداخمة مع بعضيا 
البعض مف دكف حدكد أك عبلقات بارزة ككأنيا نسيج متكامؿ يمغي الفردية كال يشجع عمييا، 
نتشار العبلقات السطحية  حيث يتسـ نمك العمراف الحضرم لممجتمعات بإختبلؼ الثقافات كا 
أك غير العميقة بيف أفراد المجتمع، كىك ما يؤدم إلى إنتشار نكع مف الفكضى التي تشجع 

 .عمى اإلنحراؼ كالجريمة
فتركيز السكاف كزيادة كثافتيـ في المدف الكبرل كتعدد العبلقات اإلجتماعية كتشابكيا 

كىذه الخاصية في حياة المدف الكبرل تؤدم . يؤدم إلى تناقض مفيـك التكافؿ اإلجتماعي
 .بالتالي إلى ظيكر العديد مف مظاىر اإلنحراؼ كالجريمة

يخبرنا تاريخ البحث اإلجتماعي في ميداف الجريمة كالمدينة بأف ىناؾ تبلزما بيف اإلنحرافات 
تساع العمراف، بمعنى آخر أف كبر حجـ المدينة كتعقيد العبلقات فييا يصاحبو  السمككية كا 

تحمؿ مف التقاليد كضعؼ في الضبط اإلجتماعي كما كشفت العديد مف الدراسات عف كجكد 
عبلقات طردية بيف زيادة نسبة الجريمة ككبر حجـ المدينة مف حيث الكثافة السكانية، 

فالعبلقات بيف سكاف المدف الحديثة تتجو نحك الفردية كالنفعية كضعؼ التماسؾ اإلجتماعي 
كتفقد بذلؾ العادات كالتقاليد كاألعراؼ الكثير مف قكتيا مما يساعد عمى تطكر الجريمة 

 1.كأشكاليا كأنكاعيا كاألساليب المستخدمة في ممارستيا
مما ال شؾ فيو أف لمتحضر في المدف العديد مف المظاىر االيجابية مف أىميا إرتفاع 
رتفاع مستكل أداء الخدمات مقارنة بحياة الريؼ إال  مستكل المعيشة كتزداد نسبة المتعمميف كا 

أف لو مظاىر سمبية مثؿ التبايف الكبير بيف الطبقات االجتماعية كبركز مشكمة اليجرة 
الخارجية كالداخمية كيصاحب ذلؾ عادة زيادة مشكبلت الشباب كضعؼ الكازع كالركابط 
العائمية كتفككيا في بعض األحياف كما أف تكفر سبؿ ككسائؿ االتصاؿ قد يساعد عمى 

 .إنتقاؿ أنماط الجريمة كاإلنحراؼ مف مكاف إلى آخر كخاصة في المدف
                                                           

 كالمدينة، األطفاؿ، كرقة عممية في مؤتمر األطفال السكنية لسّلمة األحياءتحسن بيئة عمي بف سالـ بف عمر باىماـ،  1
. 05، صاألردف، 2002يناير، 
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كمما زاد العممية تعقيدا بالنسبة لمعديد مف المجتمعات العربية ىك تمؾ النماذج 
المستكردة مف العمارات التي قد ال تتفؽ مع طبيعة المجتمعات العربية فظير التفكؾ 
كالتشكيؾ في األنساؽ القيمية التقميدية كلـ تستطع المجتمعات العربية لعكامؿ ثقافية 

كحضارية أف تتكيؼ مع تمؾ األنساؽ المستكردة كىك ما أفرز بعض التصدعات في البناء 
اإلجتماعي كظير في صكر شتى مثؿ التفكؾ اإلجتماعي كظيكر بعض المشكبلت المتصمة 

بالجريمة كاإلنحراؼ، كغيرىا مف المظاىر السمبية التي أدت بشكؿ أك بآخر إلى زعزعة 
 1.األمف كاإلستقرار في المجتمع كنشر الخكؼ في نفكس األفراد

 ىك إحساس الفرد كالجماعة البشرية بإشباع دكافعيا العضكية كالنفسية :مفيوم األمن_ 7
كعمى قمتيا دافع األمف بمظيريو المادم كالنفسي كالمتمثميف في إطمئناف المجتمع إلى زكاؿ 

ما ييدد مظاىر ىذا الدافع المادم كالسكف الدائـ المستقر، كالتكافؽ مع الغير، إعتراؼ 
حيث  (السكينة العامة  )المجتمع بالفرد كدكره كمكانتو فيو، كىك ما يمكف أف يعبر عنو بمفظ 

 .2تسير حياة المجتمع في ىدكء نسبي
 كل ما يطمئن الفرد عمى نفسو ومالو وتحقيقيا ليذا" كىناؾ مف يعرؼ األمف العاـ بأنو 

يتعين عمى اإلدارة أن تعمل عمى صون األمن في الدولة بمنع الجريمة قبل وقوعيا وحفظ 
ضطرابيا سواء كانت  النظام بإتخاذ التدابير التي تحول دون اإلخّلل بسير الحياة العامة وا 

 .3من صنع الطبيعة أو من صنع اإلنسان
مفيـك األمف كتيديداتو أكسع كأشمؿ كأعقد مما يظير إليو الكثيركف فاألمف يكازم الحياة، 
تساع دالالتو يؤكد عمى أف األمف مرتبط بالكجكد، كغيابو  ألف تشابؾ كتعقد ىذا المفيـك كا 
مقترف بالعدـ، فاألمف حاجة أساسية لؤلفراد، كما أنو ضركرة مف ضركريات بناء المجتمع 

كمتركز أساسي مف مرتكزات تشييد الحضارة، فبل أمف ببل إستقرار كال حضارة ببل أمف، كال 
شؾ أف حاجة المجتمعات البشرية لؤلمف كاإلستقرار ال تقؿ عف حاجة األفراد الذيف يعيشكف 

                                                           
. 06، صسابؽمرجع عمي بف سالـ بف عمر باىماـ، -1

 27.2، ص1991 جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية،  الرياض،،إدارة األمن في المدن الكبرى عماد حسيف عبد اهلل، 
  .28 المرجع نفسو، ص 3
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فيو، كلعؿ أبرز األخطار التي تيدد األفراد كتيدد نظـ المجتمع كأسسو كبقائو، الحركب، 
الجريمة، افكتظاظ السكاني كاألحادية المتمثمة في غياب القدرة عمى تقبؿ كتحمؿ اإلختبلفات 

 .1اإلجتماعية كالعرقية كالعقائدية
 :  فقدان األمن7-1

 أنو بعد إزدياد عدد السكاف كالتقدـ اإلقتصادم كتعقد الحياة "جون جاك روسو"يرل 
اإلجتماعية تطكرت الحياة اإلجتماعية الطبيعية إلى حياة إجتماعية مدنية، كتحكلت البشرية 

نعداـ األمف  2مف بساطتيا كسعادتيا إلى حالة مف الفكضى كالصراع كا 
إف فقداف األمف يعني أف القيـ اإلجتماعية قد فقدت قدرتيا عمى ضبط سمكؾ األفراد 

كالجماعات، كأف التفكؾ اإلجتماعي يعني فشؿ النظاـ في تحديد مراكز األفراد كأدكارىـ 
المرتبطة بشكؿ يؤدم إلى بمكغيـ أىدافيـ بصكرة مرضية كأف التفكؾ اإلجتماعي ظاىرة 

تصاحب إنعداـ األمف فالتنظيـ اإلجتماعي لممجتمعات مسألة حجـ فكمما زاد السكاف إتسع 
التنظيـ كتعدد، ككمما زاد تراكـ الثقافة كمما تنكعت كظائؼ التنظيـ كىذا ينطبؽ أيضا في 
حاالت تقسيـ العمؿ، كعندما يحدث تغير إجتماعي يفقد التنظيـ المتعدد الكظائؼ بعض 

 3كظائفو
عندما نتكمـ عف قيـ الحداثة ىي قيـ إيجابية كمساعدة عمى الحضارة كالمدنية لكف ننتج عنيا 
نما ضعؼ في مؤسسات  تيار اليدـ في الجماعة كالمجتمع، كليس ىذا مرجعو ضعؼ القيـ كا 
ستمرار إضطراب سمـ القيـ كغياب القيـ  الدكلة كالمجتمع كالجماعة كعجزىا عف أداء دكرىا كا 
األخبلقية في اإلنساف كالجماعة كترتب عف ذلؾ إنتشار السمكؾ العدكاني كاإلجراـ بيف األفراد 

في عصرنا الحديث فقد حدث خمؿ في البيئة اإلجتماعية كالجماعية، ككثير مف السمكؾ 
-  كعدـ القدرة عمى تحقيؽ التكازف- العنيؼ راجع إلى التفكؾ األسرم كاإلنحبلؿ الخمقي 

 عدـ – كسائؿ اإلعبلـ –كالجماعة المنحرفة -  تدىكر بيئة المدرسة–عدـ الشعكر باألمف 
                                                           

 .14-13، ص 2008، ب ط، لبناف، المؤسسة الحديثة لمكتاب، النظرية العامة لألمن مصطفى ياسر األيكبي،1
 38، ص2015، بيركت، دار الساقي لمنشر كالتكزيع، سوسيموجيا العنف واإلرىاب إبراىيـ الحيدرم،  2

 1313، ص مرجع سابؽ فراس عباس فاضؿ البياني، 
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التجانس الثقافي كالصراع الثقافي كالتفكؾ اإلجتماعي فحيف يكجد مجتمع تتعارض فيو 
المعايير السمككية إلحدل الجماعات مع المعايير السمككية لجماعة أخرل يصبح ىناؾ عنؼ 

كعدكاف كتعصب، ألف إتباع نكع معيف مف المعايير اإلجتماعية سكؼ يعني بالضركرة 
مخالفة النكع األخر المتعارض، كالجريمة بأشكاليا المختمفة تكجد حينما تكجد جماعات ثقافية 

متعارضة في المجتمع كأف التفكؾ اإلجتماعي، كالخمؿ في القيـ اإلجتماعية األساسية 
كمعايير السمكؾ البد أف يصاحبو إرتفاع السمكؾ اإلجرامي كالخبلصة بيئة سيئة أخبلقيا 

كيبقى العامؿ الياـ في رأم عمماء النفس الذم يفعؿ ىذا السمكؾ ىك اإلستعداد لئلنحراؼ 
كالقابمية لئلغكاء كسرعة اإلنقياد مما يجعؿ ىؤالء يتأثركف بسرعة، فيناؾ عكامؿ مييأة كيرل 

أف الفعؿ العدكاني يحطـ الفرد بعض قيـ الجماعة التي ىك جزء منيا كيضع جدال " الجاش" 
منيا قيما أخرل قد تككف قيـ جماعة أخرل أك تككف قيما فردية خالصة أم أف الشخص 

 .1يعزؿ نفسو عف جماعة ما كيشارؾ في جماعة أخرل
 : أسباب ونتائج  الشعور بالّلأمن2 -7

إف  الشعكر بالبلأمف قد يككف سببا في حدكث اإلضطرابات النفسية، أك قياـ الفرد بسمكؾ 
عدكاني تجاه مصادر إحباط حاجتو إلى األمف كقيامو بإتخاذ أنماط سمككية غير سكية مف 
أجؿ الحصكؿ عمى األمف الذم يفتقر إليو أك اإلنطكاء عمى النفس أك الرضكخ كالمجكء إلى 
ف تأثير إنعداـ األمف يختمؼ مف شخص  التكسؿ كالتممؽ مف أجؿ المحافظة عمى أمنو، كا 

 .إلى آخر كمف مرحمة عمرية إلى أخرل كمف مجتمع إلى أخر
حيث أف فقداف الشعكر باألمف كالذم ينجـ عف المكاقؼ الحياتية الضاغطة كالتعرض 

لمحكادث كالخبرات الحادة المفاجئة كعدـ ثبات المدرسيف كاآلباء في التعامؿ مع األطفاؿ 
ىماؿ قدرات  فالتناقص ما بيف معالجة بعض السمككيات أك التذبذب بيف المحبة كالكراىية كا 

المتعمميف كبالتالي يتكقعكف منيـ ماال يستعطكف عممو أف يطمبكف الكماؿ كما أف النقد 

                                                           
،،القيم في الظاىرة االجتماعية نادية محمكد مصطفى كآخركف،  1 ، ص  2010 بط، القاىرة، دار البشير لمثقافة كالعمـك
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المتكرر يساعد عمى كجكد القمؽ، كمما يساعد عمى عدـ الشعكر باألمف، الذم يكلد لدل 
األطفاؿ مف خبلؿ القياـ بسمككيات قد تخالؼ القكانيف كالمعايير اإلجتماعية كما أف لئلحباط 

المستمر الذم يتعرض لو الطفؿ مف الكالديف أك المحيطيف بو قد يعرضو لمشعكر بعدـ 
إف إنعداـ الشعكر باألمف قد يؤدم إلى أف يصبح الفرد عدكانيا مف أجؿ كسب عطؼ . األمف

 .1اآلخريف مف أجؿ إستعادة أمنو المفقكد
كما أف الحرماف مف األمف يختمؼ تأثيره عمى الصحة النفسية مف شخص ألخر كمف مرحمة 
إلى أخرل فإذا حدث الحرماف في مرحمة الرشد فإف تأثير الشيء قد يككف مؤقتا يزكؿ بزكاؿ 

أسبابو كتكفر األمف، قد ال يؤثر عمى الصحة النفسية إذا إستطاع الشخص تغير مطالب 
أمنو كلـ يشعر بقمؽ الحرماف أما إذا حدث الحرماف مف األمف في مرحمة الطفكلة المبكرة 
خاصة، فإنو يعيؽ النمك النفسي كيؤثر تأثيرا سيئا عمى الصحة النفسية في جميع مراحؿ 
الحياة ألف الحرماف مف األمف يعني تيديدا خطيرا إلشباع حاجات الطفؿ الضركرية كىك 

ضعيؼ ال يقكم عمى إشباعيا، فيشعر بقمؽ الحرماف الذم ينمي فيو سمات التكافؽ التي مف 
 .أىميا سمات القمؽ كالعدكاف كالشعكر بالذنب

كال تقتصر الحاجة لؤلمف عمى األطفاؿ، بؿ أف الكبار أيضا بحاجة دائمة لمشعكر باألمف، 
كاإلستقرار، يتمثؿ ذلؾ في بحثيـ عف الكظائؼ المستقرة، ككذا البحث عف بيت أمف مف 

 2.تيديدات األخطار الخارجية
 : ظاىرة تسييج النوافذ والشرفات7-2-2

ظاىرة أخرل مشينة، إقتحمت المجتمع الجزائرم في السنكات األخيرة، كصنعت ديككرا لعديد 
مف األحياء كالتجمعات السكانية، التي إختار أصحابيا أف يسيجكا نكافذ كشرفات منازليـ 

لـ تسمـ منيا حتى " barreaudage" بقضباف حديدية كالممفت لبلنتباه أف ظاىرة التسييج
 .نكافذ كشرفات الطكابؽ العميا في الحي

                                                           
، رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا، جامعة الشعور باألمن النفسي وتأثره ببعض المتغيراتقرع،  ا  إياد محمد نادم1

 .27، ص2005النجاح الكطنية، فمسطيف، 
 .28  المرجع نفسو، ص 2
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فقد أصبح تسييج النكافذ كالشرفات بالنسبة لمجزائرييف بمثابة ثقافة، إذ جاء في إحدل 
الصحؼ الكطنية مؤخرا، أػف شيخا مف العاصمة رفع دعكل إلى المحكمة مفادىا أػف أحد 

ألـ : جيرانو مف الشباب دخؿ إلى بيتو مف النافذة كسرؽ لو جياز تمفزيكف، فسألو القاضي
فصب عميو القاضي عبارة ليا أكثر مف :  يكف عمى نافذتؾ باركداج سياج؟ قاؿ الشيخ ال

ألكؿ مرة أسمع أف ىناؾ بيتا في الجزائر ليس فيو باركدج، كبغض النظر عف قانكنية : داللة
ىذه العبارة، أم أنو ال يعنينا ما إذا كاف يحؽ لمقاضي أف يراعي كجكد باركدج مف عدمو في 
الحكـ عمى الجاني، فيي عبارة تستحؽ أف تككف عبارة المكسـ، بحيث تشكؿ نقاشا معمقا، 
تنخرط فيو حساسيات المجتمع كميا، بغية البحث عف السياقات المكضكعية التي أدت إلى 

إكتساح ثقافة الباركداج لمبيكت الجزائرية مف جية، كالبحث مف جية مكازية عف التدابير التي 
... الديف، الثقافة، التربية، السياسة، العدالة، اإلعبلـ،  )يجب أف تبادر المنظمات جميعيا، 

مف أجؿ إنتشاؿ المجتمع منيا، ذلؾ أف المجتمع في تعريفو البسيط جدا ىك مجمكعة  (الخ
األفراد المشتركيف في بعض أبجديات اليكية، كالذيف قرركا أف يعيشكا معا، في حيز جغرافي 
معا، مف غير أف يؤذم أحدىـ األخر، كىك مفيـك يتنافى أصبل مع ثقافة الباركداج، التي 
تعني أف ىؤالء األفراد باتكا يخافكف مف بعضيـ، كال يثقكف فيما تكاضعكا عميو مف عدـ 

األذل، ما يؤسس لعزلة األسر داخؿ المجتمع الكاحد، ثـ لعزلة األفراد داخؿ األسرة الكاحدة 
... نفسيا كىك مقاـ يشيرا إلى تفتت األمة مف الداخؿ، بحيث يصبح شعار الجميع نفسي 

نفسي، أك جيتي جيتي، لتتكسع ىذه النزعة حتى تتحكـ في المجتمع إلى باقي المجتمعات 
ف كجدت فداخؿ فضاءات مغمقة، محدكدة  األجنبية، كىذا ما يفسر إنعداـ الحركة في الميؿ كا 

 .كمحركسة، إنو الخكؼ مف األخر
عمما أنو في ىذه الحالة، يصبح حتى األخ كالجار كالقريب، كعند ىذا المفصؿ بالذات، يأخذ 

الباركداج، أبعادا معنكية، بحيث ينزاح مف ككنو إجراءا طبيعيا لمحماية، إلى ككنو ثقافة 
تتحكـ في تفكير كسمكؾ الناس  كىذا ما يفسر القطائع السمبية التي تعانييا مشاىدنا جميعيا، 

فالجيؿ الجديد ال يطيؽ الجيؿ القديـ، كالعكس مكجكد أيضا، كىذا ما يتجمى في الحياة 
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اليكمية، لقد حاف الكقت حتى ال نقكؿ إنو يكشؾ عمى الفكات فتقع الكارثة ألف يجمس كؿ 
مع نفسو، كيفكر فيما يجب أف يفعمو، حتى تتحكؿ ىذه األنسجة التي باتت  (كحده)جزائرم 

 .1تفصؿ بيننا سمبيا
نحبلؿ يصيب العبلقات  كبالحديث عف التفكؾ في المجتمعات فيك يشير إلى إنكسار كا 

الشخصية التي تربط األفراد بعضيـ البعض عمى شكؿ جماعات فالمجتمع المحمي يمثؿ 
تجمعا متعنقدا في شكمو الترابطي بيف أفراده كمؤسساتو شاغميف حيزا محددا تككف أصكليـ 
آتية مف مجاميع إجتماعية أخرل تختمؼ عما ىك مكجكد في مجتمعيـ المحمي الجديد، ىذا 
التكزيع يمثؿ عامبل في إرساء عبلقات بيف أفراده مككنة تفاعبلت إجتماعية تنحصر ضمف 

 .2حدكده المكانية
 " سجون"عندما تتحول منازل الجزائريين إلى 

ينتقد الميندسكف كخبراء التعمير سياسة الدكلة في تصميـ المدف كتخطيط األحياء، بحجة 
ىماؿ النكعية مقابؿ اإلىتماـ بالكـ فقط لمكاجية الطمب  عدـ اإلىتماـ باألبعاد الجمالية كا 

المتزايد عمى السكف، غير أف إىماؿ األبعاد الجمالية كالتخطيط نجده أيضا حتى في تصميـ 
البيكت التي يشيدىا عامة الناس ألنفسيـ، فعادة الجزائرم إذا حصؿ عمى قطعة أرض أف 
يبني كؿ شبر مف التراب كال يترؾ أم كاجية خضراء أك مساحة فارغة إلستعماالت أخرل 
فالطابؽ األرضي يتخذ كمحبلت أك مستكدعات لمتأجير كالطابؽ العمكم لمسكف، أما األبعاد 
الجمالية فيي آخر اىتمامات الجزائريكف حتى المسيريف منيـ الذيف نجدىـ يشيدكف عمارات 

كفيبلت ضخمة، لكف بدكف أم لمسة فنية أك جمالية خاصة، قد تترؾ إنطباعا في نفس 
 .الكقت مف تقع عينة عنيا أنيا تحيؿ إلى حضارة معينة

                                                           
1

                                             www .djazairess.com vue 30/01/2018،ثقافت انباروداج   ػبذ انرزاق بىكبت، 
                                                            .       

2
 189 - 187  خهيم ػًريؼٍ، يرجغ سابك، ص 
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كمف الظكاىر التي أفرتيا األزمة األمنية في الجزائر لجكء الجزائرييف إلى كضع الشبابيؾ 
حالديدية  لمكاجية المصكص كالقتمة الذيف كانكا يقتحمكف البيكت ليبل عمى ضحاياىـ، حيث 

 .إنتشرت ىذه الظاىرة في األحياء الشعبية كالراقية عمى السكاء
كرغـ تراجع عيدة األزمة األمنية كتحسف الكضع إال أف الباركداج مازاؿ تقميدا كجزءا مف 

ديككر العمارات كالمنازؿ الجزائرية، حتى لك كاف اليدؼ منيا  قد تغير فبعدما كاف يكضع 
لمكاجية اإلرىابييف صار يستعمؿ لمكاجية المصكص كالسرقات الذيف يغيركف عمى البيكت 
ليبل كنيارا في غياب أصحابيا لبلستيبلء عمى ممتمكاتيـ، كأماـ انتشار اإلجراـ كالسرقات  
كاإلعتداء عمى ممتمكات الغير، مازاؿ الباركداج جزءا مف كاجيات المنازؿ تمؾ األماكف 

نعداـ األمف كالعمارات حيث تحكلت  .1المغمقة مف قمؽ كتكتر، ألنيا تكحي دائما بالخطر كا 
. بيكت الجزائرييف إلى سجكف أك أقفاص مشكىة المنظر

 :المتطمبات السيكولوجية لمفرد أو الجماعة في الحي السكني -8
  :التواصل وبناء العّلقات اإلجتماعية 8-1

   تعد الحاجة لئلتصاؿ مف أىـ المتطمبات البشرية، التي يسعى المعماريكف إلى تكفير 
كسائميا عمى المستكييف العمراني كالمعمارم، مف خبلؿ تكفير البيئة المينية إللتقاء الناس 

عمى مستكل األفراد كالجماعات، كينتج عف ىذا التكاصؿ نشكء عبلقات إجتماعية كصداقات 
 .عف طريؽ اإلتصاؿ في الحيزات المختمفة

فنجد مثبل في المساكف العالية بالرغـ مف كثرة سكانيا إال أنيا في معظـ األحكاؿ ال تككف 
 .حياة إجتماعية مترابطة بيف السكاف خاصة مع كجكد إختبلفات ثقافية كمينية بينيـ

 :  الشعور باألمن8-2

إف العكامؿ المعيارية تؤثر بشكؿ كبير في تحقيؽ األمف في التجمعات السكنية، كذلؾ مف 
خبلؿ تكفير ما يسمى بالفراغات المحمية المحيطة لؤلعماؿ اإلجرامية داخؿ المجمعات 
السكنية، عبر تخطيط المكقع السكني بطرؽ عممية ترتكز عمى تكيؼ النكاحي العمرانية، 
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الفراغ "بحيث يتحقؽ عنصر األمف في تمؾ التجمعات، كيمكف تعريؼ الفراغ المحمي بأنو 
الذم يمكف مف خبللو تحقيؽ األمف كمنع الجريمة بإيجاد بيئة تنمك فييا ركح الجماعية 

 .كالشعكر العاـ بالمسؤكلية لتحقيؽ حياة آمنة 
كيرل البعض أف إنخفاض الكثافة في األحياء السكنية كضعؼ الجيرة ىي عكامؿ تساعد 

عمى تككيف الجريمة، كما أف أماف تكجيو بناء كتخطيط المستكطنات الجديدة بحيث يتـ منع 
ظيكر األحياء العشكائية، يساعد في ذلؾ كبيذا يتـ التخمص مف مصدر رئيسي لعدـ األماف 

 1.اجتماعيا كسياسيا كاقتصاديا بالنسبة لؤلسر كالمجتمعات
  :الشعور باإلنتماء 8-3

تعتبر درجة كقكة السمكؾ اإلنتمائي مف المعايير الميمة في العبلقات كالحياة اإلجتماعية بيف 
أعضاء أفراد المجتمع، كقد ربط الكثير مف عمماء النفس مفيـك السمكؾ اإلنتمائي بإرضاء 

االحتياجات اإلنسانية األخرل، كالغذاء كاألمف كاليكية كتحقيؽ الذات، كمنظكمة التفاعؿ بيف 
اإلنساف كالمكاف ىي باألساس فطرية، كبيذا تعرؼ ظاىرة اإلنتماء المكاني عمى أنيا إحتياج 
األفراد كالجماعات إلى اإلحساس باإلنتساب أك الممكية لمنطقة خاصة بيـ، مف خبلؿ تكفير 

 2مساحة ثابتة محدكدة يمكف لمفرد أك الجماعة التحكـ فييا كفقا لرغباتيـ
 :   دور المواطنين في تحقيق األمن اإلجتماعي8-4

يمكف أف تكفر الدكلة األمف في المجتمع كلكف يجب عمى المكاطف أف يككف مستعدا كمييأ ال 
ستعاب مكضكعو كالمساىمة في تحقيقو كىذا يتطمب تكجييا مف قبؿ األجيزة المختصة 

 .كتأىيبل نفسيا كثقافيا كىذا  ىك العمكد الفقرم لعممية التربية المدنية
ذا لـ تتكفر مساىمة المكاطف الكاممة بناءا عمى كعيو لدكره األساسي في إرساء األمف  كا 
اإلجتماعي فإف النتيجة ستككف عكسية تماما، فالمكاطف إذا تسير لو كؿ شيء دكف أف 

يسعى ىك، كيساىـ في تحقيقو، كيدفع مف ثمنو، فإنو يستييف بو كال يصبك إليو عف طريؽ 
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، رسانت ياجيستير، كهيت انؼًارة خصائص انسكاٌ وتأثُزها عهً تصًُى انحضزٌ فٍ انحٍ انسكٍُ ػبذ انىهاب تُسيى، 
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الدكلة فكجد نفسو بدكف دكر إجتماعي، كغرؽ في اإلنحراؼ، كليذا كاف دكر التربية المدنية 
ال باءت كؿ محاكلة بالفشؿ  .دكرا أساسيا في عممية األمف اإلجتماعي كمرافقا بالتكازم لو كا 
ىذا كمو يدخؿ ضمف إطار األمف اإلجتماعي العاـ، كيقابمو األمف اإلجتماعي بمفيكمو 

الخاص كىك أمف اإلنساف عمى نفسو الذم ىك شرط تحقيؽ األمف اإلجتماعي العاـ الشامؿ، 
فالمكاطف ينبغي لو أف يشعر باإلطمئناف عمى حياتو كمالو كممتمكاتو كأف يتحرؾ بحرية دكف 

 .خكؼ داخؿ كطنو كيمارس حرياتو دكف ضغط أك تسمط
كمف المفترض أف تعمؿ الدكلة في سبيؿ تحقيؽ األمف اإلجتماعي التكأـ لمتربية المدنية ألنو 
 .1الركيزة األساسية لتحصيف البنية اإلجتماعية عمكما كمكافحة اإلنحرافات كالجرائـ خصكصا

 .الجيد الرسمي غير كافي من دون تعاون المواطن... أمن الحي 
رسخت قناعة مجتمعية أف الجيد الرسمي ألمف الحي غير كاؼ مف دكف تعاكف الساكنيف 
في التبميغ كالتكعية إلى جانب الجيات الحككمية إلحتياجات الحي كتحديد خدمات البني 
التحية كفي مقدمتيا المدارس كالمستكصفات كالمساجد كمراكز التعميـ كالترفيو، إلى جانب 
تكثيؼ الدكريات األمنية خاصة أماـ التجمعات البشرية داخؿ الحي، كنظرا إلتساع المدف 

 .كزيادة الكثافة السكانية، أصبح كجكد الكثير مف التجاكزات األمنية داخؿ ىذه األحياء
ىذا كأف تكفير أمف األحياء يبدأ مف خبلؿ األخذ بالتخطيط العمراني السميـ الذم يراعي كافة 

اإلحتياجات كالمحاذير لمكصكؿ إلى تكريس مفيـك األمف الشامؿ لمحي، كأف مف خبلؿ 
أبجديات مفيـك الحي أف يككف لسكانو فقط، كيمكف ضبط الحي مف خبلؿ تقميؿ المداخؿ 

 كالمخارج كذلؾ لمنحيا اإلنضباطية كفرصة تحقيؽ األمف الشامؿ بشكؿ يفكؽ 

 .2األحياء التقميدية أك العشكائية
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: خّلصة الفصل

إف إتجاه المجتمع نحك التدىكر أك التفكؾ مع مركر الكقت تككف نتائجو ليا تأثير سمبي عمى 
الفرد كالمجتمع عمى حد سكاء، ألنو يضرب لب الثقافة مف قيـ كمعايير كعادات كتقاليد 

 (الخ...
كقد يؤدم التفكؾ اإلجتماعي إلى تفكيؾ الركابط كالعبلقات اإلجتماعية كىذا بطبيعة الحاؿ 
يؤدم إلى شيء مف القمؽ كاالرتباؾ في تصرفات األفراد كيتزايد معو اإلحساس بالبلأمف 
. بسبب ضعؼ تأثير المعايير في تكجيو سمكؾ الفرد نحك أىدافيا فيقؿ تماسؾ المجتمع 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
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 : تمييد
إف كؿ كائف حي يعيش في المجتمع، تحدث داخؿ إطاره عمميات مف التأثير كالتأثر 

المتبادلة التي تتـ بيف أفراده المجتمع، كالتي تتيح لؤلفراد فرصة التكيؼ كاإلندماج اإلجتماعي 
كتككيف عبلقات إجتماعية إيجابية أم التكازف بيف شخصية كمجتمعو كسنحاكؿ في ىذا 
الفصؿ التطرؽ إلى اإلندماج اإلجتماعي كظاىرة إجتماعية  كظاىرة  مع التطرؽ لؤلبعاد 

. كالمؤشرات المحددة لو ككذلؾ أىـ النظريات التي تناكلت الظاىرة
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شكالية اإلندماج اإلجتماعي_1  :المدن الجديدة وا 

ال يكجد مجتمع يخمك مف جماعات ال تعاني عدـ اإلندماج كال يكجد دمج لجماعة مف 
دكف تراجع جماعة أخرل، فمفيـك اإلندماج يدخؿ ضمف حقكؿ عممية كثيرة كعمـ اإلجتماع 

إلى أف اإلندماج في السياسة يعني مف ىك " نانسي فويزر"كعمـ النفس كاألنتربكلكجيا، كتشير 
 .في الداخؿ كمف ىك في الخارج كلذا يصبح اإلندماج أمرا ضركريا

إلى أم مدل تستطيع أم جماعة داخؿ أم : يشير المفيـك الكثير مف التساؤالت مثؿ
مجتمع أف تحتفظ بيكيتيا  كتضمف في الكقت ذاتو اإلندماج في مجتمعاتيا كىؿ يؤدم 

اإلندماج إلى إستقرار المجتمع؟ كما ىي األبعاد اإلقتصادية كاإلجتماعية كالسياسية لغياب 
 .1اإلندماج

إف مفيـك اإلندماج مفيـك إيجابي كمفيـك اإلستبعاد مفيـك سمبي فاإلندماج عممية 
 2تطبيع تتيح التفاعؿ بيف مختمؼ الجماعات بإختبلؼ ىياكميا كانتماءىا

أما عدـ اإلندماج فيؤدم إلى مشكمة آثارىا خطيرة كعكيصة كذلؾ في حالة عدـ 
إستقرار المجتمع، ككمثاؿ عمى ذلؾ فإف عممية ترحيؿ السكاف مف منطقة سكنية جديدة 

يصاحبيا في الغالب تغيرات كثيرة لؤلفراد كاألسر سكاء مف حيث قيمتيـ كعاداتيـ كتقاليدىـ 
.  كحتى إتجاىاتيـ

 :أبعاد ومؤشرات اإلندماج اإلجتماعي- 2

 : أبعاد اإلندماج اإلجتماعي 1_2

 المقصكد منو تبني الفرد : intégration mormativeالبعد المعياري ألقيمي- 2-1-1
ليقـ كمعايير المجتمع أك الجماعة التي تمكنو مف اإلندماج كالقبكؿ بيف أفراده، فالقيـ 

كالمعايير ليا كظيفة التكجيو لسمكؾ األفراد مع األخذ بعيف اإلعتبار المكانة التي يحتميا الفرد 
داخؿ الجماعة، تفاعبلتو أك الكسائؿ التي يتييأ بيا مف أجؿ المشاركة في مختمؼ النشاطات 

                                                           
، قطر، 1، طجدليات االندماج االجتماعي وبناء الدولة واألمة في الوطن العربي أحمد بعلبكي، أحمد مالكي وآخرون، 1

 .220، ص 2014المركز العربي لألبحاث والنشر، 
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 كفيما يخص بحثنا 1اإلجتماعية، كفي ىذا اإلطار يبرز مفيـك التنشئة كالرقابة اإلجتماعية 
فإف اإلندماج المعيارم لمسكاف داخؿ الحي السكني الجديد مرىكف بإحتراـ قيـ كمعايير 

 .الجماعة كحسف الجكار
 كالمقصكد منو جممة :intégration interactionnelle البعد التفاعمي 2-1-2

التفاعبلت اإلجتماعية التي يقـك بيا األفراد، كخاصة عبلقات التعاكف المتبادلة، ىذا البعد 
يعتبر بمثابة المقياس لجممة مف المفاىيـ كمفيـك الشبكة اإلجتماعية كمفيـك السند كالدعامة 
اإلجتماعية أم شبكة العبلقات كالتفاعبلت اإلجتماعية بيف األفراد كنكعية العبلقات األسرية، 

العبلقات بيف الجيراف أم األشخاص الذيف يتبلقكف  بصفة متكررة ككؿ ما يشكؿ منبع أك 
مصدر لمسند اإلجتماعي تضـ بذلؾ المعتقدات العامة كالثقافة المشتركة كتتميز بالثبات 

ككؿ ىذا  (المحمة  )ككضكح األدكار كعدـ تصارعيا، إلى الجانب سيطرة الشعكر بالجمعية 
 .في إطار القيـ كالمعايير التي يسير كفقا المجتمع أك الجماعة

 :  مؤشرات اإلندماج اإلجتماعي2-2
 (المتدامج  )مما ال يجكز أف ييممو أم باحث، كالسيما أف المجتمع المدني الحديث 

كالدكلة الحديثة كالمبادئ التي تأسست عمييا باتت منجزات إنسانية عامة كيتعمؽ األمر 
بالثكرة العممية كثكرة المعمكمات كاالتصاالت كاألفؽ التشاركي كليس شأف الفقراء كحدىـ أك 
األغنياء كحدىـ إنما مشكمة الجميع كأف اإلندماج ىك تكازف لمعبلقات كتكامميا، كفي ضكء 

 .2ذلؾ تبدك لنا المؤشرات اآلتية أساسية كمتكاممة
تكافئ المعاني كالقيـ المادية كالمعنكية كالسيما تكافئ األنكثة كالذككرة بصفتيما قيمتيف  -

 .إجتماعيتيف تحدداف طبيعة العبلقة بيف البيكلكجي كاإلجتماعي كاإلنساني

المساكاة في الحقكؽ المدنية كالسياسية، كتتضمف المساكاة القانكنية بيف النساء  -
 .كالرجاؿ، ىذه المساكاة صكرية، ال تتعيف كاقعيا إال بتساكم الشركط كتكافئ الفرص
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  التشارؾ الحر في الشؤكف العامة كفي الحياة تشاركا تتجمى فيو خصائص األفراد
تجاىاتيـ كميكليـ، أك بقكؿ آخر تحقؽ فضاء إجتماعي  / الشخصية كالنكعية كا 

 .إنساني عاـ ىك فضاء الحرية

  كحدة اإلتجاه العاـ لمتربية كالتعميـ كطبيعة العبلقة، بيف قطبييما ىؿ ىي مؤسسة عمى
 .الحرية كاإلحتراـ المتبادؿ أـ عمى السيطرة كالتحكـ

  ستقبلؿ إستقبلؿ القضاء إستقبلال فعميا، كفصؿ السمطات كفقا إلستقبلؿ األفراد كا 
 1مجاالت الحياة اإلجتماعية كتكامميا

  حرية المناقشة كالنقد كالتعبير عف الرأم، عمى جميع مستكيات ببل حدكد كال قيكد، كال
 .تجريـ، كالسيما حرية اإلبداع العممي كاألدبي كالفني

  تكافئ الجماعات الدينية كالمذىبية في القيـ كتساكييا في الحقكؽ المدنية كاالجتماعية
 .كاالقتصادية كالثقافة، بغض النظر عف عدد أفراد كؿ منيا

  مدل إستقبلؿ األفراد عف البني األكلية كما يتمتعكف بو مف حقكؽ مدنية كحريات
 شخصية كعامة

 ستقبلؿ أفرادىا الراشديف ستقبلليا ماديا كمعنكيا كا   .مدل تكسيع األسرة النككية كا 

  مستكل التعميـ، مف حيث تكسعو األفقي كالعمكدم كمف حيث مداخبلتو كمخرجاتو
ندماجو في العمؿ كدرجة مساىمتو في  الكمية كالنكعية كمدل تأثيره في التربية كا 

 .إنتشار المعرفة العممية

  مستكل الفقر أك الغنى، كدرجة التفاكت بيف الفئات اإلجتماعية. 

  مستكل الرضا في الحياة الخاصة كالعامة كمجاالت العمؿ كاإلنتاج. 

 مدل قدرة المدنية عمى القياـ بكظيفتيا التمدنية . 

  مدل التميز أك عدـ التميز بيف المكاطنات كالمكاطنيف عمى أساس المنبت اإلجتماعي
 .كالمكقع اإلجتماعي
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 1.مدل تقدـ الكعي بقضية حقكؽ اإلنساف، كأثر ذلؾ في عممية اإلندماج اإلجتماعي 

 :إف االندماج يحصؿ عادة مف خارج اإلرادة مثؿ: حاالت اإلندماج- 3
 .كأف تدمج صبيا صغيرا غير راشد في ممة معينة: حالة عدم الرشد -
كأف تفرض البمداف المضيفة عمى المياجريف إلييا مسألة اإلدماج، : حالة االضطرار -

ال فإف المياجر يفقد اإلقامة كحؽ العمؿ  .كا 
كفي ىذه الحالة فإف الفرد الذم يفقد حريتو ال يككف لو اإلختيار، : حالة إنعدام الحرية -

فيك رىف إرادة سيده الذم لو القرار في أف يدمجو في أم كضع يشاء أك يحميو في 
أم حالة يريد أك يحممو أم مشقة يرتضييا كعمى ىذا األساس يككف اإلندماج عمى 

 :ثبلثة أنكاع
 :  اإلندماج الكامل1- 3

 إف اإلندماج الكامؿ ال يككف إال عمى مستكل األشياء كالعمـ كالبياف، كذلؾ ألف ىذه 
المجاالت تككف رىف أك طكع القائـ بإدماجيا، كأف يقـك بعض الناشطيف في المجتمع المدني 

 .بإدماج جمعيتيف في كاحدة
 أك إدماج شركتيف في شركة كاحدة. 
 أك إدماج نظريات عممية في نظاـ كاحد. 
 2.دمج فقرة في بياف لزيادة البياف كاإليضاح كاإلثراء لمنص الجديد 

 يككف ىذا النكع مف اإلدماج في أنكاع الغراسات المتشابية كأف : االندماج النسبي2- 3
 .يدمج شجر الخكخ بالمكز كذلؾ بتركيبو عميو

 .  كىذا اإلدماج ال يككف إال في فركع الحيكاف ك النبات ال في األصكؿ
كيككف ىذا النكع مف اإلدماج ممارسا عمى اإلنساف، كيبدك : االندماجي المظيري- 3- 3

ىذا كاضحا في محاكلة الدكؿ المستضيفة دمج المياجريف في السكاف األصمييف لمبمد 
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المضيؼ، ككصفنا ىذا الصنؼ مف االندماج باالندماج المظيرم ألف ىناؾ حكاجز ثقافية 
كحضارية تقؼ حائبل بيف المرغكب في إدماجيـ مف المياجريف كبيف الكسط اإلجتماعي 

الراغب في إستيعابيـ، كلذلؾ فإنو ميما كقعت محاكلة اإلدماج بمعناىا اإلدغامي فإنيا تبقى 
 1.مظيرية

 يقر الباحثكف بأف التحكالت المتبلحقة التي تعيشيا مجتمعاتنا اليـك كالتي شممت كافة 
المجاالت التربكية كالتعميمية كاإلجتماعية، أثرت في قدرات األفراد كالجماعات عمى تحقيؽ 

التكيؼ كاإلندماج مما أدل إلى ظيكر أنماط حياة جديدة لدل األفراد تختمؼ شكبل كمضمكنا 
 .عف األنماط السابقة

 كتتجسد ىذه التحكالت أكثر فأكثر في مستكل تعدد المرجعيات الثقافية كاإلجتماعية 
نتيجة تعدد التنشئة اإلجتماعية التي لـ تعد تقتصر عمى األسرة كالمدرسة بؿ إمتدت لتشمؿ 

مجاالت جديدة كفضاء اإلعبلـ كاإلتصاؿ الرقمي، كىما ما سمح لؤلفراد بالتشبع بنماذج 
سمكؾ جديدة لـ تكف متاحة لسابقتيـ، كالتي أصبحت تكازم مف حيث قكة التأثير كالتكجيو 

 .مصادر التنشئة اإلجتماعية التقميدية
 :معايير اإلندماج اإلجتماعي- 4
إف عممية التطبيع اإلجتماعي لمفرد البد أف تتضمف :  اإللتزام بأخّلق المجتمع1- 4 

إلتزاـ الفرد بما في المجتمع مف أخبلقيات مستمدة مف الشرائع السماكية، كمف التقاليد 
كالعادات، ىذه األخبلقيات تعتبر بمثابة معايير لضبط سمكؾ الفرد في ضكء ىذه األخبلقيات 

حتى ال يككف خارجا أك منحرفا عف نظاـ ىذا المجتمع، كيتعرض لعقاب المجتمع بقكانينو 
الكضعية التي سنيا لمحفاظ عمى األخبلقيات، كحينما يمتـز الفرد بيذه المجمكعة مف 

األخبلقيات فإف ىذا دليبل عمى تكحد الفرد مع الجماعة، كيؤدم إلى إنتماءه إلييا كيشعر في 
 .كنفيا بالرضا كالسعادة، كىذه مشيرات تشير إلى التكيؼ كالتأقمـ
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 :  اإلمتثال بقواعد الضبط اإلجتماعي2- 4 
كؿ مجتمع تنظمو مجمكعة مف القكاعد كالنظـ التي تمثؿ نمكذجو الثقافي المادم  

كالبلمادم، كالتي تؤدم إلى تنظيـ عبلقات األفراد بعضيـ بعض، كيحكمو ذلؾ النسؽ القيمي 
الذم ترتضيو الجماعة، كتتدرج فيو القيـ طبقا ألىميتيا لدييـ، فالفرد أثناء تطبعو اجتماعيا 
مع مجتمعو يتعرؼ مع ىذه القكاعد مف نمكذج ثقافي كنسؽ قيمي كيكتسبيا كيتشبع بيا إلى 
أف تصبح جزءا مف تككينو االجتماعي، كأنماطا تحدد سمككو داخؿ الجماعة كخارجيا كتؤدم 

بو إلى عممية الضبط اإلجتماعي في التحكـ في إنفعاالتو كعكاطفو المتصارعة، كتكجيييا 
 بمثابة 1الكجية التي ترتضييا الجماعة، كما أف عممية الضبط التي يتمثؿ بيا الفرد كتعتبر
الرقيب عمى أفعالو كأعمالو كتنظيـ حياتو النفسية كاالجتماعية داخؿ إطار عبلقاتو 

اإلجتماعية، كأيضا ىي الرقيب عميو أثناء محاكالتو في تأكيده لذاتو، كفي سعيو لتحقيؽ 
مستكل طمكحاتو ككؿ ذلؾ في إطار سمككي يرتضيو المجتمع، إذف عممية الضبط 

اإلجتماعي كالتي تنمك أثناء تطبع اإلنساف إجتماعيا ىي بمثابة المكجو لسمكؾ الفرد كتنظيـ 
 .حياتو مما يؤدم إلى اإلندماج الصحيح مع البيئة التي يعيش فييا

 : الكفاية في العمل3- 4 
 تعتبر قدرة الفرد عمى العمؿ كاإلنتاج كاإلنجاز كاالبتكار كالنجاح دليبل عمى تكيؼ 

الفرد في محيط عممو، كألف الفرد الذم يزاكؿ مينة أك عمبل معينا يرتضيو، كتتاح لو الفرصة 
مكاناتو كتحقيؽ ذاتو فإف ذلؾ يحقؽ لو الرضا كالسعادة كيجعمو متكيفا  فيو الستغبلؿ قدراتو كا 

 .مع ىذا العمؿ
 : المسؤولية اإلجتماعية4-4

 كيتمثؿ في سمكؾ الفرد اإلىتماـ بمجتمعو كالدفاع عنو كحماية منجزاتو كعدـ التفريط في 
 2.مصادر الثركة في بمده
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 :أىمية اإلندماج داخل المجتمع- 5
أصبح يشكؿ ضركرة تاريخية، إذ أف إستقرار المجتمع كالدكلة يتكقؼ بشكؿ أك بآخر عمى -

 .كجكد نكع مف أنكاع اإلندماج
يمثؿ اإلندماج شكبل مفيدا كضركريا مف أشكاؿ اإلستيعاب اإلجتماعي بالنسبة لؤلقميات -

 . كالجماعات التي يتـ إستيعابيا في المجتمع
دعي إليجاد الشعكر القكمي الذم يككف مفتاح تحقيؽ الكحدة الكطنية، لذا ال يمكف أف -

قد تطكرت أك تقدمت نحك  (الكطنية )يتحقؽ اإلندماج إذا لـ تكف ىذه المشاعر القكمية 
 . أىدافيا

ستقرار المجتمع-  .إف االندماج ىك األساس الضركرم كاآلمف لمدكلة كا 
اإلندماج ال يحدث عمى مستكل كاحد في المجتمع بؿ يحدث عمى عدة مستكيات فقد  -

يككف اندماجا قكميا أك إقميميا أك سياسيا كقد تتداخؿ ىذه المستكيات مع بعضيا 
 1.لتعطي صكرة اإلندماج الفعمي الشامؿ في المجتمع

 : سموك التعايش1- 5
 طرح السبلـ عمى كثير مف الناس دكف األخذ كالرد معيـ ال يحتاج الفرد سكل إدراؾ 

محايد لمكاصفات البيئة كمسمكحاتيا كممنكعاتيا لتحقيؽ بقاءه اإلجتماعي مقبكال في البيئة 
 2.ككذلؾ سمكؾ التكيؼ

فبل يحتاج التعايش سكل كعي الفرد لمبيئة أم مبلحظتيا كاإلحساس بيا كبمتطمباتيا ليسمؾ 
حياديا دكف تفاعؿ معيا أك التسبب في إيذاءىا أك إثارتيا بالتعارض معيا، ككذلؾ سمكؾ 

البيئة لمتكافؽ أك التأقمـ معيا، كمف ثـ التعبير  (فيـ)التكيؼ ال يتطمب مف الفرد إال معرفة 
لمحصكؿ عمى البقاء في المجتمع الذم  (اإلحتراـ)عف ميكلو إيجابيا نحكىا بما يسمى التقدير 

 .يعيش فيو
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البقاء مف أجؿ التعايش كالتكيؼ في كضعو  (األسرة كالمجتمع)يحقؽ الفرد 
اإلجتماعي كاإلقتصادم كالحضارم مف مستكل أدنى إلى مستكل أعمى أك فضؿ باإللتزاـ 
كالتعاكف، فإنو بالمشاركة كاإلندماج يتفكؽ في تحصيؿ ما يسعى إليو مف أىدافو ألف الفرد 

 . يخرج بالمشاركة كاإلندماج مف بيئتو الخاصة أك األسرية، كيتحرر مف مصالحو األنانية
 : طبيعة تكيف الفرد في السموك اإلجتماعي2- 5

ال تكيؼ، التكيؼ كجكد ثنائي مستقؿ لمفرد عف اآلخر، مثؿ أعيش : التعايش (1
 .بجانبؾ كتعيش بجانبي كلكف دكف تعامؿ يكمي مباشر أك متكرر

 تكيؼ تعامؿ، أتعامؿ معؾ كتتعامؿ معي بمراعاة كؿ كاحد منا :التكيف (2
 .لرغبات كحاجات اآلخر كأساليبو في العمؿ كالحياة

 أحبؾ كتحبني، أصادقؾ كتصادقني، أكدؾ كتكدني، .التقدير تكيف العاطفة (3
 .أزكرؾ كتزكرني

لنأخذ قكاسميا ...  تكيؼ مصمحة، ىي مصمحتي كىذه مصمحتؾ:التعاون (4
المشتركة كنتعاكف في خدمة أك إنتاج أك مجاؿ حياتي آخر يقصده إثناف أك 

 . جيتاف أك أكثر
خاضع لمعرؼ أحمي نفسي ) تكيؼ قانكني أك شرعي أك عرفي :االلتزام (5

 . (كتحمي نفسؾ بالقانكف أك الشرع أك العرؼ
 :اإلندماج اإلجتماعي والتنشئة اإلجتماعية-6

 تمثؿ مؤسسات التنشئة اإلجتماعية دكرا ىاما في تحقيؽ االندماج اإلجتماعي لؤلفراد، 
كبمعنى آخر إزالة الحكاجز بيف المجمكعات المختمفة لمعيش بشكؿ متضامف، كىذا كمو مف 

 .أجؿ تسييؿ انخراط األفراد في المجتمع
ىي البيئة اإلجتماعية األكلى التي ينشأ فييا الفرد، حيث تعمؿ ىذه المؤسسة عمى  :فاألسرة

نقؿ إرث ثقافي بما في ذلؾ القيـ كالمعايير ألبنائيا، كما تشكؿ مصدر مف مصادر الركابط 
 .اإلجتماعية
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 فبالرغـ مف أف األسرة عرفت كتعرؼ تحكالت كتغيرات متعددة إال أنيا مع ذلؾ تشكؿ 
مصدرا ىاما لمتضامف العائمي، كيظير ىذا التضامف بشكؿ كاضح عند تعرض أفرادىا إلى 
الخطر كالبطالة مثبل، حيث تعتبر األسرة الممجأ كالمبلذ ككنيا لعبت دكرا فعاال لمكاجية 

، إذف األسرة مؤسسة مف 1اإلقصاء كالرابط العائمي أساسي لمقاكمة كؿ أشكاؿ التيميش
 في حيف نجد. مؤسسات االندماج اإلجتماعي مف خبلؿ الكقاية اإلجتماعية ألعضائيا

 ىي األخرل تمثؿ دكرا ىاما في اإلندماج اإلجتماعي، فالمدرسة تقـك بكظيفة المدرسة
تكاممية مع األسرة، فالتنشئة المدرسية تيدؼ إلى تككيف األفراد كفقا لمتطمبات المجتمع الكمي 

 ".ألتوسير"فيي جياز إيديكلكجي عمى حد تعبير 
التجانس تقـك بدكريف أساسيف، فيي مف جية تيدؼ إلى دوركايم  فالمدرسة حسب 

مف خبلؿ كجكد أفراد يتقاسمكف نفس القيـ كالمعايير ككنيا مؤسسة لمتنشئة اإلجتماعية، كمف 
 كفي ىذا اإلطار تعمؿ المدرسة لمتحضير لإلختّلف والتخصصجية أخرل فيي تؤسس 

 .لتقسيـ العمؿ كبالتالي تمنح تأشيرة القبكؿ لمدخكؿ في غمار الحياة المينية كاالجتماعية
 بشكؿ عاـ يمكف القكؿ أف االندماج االجتماعي مرتبط بالتنشئة اإلجتماعية التي 

تعتبر عممية تعمـ كتعميـ كتربية مستمرة قائمة عمى التفاعؿ اإلجتماعي تيدؼ بالدرجة األكلى 
إلى إكساب الفرد السمكؾ كالمعايير كاإلتجاىات المناسبة لتمكينو مف أداء أدكار إجتماعية 

معينة، كىذا بيدؼ تأىيمو لمتكافؽ اإلجتماعي مع محيطو، ككذا مساعدتو عمى اإلندماج في 
الحياة اإلجتماعية مف خبلؿ مؤسسات التنشئة اإلجتماعية تؤثر بشخصياتيـ كطرؽ إندماجيـ 

 .في المجتمع التي يكجدكف بيا في أم مرحمة مف مراحؿ أعمارىـ
 :اإلندماج اإلجتماعي في الفكر السوسيولوجي- 7 

 لقد إىتـ عمماء اإلجتماع منذ الكىمة األكلى مف تأسيس ىذا العمـ بكؿ ما يربط األفراد 
فيما بينيـ كالكيفية التي يعيشكا كيتعايشكا سكيا، كمف ثـ كاف الشغؿ الشاغؿ لمعمماء ىك 

اآلليات كالميكانيزمات التي تجعؿ المجتمع في حالة تكازف مما يؤدم إلى إستمررايتو 
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كديمكمتو ليذا تعد مسألة اإلندماج داخؿ المجتمع مف بيف المسائؿ األساسية التي طرحت 
مف طرؼ الباحثيف كالمفكريف في العمـك اإلجتماعية كىي مف بيف المسائؿ التي طرحت 

 : بشكؿ مستمر  في مختمؼ التخصصات  في عمـ اإلجتماع  نذكر أىميا كاالتي
 (:1406- 1332):  اإلندماج اإلجتماعي عند إبن خمدون1- 7 
مف خبلؿ دراستنا لنظرية ابف خمدكف سكؼ نحاكؿ معرفة أصكؿ اإلندماج اإلجتماعي  

لؤلفراد، كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ اإلجتماع البشرم الذم تناكلو إبف خمدكف في مؤلفو المقدمة 
 عمى دراسة العبلقة التفاعمية بيف الفرد "ابن خمدون"فمف خبلؿ دراستو اإلجتماعية ركز 

كالمجتمع، بعد أف قارف مقارنة عممية بيف الكائف اإلجتماعي كالكائف الحيكاني مف ناحية 
البناء كالكظائؼ كالتكامؿ بيف األجزاء كالنمك كالتطكر، ىذا كلـ يكتفي إبف خمدكف بدراسة نمك 

حركة كتطكر المجتمع كرسـ قكانيف التحكؿ كالديناميكية اإلجتماعية التي تحكـ المسيرة 
التاريخية لممجتمع فحسب، فضبل عف ذلؾ دراسة ثبات كسككف المجتمع خبلؿ فترة زمنية 

معينة محمبل بذلؾ العكامؿ التي تؤثر فييا ككانت أىـ الدراسات التي ركز عمييا ابف خمدكف 
 1إسم عمم العمران البشري" المقدمة" دراساتو حكؿ اإلجتماع الذم أطمؽ عميو في كتابو 

 .(أىمية اإلجتماع في حياة الفرد)
فإبف خمدكف إذف قد تعرض لمفيـك اإلندماج اإلجتماعي مف خبلؿ تحميمو ألصكؿ اإلجتماع "

البشرم كأىـ نقطة ركز عمييا في دراستو ىي العصبية كمفيـك جكىرم لمتحميؿ اإلجتماعي 
 الخمدكني، في كتابو 

 la pansée sociologique d'ibn khaldoun ككما يقكؿ الدكتكر عبد الغني مغربي
ىي بمثابة مفتاح لمحركية اإلجتماعية، كمفيـك العصبية عند إبف " إبف خمدكف"العصبية عند 

 التماسؾ   la cohésion social"دكركايـ"خمدكف يراد بيا كما جاءت في كتابات 
 .اإلجتماعي
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 كيعتبر مفيـك العصبية بمثابة المفتاح الذم جعؿ إبف خمدكف يميز بيف نكعيف مف 
المجتمعات المجتمع البدائي الذم يمثؿ العمراف البدكم، كالمجتمع الحضرم الذم يمثؿ 

العمراف الحضرم، كقد أكد إبف خمدكف في تحميمو ليذيف المجتمعيف أف ىناؾ إختبلؼ كبير 
في الكيفية التي تبنى بيا العبلقات اإلجتماعية كأف تجمع األفراد فييا  يتشكؿ بطابع مختمؼ 
في كبل المجتمعيف، فإذا كانت العصبية ىي أساس الترابط كالتضامف في المجتمع البدكم، 
فإف ىذه األخيرة تزكؿ تماما في المجتمع الحضرم أك العمراف الحضرم لتأخذ محميا ميزة 

 .الشعكر بالتكامؿ المتبادؿ بيف األفراد
 كما أكد إبف خمدكف أف الفطرة االجتماعية التي كلد بيا الفرد ىي التي تدفعو إلى 

البحث عف إستكماؿ شخصيتو بغيره، أم يبحث عف إستكماؿ ما ينقصو سكاء األمر ىنا 
بخكاصو النكعية كالجنسية أك حاجاتو الضركرية، كذلؾ بقكؿ إبف خمدكف في الفصؿ األكؿ 

في العمراف البشرم أف اإلجتماع اإلنساني ضركرم، كيعبر الحكماء عف ىذا بقكليـ اإلنساف 
 .مدني بالطبع أم البد لو مف اإلجتماع الذم ىك المدنية في إصطبلحيـ كىك معنى العمراف

 فبل بد مف إجتماع القدر الكثير مف أبناء جنسو ليحصؿ عمى القكت لو كليـ فيحصؿ 
بالتعاكف قدر الكفاية مف الحاجة ألكثر منيـ بأضعاؼ كذلؾ يحتاج كؿ كاحد منيـ أيضا في 

فالكاحد مف البشر ال تقاـك قدرتو قدرة كاحد مف الحيكانات العجـ سيما ... الدفاع عف نفسو
المفترسة فيك عاجز عف مدافعتيا كحده بالجممة كال تفي قدرتو أيضا باستعماؿ اآلالت 

المدافعة لكثرتيا ككثرة الصنائع المعدة ليا، فبل بد مف ذلؾ كمو مف التعاكف عميو بأبناء جنسو 
كما لـ يكف ىذا التعاكف فبل يحصؿ لو قكت كال غذاء كال تتـ حياتو كال يحصؿ لو أيضا دفاع 

ذا كاف التعاكف حصؿ لو القكة لمغذاء كالسبلح لممدافعة حكمة اهلل في بقاءه  عف نفسو، كا 
ال لـ يكمؿ كجكدىـ  1.كحفظ نكعو، فإف ىذا االجتماع ضركرم لمنكع اإلنساني كا 

 إذف مف خبلؿ قكؿ إبف خمدكف، يتضح لنا مدل أىمية اإلجتماع في حياة الفرد كفي 
إستكماؿ تككينو النفسي كاإلجتماعي مف جية، كفي تحقيؽ حاجتو كضركرياتو الحياتية مف 
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جية أخرل، ككيؼ أف ىذا اإلجتماع يؤدم إلى خمؽ عبلقات بيف األفراد مف خبلؿ التفاعؿ 
كيركز إبف خمدكف عمى أف الناس ال يعيشكف جماعات إال بغية التعاكف .  القائـ بينيـ

 .المتبادؿ الذم يمكنيـ مف القياـ بأدكارىـ
 ىذا كتجدر اإلشارة إلى أف إجتماع األفراد عمى حد تعبير إبف خمدكف يختمؼ في 

طبيعتو مف مجتمع آلخر كذلؾ بإختبلؼ الشركط التي تحكـ كؿ مجتمع، كيمكف التأكد مف 
 .ذلؾ مف خبلؿ تحميؿ ميزة اإلجتماع في كؿ مف المجتمع البدكم كالمجتمع الحضرم

 :المجتمع البدوي - أ
يتكاجد ىذا المجتمع في الجباؿ كالسيكؿ كالخياـ، كيتميز بالقكة كالشجاعة كالترابط 

كالصبر عمى الشدائد، كيعيش أفراد المجتمع تحت كحدة الشعكر بضركرة التقرب إلى بعضيـ 
البعض أكثر، كىذا الشعكر في الحقيقة تمقائي ينشأ بيف أفراد العشيرة أك الجماعات الصغيرة 

 .التي تعيش في عزلة لتحمي حدكدىا االقتصادية
أما األفراد في المجتمع البدكم، فإنيـ يستجيبكف عمى المستكل السمككي السيككلكجية 
الخاصة، كىي سيككلكجية المجتمع، أم ىناؾ كعي جمعي حسب المفيـك الدكركايمي كالذم 

يتمثؿ في العصبية ىك الذم يحرؾ المجتمع كيجعؿ أفراده يشعركف بالتماسؾ كالترابط، إذ 
 .أنيـ يرتكزكف في عيشيـ عمى الزراعة كالرعي كالصيد

أما عمى المستكل العبلئقي كىك أساس الحياة االجتماعية، فإف المجتمع يتميز 
بالتماسؾ االجتماعي بالمفيـك الدكركايمي، أف ىناؾ قكة تربط كتجمع أفراد ىذا المجتمع كىي 

التي تعتبر دعامة المجتمع القبمي كفي ىذا يقكؿ إبف " بالعصبية" ما يطمؽ عمييا إبف خمدكف 
فالناس في المجتمع البدكم لـ ينتظمكا أصبل في المجتمع إال ليتعاكنكا في الحصكؿ " خمدكف 

عمى كسائؿ كسب معاشيـ، إنيـ يبدؤكا بما ىك ضركرم بسيط قبؿ البدء بالحاجي 
مف خبلؿ قكؿ إبف خمدكف ندرؾ أف ىناؾ قكة ترابط بيف أفراد المجتمع البدكم ..." كالكمالي
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تدفعيـ إلى اإلجتماع فيما بينيـ مف أجؿ التعاكف كىذه القكة ال يمكف أف تكجد ىذه الكحدة 
 1.التي تتمثؿ في العصبية

 :(العمران الحضري )المجتمع المدني  - ب
فيك يحؿ في الحكاضر كالقرل كالمدف، يتميز بالكثافة السكانية العالية مف جية كتنكع 
العناصر السكانية ككثرة األجانب مف جية أخرل، كما يتميز بالتخصص في العمؿ كاتساع 
دائرتو االقتصادية كارتفاع المستكل المعيشي كاالقتصادم، كما تككف درجة التقدـ الحضارم 

 . كالمادم كالثقافي فيو غالبة جدا لدرجة أنيا تصؿ إلى مستكل الترؼ
أما عمى المستكل العبلئقي، فإف العبلقات االجتماعية التي تربط أعضاء العمراف 
الحضرم ال تعرؼ نفس القكة كالتماسؾ كما ىك الشأف في المجتمع البدكم، حيث تنقصيـ 

عرم العصبية فبل يتـ الرابط اإلجتماعي بفعؿ التماسؾ كالتضامف النابع مف الشعكر المتبادؿ 
نما تحددىا القكانيف كالمعايير التي ينظميا الرأم العاـ  .بيف األفراد، كا 

كىذا المجتمع كالتشكيمة الجديدة التي جاء بيا نتيجة التغير الذم طرأ عمى مستكل 
ثـ إتسعت أحكاؿ ىؤالء المنتحميف لممعاش كحصؿ " الحياة اإلجتماعية كما يقكؿ إبف خمدكف 

ليـ ما فكؽ الحاجة مف الغنى كالرفة كدعاىـ ذلؾ إلى السككف كالدعة كتعاكنكا في الزائد عمى 
ختطاط  ستكثركا مف القكت كالمبلبس كالتألؽ فييا كتكسع البيكت كا  الضركرة كا 

كيختمفكف في إستجادة ما يتخذكنو لمعاشيـ مف ممبكس أفراش أك آنية أك ماعكف ...المدف
 .كىؤالء ىـ الحضر

تبعا لقكؿ إبف خمدكف يتبيف أف ىناؾ شركط جديدة دخمت لتنظيـ العبلقات 
اإلجتماعية بيف األفراد، ضمف إطار تنظيمي جديد، يعمؿ عمى إحداث تشكيمة إجتماعية 
جديدة، بمعنى أف إندماج األفراد في المجتمع البدكم كانت لو ميزة خاصة بو، كانت في 
األصؿ مقيدة بالعصبية لكف مع ظيكر شركط تنظيمية جديدة نشأت عبلقات جديدة تأتت 

أتت بدكرىا إلى إحداث طريقة جديدة إلندماج األفراد في " العصبية" مف إنفصاـ عرل
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في نظر " حيكاف سياسي" كىذه العبلقة الدائمة تككف جكىرية أك عرضية فالفرد 1.المجتمع
 .إبف خمدكف ألنو إجتماعي كيعرؼ كيؼ يتكيؼ مع حياة الجماعة

لذا فإنو يبحث بالضركرة عف صحبة الغير كأنو يعرؼ كيؼ يتكيؼ مع : فالفرد إجتماعي
 .الجماعة ألنو يتأثر منذ كالدتو بثقافة كسطو

كؿ مكلكد يكلد :" كيذكر إبف خمدكف، بغية تأييد نظريتو لمحديث النبكم الشريؼ التالي
 ".عمى الفطرة، فأبكاه ييكدانو أك ينصرانو أك يمجسانو

كالعمراف مشتؽ . كيبحث إبف خمدكف في العمراف إنطبلقا مف الجماعة، ال مف الفرد
عاشر رفيقا، سكف مكانا ما، اعتنى ببيت، زرع أرضا، كاف : مف الفعؿ عّمر الذم يعني 

 2.الخ...كثير المعاشرة، صيره مزدىرا، حدد إقامتو
 ":جورج ميد" نظرية اإلندماج اإلجتماعي والتفاعل عند 2- 7

 george حاكؿ جكرج ميدL'esprit le soi et la sociétéمف خبلؿ كتابو 
mead جتماعية لمذات اإلجتماعية، حيث حمؿ مف خبلليا الكيفية التي  القياـ بدراسة نفسية كا 

مف فكرة أف  "ميد"يندمج بيا اإلنساف في المجتمع، ففي تحميمو لمذات اإلجتماعية ينطمؽ 
نما ىك فكر إجتماعي في جذكره، ذلؾ ألنو ينمك  الفكر ال يمكف أف يعدك مجرد فكر ذاتي كا 
مف خبلؿ اإلتصاؿ الذم يككف مرتبطا باآلخريف كمع اآلخريف، كأف ىذا االتصاؿ ال يمكف 
أف يككف لو محتكل بدكف الرمكز كبدكف المعاني الحركية، التي تنمك في المجتمع كالذم 

يككف ىذا األخير حجـ معيف مف التفاعبلت التي تجرم بيف أعضائو كىك يتككف مف 
جماعات يرتبط األفراد مف خبلليا ببعضيـ البعض باإلضافة إلى العبلقات التي تربط ىذه 

 كذلؾ محمبل نظريتو حكؿ "ميد"الجماعات ذاتيا كجماعات، كعمى ضكء ىذا المنكاؿ ذىب 
 يتميز بصفة خاصة بالنشاط اإلجتماعي المحيط اإلجتماعي البشريالتفاعؿ في كتابو 
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كتنعكس ىذه الخاصية في سيركرة اإلتصاؿ كبالخصكص في العبلقة الثبلثية التي تبني 
 .المعنى

 إلى أف السيركرة اإلجتماعية تصيب سمكؾ األفراد الذيف يحققكنو عف "ميد"كيذىب 
طريؽ تشكيمة اآلخر المعمقة بمعنى أف الجماعة تمارس المراقبة عمى سمككات كممارسات 

 1.ىؤالء األعضاء كعمى ىذا الشكؿ تككف الجماعة عامبل محددا لمفكر الفردم
في تحميمو لمذات اإلجتماعية مركزا بكثير مف العمؽ عمى الصكرة " ميد"ىذا كقد ذىب 

التي ينمك مف خبلليا الطفؿ لكي يصؿ إلى النمك اإلجتماعي، فقد أظيرت المؤثرات الرئيسية 
التي تسيـ في النمك اإلجتماعي لمطفؿ مف خبلؿ تعممو لقكاعد المعب كىك بذلؾ يعتبر بأف 

الخ مف شأنو أف يؤثر في تحديد ...الدكر الذم يمعبو كؿ مف المحيط األسرم كرفقاء المعب
 .مكقفو منيـ كمكقفيـ منو

فميد يرل بأف الطفؿ يتعمـ قكاعد المعب في نفس الفترة التي يتعمـ فييا الكيفية التي تمكنو مف 
إعتبار نفسو كعضك في جماعة ككيؼ أف شخصيتو تنمك كتتككف باإلحتكاؾ كالتفاعؿ مع 

فذات الطفؿ تنمك كتتشكؿ بتمثؿ األشخاص اآلخريف عبر األدكار . اآلخريف كمف خبلليـ
نما  التي يقكمكف بيا، كىذا يدؿ أف الشخصية ليست مجرد إنعكاس لمكسط المحيط بيا، كا 

 .تكيؼ فردم مع الكسط
ينطمؽ في تحديده اإلجتماعي لمفرد مف خبلؿ الدكر الذم " ميد"إذف مف ىنا ندرؾ بأف 

يمارسو، أم أنو عف طريؽ اإلدراؾ التدريجي لؤلدكار اإلجتماعية التي يقـك بيا كؿ فرد 
يستطيع كؿ منا أف يدرؾ عناصر البيئة االجتماعية كالثقافية التي يككف جزءا منيا، كتشكؿ 
ىذه األدكار الثقافة الخاصة لكؿ مجتمع فيي تعرؼ ما ينبغي أف يككف عميو سمكؾ الفرد 

تحدد " ميد"بكصفو عضكا في جماعة معينة كلو أدكار معينة، كىذه األدكار عمى حد تعبير 
مف خبلؿ الرمكز اإلجتماعية كالقيـ التي يغرسيا المجتمع في الفرد منذ كالدتو كالتي تعمؿ 

 2.عمى إثارة كتنمية الشعكر باإلنتماء عند األعضاء كتضامنيـ
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 ":إميل دوركايم" اإلندماج اإلجتماعي عند 3- 7
 تكظيفو لجممة مف إميل دوركايمنجد مف خبلؿ مجمكعة دراسات كأبحاث كأطركحات 

المصطمحات كالمفاىيـ لمتمييز بيف النظاميف التقميدم كالحديث، كمف بيف ىذه المصطمحات 
نجد التضامف اآللي الذم تتميز بو الجماعة أك المجتمع التقميدم البسيط، الذم يقابمو 

التضامف العضكم الذم يخص المجتمع في صكرتو المعقدة كالمركبة، أيف يظير األفراد 
 .بصفة مستقمة يؤدكف كظائؼ متخصصة لكنيا في نفس الكقت متكاممة

إف التصكر الدكركايمي لؤلنظمة اإلجتماعية يطرح أشكاؿ اإلندماج اإلجتماعي لؤلفراد 
داخؿ المجتمع، ىذا األخير أم االندماج االجتماعي يختمؼ باختبلؼ النظـ كتركيبيا، 

اإلندماج اآللي : بساطتيا أك تعقدىا لذلؾ نجده يميز بيف نكعيف مف اإلندماج اإلجتماعي
 .كاإلندماج العضكم

تتأسس حياة الجماعة كشكؿ مف أشكاؿ التنظيـ أساسا عمى القيـ المشتركة، كثقؿ 
الضمير الجمعي، التقاليد، العبادات كالطقكس كالعادات المكركثة، فالعادات كالتقاليد تيدؼ 
إلى تكازف النظاـ فيي تضمف إعادة انتاج قيـ المجتمع كتقاـك كؿ ما ييدد كيانو مف أشكاؿ 
التغيير، أما القيـ كالمعايير فيي تممي عمى األفراد ما يسمككنو داخؿ الجماعة، كيعتبر عدـ 
إحتراـ القكاعد جريمة في حؽ الجماعة كقطيعة في الرابط اإلجتماعي، إذ كيؼ يمكف لمفرد 
المشاركة في ىذا النكع مف المجتمعات أم نمط اإلندماج اإلجتماعي في ىذا المجتمع في 
صكرتو البسيطة؟ ففي ىذه التركيبة البسيطة نجد بأف األفراد يندمجكف تحت تأثير الضمير 

الجمعي الذم يتمثؿ في مجمكعة المعتقدات كالمشاعر الجماعية أم شبو غياب لئلرادة 
فالضمير الجمعي يمعب دكرا ىاما في المجتمع، فيك مف جية يضمف إندماج كؿ 1.الفردية

فرد داخؿ المجتمع، كمف جية أخرل يضمف تكازف المجتمع بتطبيؽ الرقابة الدائمة كبصفة 
 .غير مباشرة عف طريؽ إحتراـ المعايير كالقيـ
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لكف مع تطكر المجتمعات كتعقدىا نتيجة لعكامؿ متعددة، أصبحت ىذه األخيرة 
مقسمة كمتفاكتة الترتيب، ألف الحياة كالبقاء كاإلستمرار يتطمب تكزيع الكظائؼ بيف 

 .الجماعات
ليس التقسيـ الذم يقصده االقتصاديكف أمثاؿ آدـ " دكركايـ"إف تقسيـ العمؿ كما يراه 

سميث ككسيمة لمزيادة في اإلنتاج كمضاعفة اإلنتاجية، بؿ كظاىرة إجتماعية تتأسس عمى 
تكزيع الكظائؼ اإلجتماعية بيف الجماعات، بؿ كشكؿ مف األشكاؿ الحديثة لمتضامف اآللي، 

 .كبالتالي مصدرا مف مصادر الركابط اإلجتماعية
لقد خّمؼ دكركايـ إرثا معرفيا ىاما فيما يخض سكسيكلكجيا اإلندماج اإلجتماعي، فمف 

بيف اإلنتحار " دكركايـ"خبلؿ دراستو لئلنتحار برز مفيـك اإلندماج كمفيـك مركزم حيث ربط 
كظاىرة إجتماعية مرضية بدرجة إندماج الفرد داخؿ الجماعة أك المجتمع، حيث تكصؿ إلى 

 .أنو كمما كانت درجة اإلندماج اإلجتماعي كبيرة كاف معدؿ اإلنتحار أقؿ كالعكس صحيح
بالبحث عف العكامؿ التي تحقؽ إندماج الفرد داخؿ المجتمع، " دكركايـ"كفي ىذا الصدد قاـ 

فيرل بأف درجة اإلندماج اإلجتماعي في مجتمع ما ترتبط بتأثير قكة القانكف، األسرة كالديف 
عمى األفراد، فإذا كانت قكة التأثير ىذه ضعيفة كانت درجة اإلندماج أقؿ، أما إذا كاف تأثير 

 .القانكف كاألسرة كالديف قكية فنجد درجة اإلندماج كبيرة
كمف خبلؿ ىذه الدراسة بيف دكركايـ دكر الديف في تحقيؽ اإلندماج اإلجتماعي كبركزه 

 1.كمصدر مف مصادر الركابط اإلجتماعية
جممة : أوالإعتمد عمى بعديف أساسييف " دكركايـ"بناءا عمى ما سبؽ، يتضح أف  

اإلشتراؾ في القيـ الجماعية، كقد إعتمد مجمكعة : ثانياالتفاعبلت اإلجتماعية بيف األفراد، 
مف المفكريف عمى النظرية الدكركايمية مف أجؿ ضبط تعريؼ لئلندماج اإلجتماعي، كقد قاـ 

 بتمخيص النظرية الدكركايمية حكؿ اإلندماج اإلجتماعي Philip Besnard" فيميب بسنارد"
 :نقكؿ عف جماعة إجتماعية بأنيا مندمجة إذا كاف أعضاؤىا"
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يجمعيـ نفس الضمير الجمعي، كيتقاسمكف نفس الشعكر باإلنتماء، كليـ نفس المعتقدات _ 1
 .كالممارسات

 .يقيمكف عبلقات كتفاعبلت متكررة مع بعضيـ البعض_ 2
 ".ليـ أىداؼ مشتركة تتجاكز المصمحة الشخصية كاآلنية_ 3

نصياره بصفة كمية في الجماعة مع شبو  فاإلندماج اإلجتماعي ال يعني خضكع الفرد كا 
غترابو، لكنو يعني تكزيع الكظائؼ كاألدكار بيف األفراد، كبالتالي يككف  غياب إلرادتو الفردية كا 

اإلندماج اإلجتماعي ىك المحصمة كالمنتكج المباشر لمجمكعة األفراد مف خبلؿ تفاعميـ 
 .كتضامنيـ في حدكد قيـ كمعايير الجماعة أك في حدكد القانكف

بنوعية وتكرار العّلقات " عندما عّرؼ اإلندماج اإلجتماعي Cussonكىذا ما أكده ككسكف 
 1".التي تربط األفراد داخل الجماعة باإلضافة إلى درجة التزاميم بقيميا ومعاييرىا

نستنتج مما سبؽ أف اإلندماج اإلجتماعي يعني السيركرة التي بكاسطتيا يشارؾ األفراد 
في مجتمعيـ الكمي، مف خبلؿ تبني القيـ كالمعايير التي تكجو سمككيـ كما تعتبر كسيمة 
لقبكؿ الفرد داخؿ الجماعة، باإلضافة إلى المكانة اإلجتماعية التي يحتميا الفرد داخؿ 

 .المجتمع كالتي تسمح ببناء شبكة عبلقاتية كتعاكنية إنطبلقا مف مركزىـ اإلجتماعي
كىكذا كبعد أف قمنا بتحديد أىـ األفكار التي قدميا بعض الباحثيف المختصيف في 
عمـ اإلجتماع يمكف أف ندرؾ بكضكح أىمية اإلندماج اإلجتماعي كتظير أىميتو بشكؿ 
خاص عند إنتقاؿ أك تغيير األفراد لمقر سكناىـ كالعيش في ثقافة جديدة، نجد أف درجة 

اإلندماج عند ىؤالء األفراد أك األسر تختمؼ مف فرد إلى آخر كمف جماعة إلى أخرل، كىك 
مرتبط كذلؾ بالمدة التي قضاىا األفراد في ىذه المناطؽ السكنية، كما نجد أف اإلندماج 

مرتبط بمدل التفاعؿ اإلجتماعي الذم يبديو الساكف إتجاه الحي الجديد كدرجة إرتباطو ككالئو 
 .لو
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فالدمج اإلجتماعي مف األمكر اإليجابية التي تؤثر عمى الفرد كالمجتمع معا فإف ذلؾ مف 
 .شأنو أف يقمؿ الجريمة كأضرارىا

كبشكؿ عاـ اإلندماج يساعد األفراد عمى التكيؼ مع المجتمع كبدكنو يسكد اإلنفصاؿ 
اإلجتماعي كيصبح المجتمع عبارة عف جماعات مغمقة كمنفصمة مما يؤثر سمبا عمى الفرد 

 .كتكاصمو مع اآلخر كعمى تطكر كسبلمة المجتمع
 :إشكالية اإلندماج في األحياء الحضرية- 8

 يقر الباحثكف بأف التحكالت المتبلحقة التي تعيشيا مجتمعاتنا اليـك كالتي شممت كافة 
المجاالت التربكية كالتعميمية كاإلجتماعية، أثرت بصفة جمية في قدرات األفراد كالجماعات 
عمى تحقيؽ التكيؼ كاإلندماج، مما أدل إلى ظيكر أنماط حياة بديمة لدل األفراد تختمؼ 

 .شكبل كمضمكنا عف األنماط السابقة
كتتجسد ىذه التحكالت أكثر فأكثر في مستكل تعدد المرجعيات الثقافية كاإلجتماعية نتيجة 
تعدد مصادر التنشئة اإلجتماعية كالتي لـ تعد تقتصر عمى األسرة كالمدرسة، بؿ إمتدت 

لتشمؿ مجاالت جديدة كفضاءات اإلعبلـ كاإلتصاؿ الرقمي كىك ما يسمح لؤلفراد بالتشبع 
بنماذج سمكؾ جديدة لـ تكف متاحة لسابقييـ، كالتي أصبحت تكازم مف حيث قكة التأثير 

 .كالتكجيو مصادر التنشئة اإلجتماعية التقميدية
 كمما يزيد تعقيدا بالنسبة لمعديد مف المجتمعات ىك التحضر السريع الذم زعزع 

الكثير مف القيـ كالعادات كالمفاىيـ لتحؿ محميا قيـ جديدة مستكردة التي قد ال تتفؽ مع 
طبيعة مجتمعاتنا العربية كىذا ما الحظناه في النماذج المعمارية كالعمرانية المستجدة، كالتي 
لـ تستطع مجتمعاتنا العربية كمنيا الجزائر لعكامؿ ثقافية كحضارية أف تتكيؼ كتندمج مع 

 .تمؾ األنساؽ المستكردة
كتجدر اإلشارة إلى أف التكيؼ اإلجتماعي ىك عممية فردية ذاتية أما اإلندماج فيك عممية 

 .إجتماعية كالتكيؼ ىك مرحمة مف مراحؿ اإلندماج اإلجتماعي
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كفيما يخص دراستنا فإنيا تيتـ أساسا بفئة السكاف المرحمة حديثا إلى أحياء حضرية 
جديدة كىي الفئة األكثر سعيا إلى تحقيؽ اإلندماج اإلجتماعي، كنظرا لطبيعة اإلنساف 

الحضرم الذم ال يتقبؿ الغرباء كبعدـ الثقة فييـ كالتعصب إتجاىيـ، ىذا الكضع يجعؿ 
األفراد ال يبادركف لبناء عبلقات جديدة كىنا تقع صراعات كتصادمات مع البيئة الجديدة 

كسكانيا، كيجد الفرد نفسو يعيش في بيئة أخرل تختمؼ عف البيئة التي نشأ فييا كلذلؾ نجده 
ما اإلنعزاؿ كاإلنسحاب، كفي ىذا  يتخذ إستراتيجيات تدفعو إما لئلندماج الكمي أك الجزئي كا 
الخصكص قاـ ركاد مدرسة شيكاغك بدراسة تكيؼ المياجريف بالمدف كاآلثار التي يمكف أف 
تخمفيا الركاسب الثقافية في المجتمع الحضرم، كمف بيف األفكار التي طرحتيا ىذه المدرسة 

 "التحضر كنمط لمعيش"بعنوان ( 1938)نجد المقالة التي نشرىا العالـ لكيس كيرث عاـ 
كتتمخص نظريتو في أف حجـ السكاف ككثافتيـ كدرجة البلتجانس بينيـ تجتمع لتشكؿ 

 فيؤدم ذلؾ إلى تفكؾ الركابط التقميدية في المجتمع كبالتالي تتمزؽ "الثقافة الحضرية"
الركابط اإلجتماعية مما يصعب إقامة الصداقة ككؿ ىذا يككف بمثابة عراقيؿ لئلندماج كالذم 
يؤدم إلى حد كبير إلى تميز ىذه العبلقات بالسطحية كالعابرة كالمصمحية كىذا ما سنكضحو 

 :       أكثر في نظرية الظاىرة الحضرية
 في البداية غياب نظرية منسجمة عف الظاىرة الحضرية، ككذلؾ "وورث"يبلحظ 

إنعداـ كضكح آفاؽ البحث بالنسبة لمدراسات المنتمية لمسكسيكلكجيا الحضرية، كذلؾ راجع 
 .باألساس إلى ندرة كمحدكدية االجتيادات في ىذا الميداف

أف أفضؿ المقاربات التي نتكفر عمييا بصدد نظرية نسقية :" كفي ىذا اإلطار يسجؿ
 في كتابو "لماكس فيبر"عف الظاىرة الحضرية ال نعثر عمييا إال في المحاكلة الثاقبة 

إقتراحات لمبحث في السمكؾ بالكسط الحضرم، " المدينة "روبرت بارككفي مقاؿ " المدينة"
لكف حتى ىذه المساىمات الرفيعة نفسيا تظؿ مع ذلؾ بعيدة عمى أف تشكؿ إطارا نظريا 

 .منظما كمنسجما يمكف لمبحث أف يعتمده لمتقدـ
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إلى طرح ما يعتبر أنو السمات العامة " ككرث"إعتبارا ليذا الكاقع كفي محاكلة لتجاكزه عمد 
المميزة لممدينة، كىذه السمات ىي تمؾ المتضمنة في التعريؼ السكسيكلكجي المدينة كالتي 

نظرية الظاىرة حكؿ 1ستتضح أكثر لما نعرض فيما يمي المضاميف التي يعطييا ليا صاحبيا
 :الحضرية

 :حجم إرتفاع السكان
 يرل ككرث أف حجـ المدينة كمما كاف كبيرا كمما كانت اإلختبلفات بيف األفراد كبيرة 

أيضا، كنفس الشيء يحدث بالنسبة لمتمايز اإلجتماعي، كىذا ما يؤدم إلى تبلشي العبلقات 
التعاكنية الجماعية لتعكض بميكانيزمات لمضبط الصاـر كالتنافس اإلجتماعي، كمف جية 

أخرل فإف تعدد عبلقات كتفاعبلت اإلنساف في المدينة يؤدم إلى تجزئة العبلقات 
فراز كتقكية الطابع اإلنفصامي لمشخصية الحضرية، كمف ثـ فإف الخصائص  اإلجتماعية كا 

التجاىؿ المتبادؿ كالسطحية، كعبلقات إجتماعية : المميزة لمثؿ ىذا النمط مف السمكؾ ىي
 .حضرية ميزكزة كعابرة

 إف المدينة تتميز بالعبلقات الثانكية أكثر مما تتميز بالعبلقات األكلية إف اإلتصاالت 
في المدينة يمكف أف تككف بالفعؿ كجيا لكجو، كلكنيا تظؿ مع ذلؾ سطحية، كعابرة 

كتجزيئية، إف الحذر كالتحفظ كالبلمباالة كمكاقؼ الضجر التي نبلحظيا في عبلقات المدنييف 
فيما بينيـ يمكف أف تككف ضد المطالب الشخصية كالتطمعات التي يمكف أف تككف لدل 
نكماشيا عمى  اآلخريف، كىذا ما يؤدم إلى تقكية الطابع األنكمي لمشخصية الحضرية، كا 

 2 .نفسيا كتميزىا بعدـ المشاركة
 إف ليذه الكضعية آثارىا عمى التطكر االقتصادم كالنظاـ السياسي، فمف جية ىناؾ 

التجزيئية، كنفعية العبلقات الحضرية التي تؤدم إلى التخصص الكظيفي لؤلنشطة كالتقسيـ 
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الكبير كالمتكاصؿ لمعمؿ كمف جية أخرل فإف الدفاع عف مصالح األفراد يتـ بالنيابة عنيـ 
 .نظرا إلستحالة التكاصؿ المباشر

 إف الكثافة السكانية المرتفعة في المدينة عكض أف تقكم اإلتصاؿ كاإلنسجاـ : الكثافة8-2
مميزات الحياة الحضرية "بيف األفراد تؤدم إلى تقكية التباعد كاإلختبلفات بينيـ، ذلؾ أنو مف 

ىك أنو بقدر ما تككف إتصاالتنا المدنية فييا متقاربة بقدر ما تككف إتصاالتنا اإلجتماعية فييا 
ذلؾ أف الجكار ال ينتج عنو التفاعؿ كاإلتصاؿ بيف األكساط اإلجتماعية المختمفة " متباعدة

الشيء الذم يؤدم إلى طغياف الفردية كالعممانية في المجتمع الحضرم، ألف األفراد ال 
يكترثكف فيو إال بما يتصؿ بأىدافيـ الخاصة فقط، لذلؾ فإف التساكف كالتجاكر ال يؤدم إلى 
لى  إنفتاح األفراد بعضيـ عمى بعض بؿ يؤدم عمى العكس مف ذلؾ إلى التكحش الفردم كا 

 1.العدكانية في النياية
يؤدم عدـ التجانس اإلجتماعي في الكسط :  عدم التجانس االجتماعي8-3

فسخ صرامة الفكارؽ بيف الطبقات المغمقة كتعقيد البنية الطبقية، مؤديا "الحضرم إلى 
بذلؾ إلى إطار مف التراتب اإلجتماعي، أكثر تفتتا كأكثر تنكعا مف ذاؾ الذم نصادفو 

في المجتمعات األكثر إندماجا، إف الحراؾ الكثيؼ لمفرد، كالذم يجعمو تابعا لفعؿ 
عدد كبير مف األشخاص المتباينيف، كيخضعو لكضع متذبذب داخؿ جماعات 

إجتماعية متباينة ىي التي تشكؿ البنية اإلجتماعية لممدينة، يعمؿ في إتجاه جعمنا 
نعداـ األمف في العالـ كمعيار مقبكؿ  .نعتبر عدـ اإلستقرار كا 

كىذا الكاقع يساعد أيضا في تفسير طابع التأنؽ كالتنكع كالتغير الذم يميز سمكؾ اإلنساف 
 ".الحضرم

إف الشعكر بعدـ االنتساب إلى أم فئة أك طبقة معينة، أك باالنتساب المؤقت ليا فقط 
ىك ما يجعؿ الفرد الحضرم يعيش كضعية إنتقالية ال تنتيي، ىناؾ إذف تجمع لمسكاف كليس 
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إجتماع ليـ إف عدـ التجانس اإلجتماعي ىذا ينتج عنو تنكع عمى مستكل إقتصاد السكؽ 
. كالحياة السياسية المبنية عمى الحركات الجماىيرية 

 إف كضعية اإلختبلؼ كالتعدد كعدـ اإلستقرار الذم يعيش فييا اإلنساف الحضرم 
تحدث كال شؾ خمبل كبيرا في شخصيتو، الشيء الذم يفسر إرتفاع معدالت الجريمة 

 .كاإلنتحار كاإلرتشاء كاإلنحراؼ في المدف العمبلقة
 تمؾ ىي أبرز السمات كالخصائص المميزة لنمط العيش الحضرم، كبيذا تصبح 

يعتبر ىك المتغير المستقؿ الذم يفسر كؿ الظكاىر " محتوى ثقافي خاص"المدينة عبارة عف 
 1.الحضرية األخرل
:  خّلصة الفصل

يعتبر اإلندماج اإلجتماعي عبارة عف شبكة مف الركابط اإلجتماعية التي تشد أفراد المجتمع 
إلى بعضيـ البعض يمر بثبلث مراحؿ أكليا التضامف اإلجتماعي ثانيا التكيؼ اإلجتماعي 

.كأخيرا اإلندماج اإلجتماعي، بحيث ييدؼ اإلندماج اإلجتماعي إلى خمؽ مجتمع لمجميع
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بعد إنياء الدراسة النظرية لمكضكع بحثنا، الذم تـ اإلستعانة فيو إلى المراجع كالمصادر المتمثمة 

في الكتب، الرسائؿ العممية، المجبلت بيدؼ تغطية بعض الجكانب المتعمقة بمكضكع الدراسة، نتطرؽ 
اآلف إلى الجانب التطبيقي كذلؾ لمقياـ بالدراسة الميدانية عف طريؽ تكزيع اإلستبياف الذم يتمحكر أساسا 

حكؿ الفرضيات التي قمنا بطرحيا، بعدىا نقـك بتحميؿ كمناقشة النتائج لؤلسئمة المطركحة مف أجؿ 
 .تكضيح مدل صدؽ الفرضيات التي تضمنيا البحث
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 : بناء وتحميل الجداول -1
 : بناء وتحميل البيانات العامة لممبحوثين -1-1

 :توزيع المبحوثين حسب الجنس: (01)جدول رقم 
 % ك الجنس

 56.14 32 ذكر
 43.85 25 أنثى

 %100 57 المجموع

 مقابؿ لمذكور بالنسبة   (% 56.14)  نبلحظ أف أعمى نسبة قدرت بػػػ 01مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
 .مف المجمكع الكمي ألفراد العينةلإلناث  بالنسبة (43.85%)

كمنو يتبيف أف نسبة الذككر أكثر مف نسبة اإلناث، كىذا راجع إلى طبيعة المجتمع الجزائرم حيث أف كؿ 
 .أسره محافظة، حيث تككف عممية التفاعؿ بالدرجة األكلى مع الرجؿ مقارنة بالمرأة

 :يبين توزيع المبحوثين حسب السن (02)جدول رقم 
 % ك السن

 [23-32]  
 [33-42 ] 
 [43-52]  
 ]فما فوق -52] 

 18 
30 
7 
2 

31.57%  
52.63%  
12.28%  
3.50%  

  %100 57 المجموع

سنة تضـ أكبر عدد مف المبحكثيف مقارنة  [42-33] نبلحظ أف الفئة العمرية 02مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
مف  (%31.57)  مف المجمكع الكمي ألفراد العينة تمييا نسبة %(52.6)بالفئات األخرل بنسبة 

بالنسبة لمفئة العمرية  (%12.28)سنة تمييا نسبة  [32-23]المبحكثيف الذيف تتراكح أعمارىـ 
مف المجمكع الكمي  (%3.50) سنة فأكثر أخذت نسبة قميمة 52سنة في حيف الفئة العمرية  [43-52 ]

 .ألفراد العينة
سنة  [42-33 ]مف خبلؿ قراءتنا لنتائج الجدكؿ يتبيف أف أكبر نسبة تتركز لمذيف تتراكح أعمارىـ 

ستقبللية مسكنيا كالتي تنتشر  كىك سف تككيف أسرة كتشكؿ األسرة النككية التي تتميز بصغر حجميا كا 
بشكؿ كبير في الحي قصد الدراسة كالتي إنفصمت عف األسرة الممتدة كذلؾ لظركؼ عاشتيا مف ضيؽ 

 .المسكف كالرغبة في العيش بإستقبللية
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 :يبين توزيع المبحوثين حسب الحالة المدنية (03)جدول رقم 
 % ك الحالة المدنية

 أعزب
 متزوج
 مطمق
 أرمل

14 
36 
5 
2 

24.56 % 
63.15 % 
8.77 % 
3.50    % 

 %  100 57 المجموع

 مبحكث بنسبة 36نبلحظ أف أغمب المبحكثيف ىـ متزكجكف حيث نجد أف  (03)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
كفي المرتبة  (%24.56)متزكجيف، تمييا فئة العزاب بنسبة مئكية قدرت بػػػػ  (%63.15)مئكية قدرت بػػػػػ 

( %3.50)أما فئة األرامؿ فقد أخذت نسبة  (%4.44)الثالثة نجد فئة المطمقيف كبنسبة مئكية قدرت بػػػػ 
 .مف مجمكع أفراد العينة

كما يمكف إستنتاجو أف الفئة السائدة ىي فئة المتزكجيف مف أرباب األسر كىك أمر طبيعي فيي الفئة 
. المقصكدة كذلؾ قصد معرفة آرائيـ حكؿ مكضكعنا قيد الدراسة

 .خاص بتوزيع المبحوثين حسب المستوى التعميمي: (04)جدول رقم 
 % ك المستوى التعميمي

 أمي
 ابتدائي
 متوسط
 ثانوي
 جامعي

02 
03 
19 
23 
10 

3.50 % 
05.26 % 
33.33 % 
40.35 % 
17.54 % 

 %  100 57 المجموع

 
مف المجمكع  (%40.35) مبحكث مف أفراد العينة أم بنسبة 23نبلحظ أف  (04)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

مف المبحكثيف مستكاىـ التعميمي متكسط  (%33.33)الكمي مستكاىـ التعميمي ثانكم بأكبر نسبة، تمييا 
مف المبحكثيف مستكاىـ التعميمي  (%5.26)مف  المبحكثيف مستكاىـ التعميمي جامعي ك (17.54)تمييا 

 .مف المبحكثيف مستكاىـ التعميمي أّمي (%3.50)إبتدائي، كفي األخير نجد 
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كمنو نستنتج أف أكبر نسبة لممستكل التعميـ الثانكم، كىذا يعكس أف أفراد العينة متعممة كبإعتبار أف 
التعميـ أصبح مف الخصائص الضركرية لكؿ أفراد المجتمع ككمما كاف الفرد متعمما كمما زادت معرفتو 

 .كخبرتو في أمكر الحياة 
 :يبين الوضعية المينية لممبحوثين (05)جدول رقم 

 % ك الحالة المدنية
 % 61.40 35 عامل

 % 3.50 02 متقاعد
 % 35.08 20 عاطل

 % 100 57 المجموع

 
لمذيف صرحكا بأنيـ عامميف مف المجمكع  (%61.40)نبلحظ أف أعمى نسبة  (05)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

مف أفراد العينة عاطمة ال عمؿ ليا كىي نسبة ال بأس  (%35.08)الكمي ألفراد العينة، مقابؿ ذلؾ نجد 
مف المجمكع الكمي كالتي تمثؿ كبار السف  (%3.50)بيا كال يمكف إعتبارىا نسبة ضئيمة كأخيرا نجد 

 .المتقاعديف
كمنو نستنتج أف أغمب أفراد العينة ىـ عماؿ كىذا أمر طبيعي ألف معظميـ مف أرباب األسر كليـ 

 .مسؤكلية تكفير الحاجيات األساسية ألسرىـ
 :يبين العّلقة بين مدة اإلقامة بالحي الجديد واإلندماج اإلجتماعي (06)جدول رقم 

 مدة اإلقامة
 مستوى اإلندماج 

[ 3-1] ]أقل من سنة
 سنوات

 k²إختبار كافة تربيع  المجموع

 % ك % ك % ك
 المجدولة المحسوبة 31.57 18 34.88 15 21.42 3 مندمجين
 42.10 24 48.83 21 21.42 3 نوعا ما

 5.99 9.18 16.31 15 16.27 7 57.14 8 غير مندمجين
 عند 2درجة الحرية  100 57 57 43 100 14 المجموع

 0.05مستوى الداللة 

( %57.14) حاالت مف فئة أقؿ مف سنة غير مندمجيف أم بنسبة 8مف خبلؿ الجدكؿ أعبله نبلحظ أف 
 مف المبحكثيف الذيف  %21.42مف مجمكع العينة مدة إقامتيا أقؿ مف سنة بينما نجد تساكل بنسبة 

 .صرحكا بأنيـ مندمجيف كنكعا ما مندمجيف مف المجمكع الكمي ليذه العينة
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( %31.57)بأنيـ نكعا ما مندمجيف تمييا نسبة  (%48.83) سنكات فقد أجاب 3- 1أما بالنسبة لفئة 
 .بأنيـ غير مندمجيف (%26.31)مف مجمكع ىذه العينة أنيـ مندمجيف بينما أجاب 

أقؿ مف  (5.99)، حيث المجدكلة 0.05كما نبلحظ أنو تكجد داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
 (. 9.18)المحسكبة 

كمنو نستنتج أف مدة اإلقامة بالسكنات الجديدة ليا عبلقة بدرجة إندماج كتكيؼ أفرادىا، ككمما 
 .كانت المدة أطكؿ كمما زادت درجة اإلندماج كالتكيؼ اإلجتماعي

 : تحميل المعطيات الخاصة بالفرضية األولى1-2
 :يبين توزيع المبحوثين حسب طبيعة السكن السابق (07)الجدول رقم 
 % ك السكن السابق

 %42.10 24 فوضوي
 %35.08 20 سكن قديم

 %22.80 13 عمارة
 %100 57 المجموع

نكع مف التقارب حكؿ الحي السابؽ ألفراد العينة فكانت  07 نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
( %35.08)بالنسبة لمذيف كانكا يسكنكف في أحياء فكضكية تمييا نسبة  (%42.10)نسبة 

مف المجمكع الكمي  (%22.80)بالنسبة لمذيف كانكا يقطنكف في سكنات قديمة ثـ تمييا نسبة 
 .ألفراد مف كانكا يسكنكف في عمارة

كمنو نستنتج أف معظـ أفراد العينة جاؤكا مف مناطؽ مختمفة كىذا ما يبرر إختبلؼ الذىنيات 
 .كالثقافات كسمككات األفراد، كىذا بدكره يؤثر عمى العبلقات اإلجتماعية كدرجة اإلندماج

 .يبين إمكانية رضا المبحوثين عمى إقامتيم في الحي الجديد: (08)جدول رقم
 % كاإلجابات 

 %85.96 49 راضي
 %14.03 8 غير راضي
 %100 57 المجموع

 أف معظـ أفراد العينة أجابكا برضاىـ عف اإلقامة 08نبلحظ مف خبلؿ نتائج  الجدكؿ رقـ 
 .مف المجمكع الكمي ألفراد العينة (%85.96)في الحي الجديد كقدرت نسبتيـ بػ 
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مف مجمكع  (%14.03 )أما الذيف أجابكا بعدـ رضاىـ باإلقامة في الحي فكانت نسبتيـ
 .العينة

كمنو نستنتج أف معظـ أفراد العينة يشعركف بالرضا بمسكنيـ ألف معظميـ كانكا 
فيك مسكف الئؽ مقارنة بالسكنات  (07)يسكنكف سكنات فكضكية كىذا ما بينو الجدكؿ رقـ 

السابقة كالذم كفر نكع مف الراحة كاإلستقرار لمعظميـ رغـ بعض النقائص التي يعاني منيا 
الحي، أما الذيف صرحكا بعدـ رضاىـ بالسكف فيـ يطمحكف إلى العيش في مساكف أرضية 

. كليس في العمارات
 :خاص بتردد المبحوثين عمى الحي السابق (09)الجدول رقم 

 % ؾ التردد عمى الحي السابؽ
 %31.57 18 نعـ
 %68.42 39 ال

 %100 57 المجمكع

 أف أغمب المبحكثيف صرحكا بعدـ ترددىـ عمى الحي 09نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
( %31.57)مف المجمكع الكمي ألفراد العينة تمييا  (%68.42)السابؽ كقدرت نسبتيـ بػ 

 .مف األفراد الذيف ما زالكا يترددكف عمى الحي السابؽ
كمنو نستنتج أف سكاف الحي الجديد لـ يعكدكا مرتبطيف بأحيائيـ السابقة كىذا ليس 

مبرر إلندماجيـ  ألف أغمبيا كانت عبارة عف سكنات قصديرية كالتي يتـ غالبا ىدميا  كىذا 
، أما السكاف الذيف مازالكا مرتبطيف بالحي السابؽ مف أجؿ جيرانيـ (07)ما أكده الجدكؿ رقـ 

. كأصدقائيـ القدامى ككذا الحنيف إلى المكطف األصمي



انذراست انًيذاَيت             :                     انفصم انخايس  

133 
 

 .أسباب بتبادل الزيارة مع الجيران  (10)الجدول رقم 
تبادل الزيارة 

االحتمال 
المجموع عدم التبادل التبادل 

% ك % ك % ك 
 27 نعم

 
47.36% _  _ 27 

 
47.36% 

 

 
 ال

 
 

 عدم التكافئ العممي
6 

 

20% 6 20% 

 %60 18 %60 18 ال أستطيع التكيف معيم

 %20 6 %20 6 أخرى
 _ المجموع

 
30 100% 57 100% 

 
 نبلحظ تقارب النسب حكؿ تبادؿ الزيارات مع الجيراف مف 10مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

مف المجمكع الكمي ألفراد العينة أجابكا بعدـ تبادؿ الزيارة مع  (%52.63)حيث أف . عدميا
منيـ بأنيـ ال يستطيعكف التكيؼ معيـ كنجد تساكم في النسب  ( %60)جيرانيـ كقد أجاب 

 أما الذيف أجابكا بنعـ في تبادؿ الزيارة %20ما بيف عدـ التكافؤ العممي كأخرل كقد قدرت بػ 
 . مف المجمكع الكمي ألفراد العينة%47.36قدرت بػ 

كمنو نستنتج أف أغمبية المبحكثيف يخشكف الدخكؿ في عبلقات مع جيرانيـ كأف 
عبلقاتيـ تككف بشكؿ حذر كىذا خكفا مف المشاكؿ، كما الحظناه أيضا أف الطبقات المثقفة 

ىـ  أكثر األشخاص حذرا لمقياـ بشبكة مف العبلقات اإلجتماعية التي إتسمت بالرسمية 
كالسطحية، كىذا ما تطرقنا  تطرقنا إليو في الجانب النظرم في الفصؿ األكؿ 
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 .خاص بإقامة صداقات جديدة بالحي الجديد (11)الجدول رقم 
وجود صداقات 

االحتمال 

 المجموعمن ىم  صداقات جديدة

 % ك % ك % ك

 
 

 نعم

 
 

42 

 
 

73.68% 

 %47.61 20 أصدقاء قدامى
 %19.04 8 جيران جدد
 %33.33 14 احد األقرباء

 %100 42 المجموع
 
 
 ال

 
 

15 

 
 

26.31% 

  سبب عدم وجود صداقات جديدة
8 

 
 ال أريد االختّلط بيم 53.33%

 %33.33 5 ال استطيع التكيف معيم
 %13.33 2 أفضل أصدقائي في الحي القديم

 %100 15 المجموع %100 57 المجموع

 
مف المجمكع الكمي  (%73.68)مف خبلؿ الجدكؿ أعبله نبلحظ أف أعمى نسبة قدرت بػ 

أصدقاء قدامى  (%47.61)ألفراد العينة مف أجاب بنعـ أم كجكد صداقات جديدة منيا 
 .ىـ أصدقاء مف جيراف جدد (%19.04)ىـ أحد األقارب بينما نجد  (%33.33)ك

مف المجمكع  (%26.31)عدـ كجكد صداقات جديدة بنسبة " ال"بينما الذيف أجابكا بػ 
( %33.33)أجابكا بأنيـ ال يريدكف اإلختبلط بيـ ك (%53.33)الكمي ألفراد العينة منيـ 

مف فضؿ أصدقائو في الحي  (%13.33)مف الذيف أجابكا بػ ال أستطيع التكيؼ معيـ ك
 .القديـ

نستنتج أف أغمب إقامة عبلقات الصداقة جديدة بالحي الجديد إنحصرت في األصدقاء 
القدامى كاألقارب كفئة أخرل فضمت عدـ إقامة صداقات جديدة كىذا راجع أساسا إلى عدـ 

. القدرة عمى التكيؼ كاإلكتفاء باألصدقاء القدامى
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 .خاص الشعور باألمان حسب الجنس (12)جدول رقم 
الجنس 
 االحتمال

 إختبار كاف تربيع المجموع إناث ذكور
K² ك % ك % ك % 

 المجدولة المحسوبة %40.35 23 %24 06 %53.12 17 نعم
 3.84 4.93 %59.64 34 %76 19 %46.87 15 ال

عند 1درجة الحرية  %100 57 %100 25 %100 32 المجموع
 0.05مستوى الداللة 

 نبلحظ إرتفاع نسبة اإلناث الذيف يشعركف بالبلأمف بنسبة 12مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
 .مف اإلناث يشعركف باألمف%24في حيف أف  (76%) 

بينما سجمت  (%53.12)كمف جية الذككر ترتفع نسبة الشعكر باألمف كقدرت نسبتيـ بػ 
لؤلفراد الذيف ال يشعركف باألمف كما نبلحظ أنو تكجو داللة إحصائية عند  (%46.87)نسبة 

 (.4.93)أقؿ مف المحسكبة  (3.84) المجدكلة k²، حيث 0.05مستكل الداللة 
  كمنو نستنتج أف اإلناث ىـ األكثر شعكرا بالبلأمف كالتي صرحف بكجكد شباب 
 .يتعاطكف المخدرات داخؿ الحي كىذا ما جعميف يشعركف بقمؽ دائـ خشية عمى أطفاليف

ة ضاف اإل  أنو مف الطبيعي أف تجد المرأة أشد حذرا في تصرفاتيا، كخكؼ المرأة في  ب
. غالب األحياف يككف خكفا مف العكاقب كأيضا حذرا مف تصرفات الغير

 .يبين مرور لدوريات الشرطة داخل الحي (13)الجدول رقم 
 % ك االحتمال

 %85.96 49 نعم
 %14.03 8 ال

 %100 57 المجموع

 تفاكت في اإلجابتيف بنعـ كال في مركر دكريات الشرطة 13نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
مف المجمكع الكمي ألفراد  (%85.96) مبحكث بنعـ أم نسبة 49داخؿ الحي حيث أجاب 

 .مف مجمكع العينة (%14.03)كتمثؿ " ال" مبحكثيف بػ 08العينة، بينما أجاب  
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كنستنتج أف معظـ المبحكثيف أقركا بكجكد دكريات لمشرطة كقد يرجع في أغمب 
األحياف إلى أف ىناؾ أفراد مشبكىيف في إنحرافات أك سمككات غير أخبلقية مف مركجي 

 .المخدرات أك متعاطييا
خاص بتوزيع المبحوثين حسب الطرف الذي يخولون لو حراسة منازليم  (14)الجدول رقم 

 .أثناء غيابيم حسب الجنس
الجنس 

 االحتمال
 إختبار كاف تربيع المجموع إناث ذكور

K² ك % ك % ك % 
 المجدولة المحسوبة %61.40 35 %56 14 %65.63 21 أقارب
 5.99 2.94 %36.84 21 %40 10 %34.37 11 الجار

عند مستوى 2درجة الحرية  %1.75 1 %4 1 0 0 آخرون
 %100 57 %100 25 %100 32 المجموع 0.05الداللة 

مف الذككر يفضمكف حراسة منازليـ مف  (%65.63) أف 14نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
مف مجمكع عينة الذككر مف يخكلكف حراسة منازليـ  (%34.37)طرؼ األقارب تمييا نسبة 

 .لجيرانيـ أثناء غيابيـ
يفضمكف أقاربيـ في حراسة منازليـ أثناء غيابيـ، تمييا  (%56)بينما فئة اإلناث نجد نسبة 

 .مف مجمكع عينة اإلناث يفضمكف جيرانيـ في حراسة منازليـ أثناء غيابيـ (%40)نسبة 
 المجدكلة K² حيث 0.05كما نبلحظ أنو ال تكجد داللة إحصائية عند مستكل الداللة 

 (.2.94)أكبر مف المحسكبة  (5.99)
كنستنتج أف ميؿ المبحكثيف في حراسة المنزؿ أثناء غيابيـ إلى أحد األقارب بغض النظر 
عف الجنس، فإمكانية حراسة المنازؿ تعطي إشارات عف تكفر األمف بشكؿ إيجابي كأكثر 

. فعالية لممراقبة كالتحكـ اإلجتماعي بإعتباره عامؿ لمكقاية مف الجرائـ كالسرقات



انذراست انًيذاَيت             :                     انفصم انخايس  

137 
 

 .خاص بالتفكير في تغيير مكان اإلقامة الجديد (15)الجدول رقم 
 % ك االحتمال

 %31.57 18 نعم
 %68.42 39 ال

 %100 57 المجموع

 نبلحظ تفاكت في اإلجابات بنعـ كال في التفكير بتغيير مكاف 15مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
مف المجمكع الكمي  ( %68.42)أم بنسبة " ال" مبحكث بػ 39اإلقامة الجديد حيث أجاب 

 .مف مجمكع العينة (%31.57)كتمثؿ " بنعـ"لؤلفراد العينة، بينما مف أجاب 
نستنتج أف معظـ أفراد العينة ال يرغبكف في تغيير مكاف اإلقامة بؿ يأممكف في 

 .تحسيف أكضاعيـ بالحي الجديد حتى يتسنى ليـ اإلندماج كالتكيؼ فييا
 
 : نتائج الفرضية األولى2-1
كجدنا أف معظـ الساكنيف الجدد جاؤكا ممف مناطؽ مختمفة كمتباينة سكاء في المستكل - 

المادم أك في اإلختبلفات اإلجتماعية كالثقافية كمنو إنعداـ كجكد عبلقة كطيدة بيف السكاف 
 (.7)كىذا بنسبة مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 

أغمبيو السكاف في الحي الجديد يشعركف بالرضا بمسكنيـ كىك يأممكف بأف يككف المسكف - 
ك الذم تبيف في الجدكؿ رقـ  (%85.96)الجديد أكثر راحة كأمف مف المسكف السابؽ بنسبة

(08) 
كىك ما تبيف في  (%68)معظـ سكاف الحي الجديد إنفصمكا عف أحيائيـ السابقة بنسبة - 

 (.09)الجدكؿ رقـ 
في السكنات الحضرية الجديدة تتقمص اإلتصاالت كالتفاعبلت بيف الجيراف كلـ تبقى - 

كىذا ألسباب منيا  (10)محافظة إال عمى شكميا كمعناىا السطحي كىذا ما بينو الجدكؿ رقـ 
 ( .52.63)عدـ قدرتيـ عمى التكيؼ بالكسط الجديد بنسبة 
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يبرز عامؿ عدـ التكيؼ مف خبلؿ العبلقات السطحية كىذا لعدـ إقامة عبلقات صداقة - 
كىذا ما بينو الجدكؿ  (73.68)جديدة التي إنحصرت في األصدقاء القدامى كاألقارب كنسبة

 (.11)رقـ 
تبيف شعكر اإلناث بالبلأمف في المحيط الجديد مقارنة بالذككر فقد أرجكا السبب إلى - 

إنتشار حالة البلأمف كىذا راجع إلى إنتشار اإلنحرافات كمختمؼ اآلفات اإلجتماعية 
 %(.76)كالتي كانت نسبتيا  (12)كىذا ما لمسناه في الجدكؿ رقـ . كالمخدرات

معظـ سكاف الحي الجديد يميمكف في حراسة منازليـ أثناء غيابيـ إلى أحد األقارب بغض -
 .14كىذا تبيف في الجدكؿ  (%61)النظر عف الجنس بنسبة 

أكثرية المبحكثيف ال يرغبكف في تغيير مكاف اإلقامة بؿ أنيـ يأممكف في تحسيف أكضاعيـ - 
بالحي الجديد كىك ما سيجعميـ يندمجكف أكثر في أحيائيا، كمنو فإف الفرضية األكلى 

ندماجيـ كىذا مف خبلؿ قدـك   قد تحققت كالقائمة بأف ىناؾ عبلقة بيف شعكر األفراد باألمف كا 
األفراد مف مناطؽ مختمفة  باإلضافة إلى إنعداـ مراكز الشرطة كقصكر الجيات األمنية 

يؤدم بالضركرة إلى كجكد صعكبة في التكيؼ خاصة مع كجكد نقص في الخدمات بصفة 
. عامة

 : تحميل البيانات الخاصة بالفرضية الثانية1-2
 .يبين نوعية العّلقة التي تربط المبحوثين بجيرانيم (16)الجدول رقم 
 % ك نوعية العّلقة

 %14.03 8 جيدة
 %36.84 21 حسنة
 %31.57 18 عادية
 %17.54 10 سيئة

 %100 57 المجموع

نبلحظ أف العبلقات بيف الجيراف ىي عبلقات أكثرىا حسنة  (16)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
مف المجمكع الكمي لمعينة، تمييا نسبة متقاربة لمنسبة األكلى قدرت  (%36.84ٍٍٍ)قدرت بنسبة 
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صرحكا بأف عبلقتيـ بجيرانيـ عادية أما األفراد الذيف صرحكا بأف عبلقتيـ  (%31.57)بػ 
مف المبحكثيف الذيف صرحكا  (%17.57)كأخيرا نسبة  (%14.03)مع جيرانيـ جيدة بنسبة 

 .بأف عبلقتيـ مع جيرانيـ سيئة
نستنتج أف أغمبية أفراد العينة عبلقتيـ بسكاف الحي الجديد حسنة لكف أغمب ىذه 

العبلقات تككف جد سطحية كمحدكدة خالية مف التفاعؿ بؿ ىي تمقائية آلية تحدث مف باب 
 الحفاظ عمى األمف كاإلبتعاد عف العداكة كالذم شرحناه بالتفصيؿ في الجانب النظرم

أما الذيف صرحكا بكجكد عبلقات جيدة مع سكاف الحي حيث أف معظميـ كانكا جيراف منذ 
. مدة طكيمة فيـ يكّنكف اإلحتراـ كالتقدير لبعضيـ البعض

 .خاص بوضعية الخدمات األمنية في الحي الجديد (17)الجدول رقم
 وضعية الخدمات  

 االحتمال
 المجموع جيد حسن ضعيف منعدم

 % ك % ك % ك % ك % ك
 %100 57 %7.01 4 %49.12 28 %26.31 15 %17.54 10 األمن

مف المبحكثيف أجابكا بأف الخدمات  (%49.12)نبلحظ أف  (17)مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
مف المجمكع الكمي لؤلفراد العينة أجابكا بأنيا ضعيفة  (%26.31)األمنية حسنة تمييا نسبة 

مف اإلجابات التي  (%7.01) تمييا نسبة  (%17.54)أما الذيف أجابكا بأنيا منعدمة بنسبة
 .صرحت بأف كضعية الخدمات األمنية جّيدة

كنستنتج أف الخدمات األمنية بالحي الجديد قميمة إف لـ نقؿ ضعيفة كدليؿ ذلؾ إنتشار 
نتشار الخكؼ كالبلأمف بيف أفراد العينة المبحكثة  .اإلعتداءات كالسرقات، كا 
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 :يبين الجدول حدوث شجارات بين المبحوثين وجيرانيم وسببو (18)جدول رقم
حدوث شجارات 

اإلحتمال 

 المجموعسبب الشجار  حدوث شجارات
 % ك % ك

 
 نعم

 
43 

 
75.43% 

 %17.54 10 نقص مراكز األمن 
 %28.07 16 عدم تكيف األفراد مع الحي الجديد

 %54.38 31 قدوم األفراد من مناطق مختمفة
 - - - %24.56 14 ال

 %100 43 المجموع %100 57 المجموع

حيث نجد أف " ال"ك" بنعـ" نبلحظ تفاكت في اإلجابات 18مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
( %54.38)مف مجمكع أفراد العينة صرحكا بحدكث شجارات مع جيرانيـ منيـ (75.43%)

أرجعكا  (%28.07)مف صرح أف سبب الشجارات قدـك األفراد مف مناطؽ مختمفة تمييا نسبة 
 مف أرجعكا %17.54سبب الشجار إلى عدـ تكيؼ األفراد مع الحي الجديد تمييا نسبة 

 .السبب في الشجارات إلى نقص مراكز األمف
بالنسبة بالمبحكثيف الذيف صرحكا بعدـ تعرضيـ لمشجارات مع جيرانيـ  (%24.56)أما نسبة 

نستنتج أف قدـك األفراد مف مناطؽ مختمفة أثر بشكؿ سمبي عمى العبلقات بيف الجيراف كىذا 
 .ما أدل إلى حدكث شجارات بيف الجيراف

 . يوضح تعرض المبحوثين لعمميات اإلعتداء ونوعو19الجدول رقم 
نوعو 

التعرض لإلعتداء 

 المجموعنوع االعتداء  التعرض لإلعتداء
 % ك % ك

 
 نعم

 
20 

 
35.08% 

 %70 14 (الشتم)السب 
 %10 2 ضرب
 %20 4 سرقة

 - - - %64.91 37 ال
 %100 20 المجموع %100 57 المجموع
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 نبلحظ أف معظـ أفراد العينة أجابكا بعدـ تعرضيـ لعمميات إعتداء 19مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
مف أفرد العينة في حيف أف عدد المبحكثيف الذيف أجابكا بتعرضيـ  (%64.91)قدرت بنسبة 
 مف المجمكع الكمي ألفراد العينة (%35.08) مبحكث كنسبة مئكية قدرت بػ 20لبلعتداء ىك 

 
أما الذيف أجابكا أنيـ  (%20)حيث كاف عدد الذيف تعرضكا لمسرقة فقد قدرت نسبتيـ بػ 

( %10)تعرضكا لمضرب فقد كانت نسبتيـ 
 .(الشتـ) كمف ىنا نستنتج أف ىناؾ عنؼ بيف السكاف كبنسبة كبيرة في العنؼ المفظي 
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 (الباروداج ) يبين لجوء المبحوثين إلى إجراء تعديّلت بواجية السكن 20: جدول رقم
 :وسببو

إجراءات تعديّلت 

اإلحتمال 

 المجموعسبب وضع الباروداج  تعديّلت بالسكن
 % ك % ك

 %43.90 18 الخوف من السرقة  %71.92 41 نعم
 %41.46 17 خوف من سقوط األبناء

 %14.63 6 أسباب تحفيظية 
 - - - %28.07 16 ال

 %100 41 المجموع %100 57 المجموع

مف  (%71.92) أف أغمب أفراد العينة أجابك بنعـ بنسبة 20نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
أجاب  (%43.90)منيـ (الباركدج  )المجمكع الكمي لؤلفراد العينة أقركا بتغير كاجية السكف 

مف المبحكثيف أنو خكؼ مف سقكط  (%41.46)أف سبب التغيير ىك الخكؼ مف السرقة ك 
 .أقركا بأنيا ألسباب تحفظية (%14.63)األبناء أما نسبة 

 .ال يفضمكف تغيير كاجية السكف مف المبحكثيف أجابكا بأنيـ (%28.07)أما نسبة
كنستنتج أسباب السرقة أكؿ داع لغمؽ الشرفات كذلؾ لتأميف المسكف ضد السرقة باإلضافة 

 .عمى دكاعي أمنية كذلؾ لحماية األطفاؿ مف السقكط
ستقرار السكان: 21جدول رقم   .يبيان توفر الحي عمى مراكز لحفظ أمن وا 

 % ك االحتمال
 %33.33 19 نعم
 %66.66 38 ال

 %100 57 المجموع

نبلحظ تفاكت في اإلجابتيف بنعـ كال في تكفر الحي عمى مركز  (21 )مف خبلؿ جدكؿ رقـ 
مف المجمكع  (% 66.66 ) مبحكث بنعـ  بنسبة38لحفظ أمف كاستقرار السكاف حيث أجاب 

 مبحكث مف المجمكع الكمي ألفراد 19بتكرار  (% 33.3 )الكمي لؤلفراد العينة، بينما أجاب
 .العينة
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كنستنتج أنو ال يكجد مركز لمشرطة بالحي كىذا ما الحظناه في دراستنا الميدانية، أما الذيف 
أجابكا بتكفر مركز الشرطة فيـ ليسك عمى دراية بكجكد مركز الشرطة كىذا ما خمصنا إليو 

 .كأف الخدمات األمنية ضعيفة كذلؾ (17 )في الجدكؿ السابؽ 
 :يبين من يتدخل لفظ الشجارات أثناء حدوثيا (22)جدول رقم 

 % ك االحتماالت
 40.35 23 سكان الحي

 59.64 34 رجال الشرطة
 - - إجابة أخرى

 % 100 57 المجموع

مف المجمكع الكمي ألفراد العينة  (%59.64) أف نسبة 22نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
مف  (% 40.35)أجابكا بأف أثناء حدكث الشجارات تتدخؿ الشرطة لفظ ىذا الشجار، كنسبة 

 .المبعكثيف مف أجابكا بأف سكاف الحي مف يتدخؿ لفظ الشجارات أثناء حدكثيا
نستنتج أف سكاف الحي غالبا ما يدخمكف في فظ النزاع أثناء حدكثو كىذا راجع إلى عدـ  
تدخؿ السكاف في شؤكف بعضيـ البعض كقد يرجع السبب في تدخميـ في بعض الحاالت 

لفظ الشجارات لغياب الثقة في األمف كمحاكلة حؿ مشاكميـ فيما بينو 
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 .ينتشار سموكيات ومشاكل غير أخّلقية داخل الحإ يوضح سبب :23 الجدول رقم

أخبلقية نتشار سمككيات كمشاكؿ غير إخاص بسبب ق اؿنبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أعبل
 السبب مف أرجع (%42.10)تمييا نسبة  (%43.85)نعداـ األمف بنسبة إ إلىداخؿ الحي 

مف المجمكع الكمي ألفراد العينة مف أرجع سبب ذلؾ إلى  (%14.03)إلى البطالة أما نسبة 
. مشاكؿ أسرية

األمف  كنستنتج أف سبب انتشار سمككيات كمشاكؿ غير أخبلقية داخؿ الحي سببيا انعداـ 
  صعكبة في التكيؼ مع ظركؼ الحي الجديدإلىكالبطالة مما يؤدم 

 :يوضح وجود جماعات تعرف بإرتكابها لسلوكات إنحرافية: 24جدول رقم 
   كجكد جماعات إنحرافية      

 
 سمككات إجرامية

 المكجكع ال يكجد يكجد
 

 % ؾ % ؾ % ؾ
 59.64% 34 50% 4 61.22% 30 نعـ
 40.35% 23 50% 4 38.77% 19 ال

 100% 57 100% 8 100% 49 المجمكع
  حيث جاءت أعمىنحرافيوإعات امف خبلؿ الجدكؿ أعبله  الخاص بكجكد جـ

"  ال "جابك ب ألمذيف  (%38.77)الذيف كانت إجابتيـ بنعـ  كأقؿ منيا  (%61.22)نسبة
" نعـ"ك" ال" ب إجابتيـ لمذيف كانت  النسبإلرتكاب السمككات اإلنحرافية، كنجد تساكم في

. مف مجمكع العينة (%50)نحرافية بنسبة إلإلرتكابيـ السمككات ا

%  ك االحتماالت

 % 42.10 24 البطالة

 %14.03 8 مشاكل أسرية

 % 43.85 25انعدام األمن 

 %100 57 المجموع



انذراست انًيذاَيت             :                     انفصم انخايس  

145 
 

نحرافية كىذا يفسر إرتكابيا لسمككات إعات بالحي الجديد تعرؼ بانستنتج أف ىناؾ جـ
 كىذا بطبيعة الحاؿ يعطي ليؤالء األحياء مراكز شرطة إقامةتقصير الجيات األمنية في 

نحرافية كىذا يعني أف بغياب األمف تزداد كتيرة إل في ممارسات سمككاتيـ ا الحريةعاتاالجـ
 .العنؼ في التجمعات السكانية

 . يوضح أثر تقصير الجيات األمنية في زيادة الشعور بالّلأمن25الجدول رقم 
% ك اإلحتمال 

% 85.96 49يؤثر 
% 14.03 8اليؤثر 

% 100 57المجموع 

 

من خالل الجدول أعاله يتبين أن أغلب المبحوثين أجابوا بأن تقصير الجهات األمنية دور 

 من المجموع الكلي ألفراد العينة ونسبة %85.96زيادة الشعور بإنعدام األمن بنسبة 

من أجابوا بأن تقصير الجهات األمنية ال يؤثر في انعدام الشعور باألمن   (14.03%

 ونستنتج أن تقصير الجهات األمنية له دور زيادة الشعور بالالأمن
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 :نتائج الفرضية الثانية 2-2
يبرز عامؿ عدـ التكيؼ مف خبلؿ العبلقات كالتفاعبلت السطحية كالمحدكدة، كىذا مف - 

خبلؿ عدـ إقامة صداقات جديدة بالحي الجديد كاإلكتفاء بالعبلقات القديمة مف خبلؿ 
كىذا ماتبيف في الجدكؿ رقـ  (%36.84 )تصريحيـ بأف عبلقاتيـ بجيرانيـ حسنة بنسبة

16 .
معظـ أفراد العينة صرحكا بأف الخدمات األمنية حسنة كىي غير كافية كضعيفة كمعظميـ  -

أقركا بنقص في مراكز األمف كأف دكريات الشرطة غير كافية خاصة الدكريات الميمية 
  .17ىذا حسب ما بينو الجدكؿ رقـ  (%49.12)بنسبة
عتداءات كىذا -  قدـك األفراد مف مناطؽ مختمفة زاد مف إنتشار البلأمف كحدكث شجارات  كا 

 .75.43 بنسبة 18ما تبيف في الجدكؿ رقـ 
% 35.08بعض السكاف الجدد تعرضكا  لؤلذل المعنكم مف قبؿ جيرانيـ في الحي بنسبة - 

 . 19 كىذا ما بينو الجدكؿ رقـ
كذلؾ لتأميف المسكف ضد  (الباركداج)تمثؿ أسباب السرقة أكؿ داع لتغيير كاجية السكف - 

باإلضافة إلى دكاعي أمنية كذلؾ لحماية % 43.90السرقة في حالة غياب ساكنيو بنسبة
 .20مف خبلؿ ما بينو الجدكؿ رقـ   (%41.46)األطفاؿ مف السقكط كبنسبة 

معظـ المبحكثيف صرحكا بأف رجاؿ الشرطة ىـ مف يتدخمكف لحؿ الشجارات بيف الجيراف - 
في حالة حدكثيا، كىذا دليؿ عمى غياب المحمة كعدـ تدخؿ السكاف في شؤكف بعضيـ 

 . 21كىذا ما تبيف في الجدكؿ رقـ  (%59.64)البعض بنسبة
أّكؿ سبب في إنتشار سمككيات كمشاكؿ داخؿ الحي حسب إجابات المبحكثيف يرجع إلى  - 

مما يؤدم إلى صعكبة التكيؼ مع ظركؼ الحي  (%42.10)كالبطالة  (%43.85)البلأمف
. 23الجديد كىذا ما بينو الجدكؿ رقـ
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معظـ السكاف الجدد أقركا بكجكد جماعات تعرؼ بإرتكابيا لسمككات إنحرافية كىذا راجع - 

نعداـ مراكز شرطة األحياء كىذا ما سمح ليذه الجماعات في  إلى تقصير الجيات األمنية كا 
. 24كىذا ما تبيف في الجدكؿ رقـ  (%61.22)ممارسة سمككات انحرافية بكؿ حرية كبنسبة

أكثرية إجابات المبحكثيف مف السكاف كانت في أف تقصير الجيات األمنية لو دكر في - 
. 25كىذا مف خبلؿ نتائج الجدكؿ رقـ  (%85.96)زيادة الشعكر بالبلأمف بنسبة

ما  شعكر األفراد بالبلأمف داخؿ األحياء : كمنو فاف الفرضية الثانية قد تحققت كالتي تقكؿ
 .السكنية ينعكس عمى سمككاتيـ اإلجتماعية؟
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االستنتاج العام  -3
لقد تبيف لنا مف خبلؿ بحثنا حكؿ ىذه الظاىرة كالتي تمثمت أساسا في عبلقة إندماج السكاف 

بمستكل األمف كمدل إنعكاسو عمى سمككات األفراد داخؿ المجتمع، ك مف خبلؿ دراستنا 
الميدانية التي قمنا بيا أف مشكمة اإلندماج اإلجتماعي ظاىرة تسكد معظـ مناطؽ الكطف  

. كليست محصكرة فقط باألحياء الجديدة 
كما أف المسكف ىك بنية إجتماعية كثقافية بالدرجة األكلى قبؿ أف يككف جدراف كأرضيات 
كأسقؼ فنجد أف أغمب السكنات الجديدة لـ تحافظ عمى المككنات الثقافية لؤلسرة كالعائمة، 
كما أف نقص مراكز الخبليا الجكارية األمنية في السكنات الجديدة يجعؿ األفراد أكثر حرية 
لممارسة السمككات اإلنحرافية كحتى اإلجرامية، كما ال ننسى األكضاع األمنية الصعبة التي 

مرت بيا الجزائر في فترة سابقة جعؿ أفرادىا دائمي الخكؼ مف األخر ككذا الخكؼ مف 
. إقامة عبلقات جديدة التي غمب عمييا طابع السطحية كالمصمحية

باإلضافة إلى تعرض بعض األفراد لبلعتداءات داخؿ الحي السكني مف شانو أف يؤثر بشكؿ 
خذ الحيطة كالحذر في عبلقاتيـ أسمبي عمى سمعة الحي مما يؤدم بالساكنيف إلى 

. اإلجتماعية كىك األمر الذم يزيد مف صعكبة التكيؼ كاإلندماج 
نما ىناؾ عدة مسائؿ إجتماعية أإف مسألة اإلندماج اإلجتماعي  التت ثر فقط بمسألة األمف كا 

ألخ ....(التفكؾ األسرم)تؤثر بدكرىا عمى اإلندماج منيا مسألة البطالة، المشاكؿ األسرية 
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ق الدراسة بشقييا النظرم كالميداني كالتي كانت تيدؼ باألساس إلى البحث عف ذكفي ختاـ ق
بعض أبعاد كمؤشرات الظاىرة ككؿ ذلؾ لغرض الكشؼ عف بعض الحقائؽ مف كاقعنا 

المعاش ك نبيف مف خبلليا مدل صدؽ فرضيات الدراسة مف خبلؿ تكضيح مدل مساىمة 
الشعكر بالبلأمف عمى ظيكر بعض المشاكؿ في التجمعات السكنية الجديدة كبالتالي تككف 

 ىناؾ صعكبات في التكيؼ كاإلندماج
 :ككفقا لما تكصمت إليو مف نتائج يكصي الباحث بما يمي

إف مكضكع اإلندماج اإلجتماعي كعبلقتو بالبلأمف مف المكاضع الحساسة التي يجب -1
دراستيا مف جميع جكانبيا كبخاصة الخفية منيا  

ضركرة اإلستفادة مف التجارب األجنبية في إنشاء المدف الجديدة مف أجؿ اإلستفادة منيا -2
كىذا لتجنب الكقكع في نفس المشاكؿ التي كقعكا فييا 

ينبغي عمى الييئات المعنية بالسكف كاإلسكاف مراعاة الخمفيات الثقافية لمسكاف قبؿ القياـ -3
بعمميات التسكيف، كذلؾ بيدؼ تجنب مختمؼ المشكبلت فيما بعد  

شباعيا مف شانيا أف تقضي عمى أسباب -4 معرفة الحاجات المختمفة لمسكاف كتمبيتيا كا 
رئيسية لبلنحراؼ كالجريمة بمعناىا الكاسع  فاألخذ بعيف اإلعتبار جميع متطمبات السكاف مف 
خدمات سكنية كصحية كدينية كأمنية كبإعتبار األمف ركيزة أساسية ال يمكف اإلستغناء عنيا 

. ففي كجكده يتيح لمفرد كالمجتمع أداء كظائفيـ بشكؿ فعاؿ
ستقرار السكاف  -5 الحاجة إلى إنشاء مراكز شرطة داخؿ التجمعات السكنية لفرض األمف كا 
ينبغي عمى األسر عندما تشترم أك تستأجر منزال أف تضع عدة أمركر في إعتباراتيا -6

 (.....الصحة، األماف، العبلقات اإلجتماعية:منيا
ضركرة كضع سياسة جديدة تعمؿ عمى إرتفاع معدالت درجات الرضا بالسكف كبالتالي -7

. زيادة قدرة األفراد عمى التكيؼ لمعيش 
تشكيؿ جمعيات في التجمعات السكنية الجديدة، تتكلى ىذه الجمعيات إدماج السكاف  -8
9 
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تجدر اإلشارة إلى أىمية التعاكف بيف سكاف األحياء الجديدة كاألجيزة األمنية في فرض -9

األمف فيك يمثؿ دكر فعاؿ في مقاكمة الجريمة كاالنحراؼ فاألجيزة األمنية غير كافية ما لـ 
 يكف ىناؾ تعاكف مف طرؼ أفراد المجتمع
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 بالبلأمف داخؿ األحياء السكنية الجديدة كأثره شعكرنضع بيف أيديكـ مكضكع اؿ

في الخانة التي تناسب  (×)جتماعي، كأرجك منكـ كضع عبلمة إلندماج اإلعمى ا
رأيكـ كأتمنى منكـ اإلجابة بكؿ صدؽ كمكضكعية كال داعي لمقمؽ كالخكؼ مف 

اإلجابة ألننا نؤكد لكـ أف ىذا العمؿ يندرج ضمف بحث جامعي كفي األخير تقبمكا 
 .منا فائؽ االحتراـ كالتقدير

 كلكـ منا فائؽ الشكر لمشاركتكـ كحسف تعاكنكـ
 :األستاذةراف ـــــــإشتحت :                                   إعـــــــــــــــــــــــداد الطالبتين        

 حنيـــــش مليكـــــــــــة.د  * *                                          قـــــــــــــــاسمي فــــاطمة*        
 بلهيــــوفي حوريــــــــــــة        *    

 

 2017/2018: السنة الجامعية

 الشعور بالالأمن داخل األحياء السكنية الجديدة وأثره على اإلندماج اإلجتماعي
 " مسكن واد الريحان بخميس مليانة والية عين الدفلى400حي "دراسة ميدانية في 
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