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 :مقدمة

 أ  

  : مقدمة
 حقل معريف متعدد ااالت يتناوله عدة علماء نظراً لتشعب دراسة اال السكين الذي ميثل

 خمتلفة، كان حصر جمال معاجلة هذا املوضوع من خالل تركيب عالقة تفاعلية بني اختصاصاتمن 
نا الظاهرة  ضمن جماهلا السكين، هذه العالقة تنتج لاألسرةاملسكن، وذلك بإظهار فاعلية  واألسرة

 أي األخري حنوه، وهذا اجتماعية مسكنها مما جتعلها فاعلة اجتاه األسرةاملدروسة وهي متطلبات 
  . وطموحات أفرادهواحتجاجاتاملسكن نعتربه جمال ملمارسة تصورات 

 فالواجهة اليت تطل على اآلخرحيث ينقسم اال السكين إىل جمالني يكمل كل واحد منهما 
ل اخلارجي بينما ميثل اال الداخلي للمسكن على خصائصه البنائية وتوزيع جماالته احلي متثل اا

 كمسؤول مباشر يف واألسرة التحتية مبا فيها من جتهيزات خاصة تساعد يف تنظيم وتسيري االعتناء به
ا  يف معامالاألوقاتحتافظ على مسكنها وتعتين به كوا تقضي فيه أغلب  والتعديل وهذا التنظيم

  التوازن بني االاختالل تنظم به جماهلا وحتافظ عليه، ومن خالل ا معيناوممارستها اليومية تتبع أسلوب
 أو على مستوى املسكن ذاته، أعطت صورة فوضوية وغري منسجمة األحياءالسكان على مستوى و

تعرب عن تصورات لعمران احلضري لألحياء، وهذا بعد التغيريات اليت متس البنايات السكنية اليت 
  .القيم االجتماعية ألفرادها وواحتياجات وعن الثقافة

  .البحث عليها من خالل هذا اإلجابةوهلذا نبين جمموعة من التساؤالت احملورية اليت نريد 
 ما هي العوامل اليت أدت باألسرة إىل تكييف اال مع احلياة االجتماعية اليومية هلا وفق تصوراا

  لك بإدخال تغريات على املسكن احتياجاا وذو
أما فيما يتعلق بسرد حمتوى الدراسة فإا تضمنت مثانية فصول، تندرج حتت بابني ميثل الباب 

اليت  و فصول بينما حيوي الباب الثاين على أربعة فصول أيضاأربعةحيوي  و النظرياإلطار األول
  : امليداين، حيث احتوت مضامني الفصول مايلياإلطارتشكل 

 على املنهجية العامة للبحث وهي عبارة عن طرح شامل ألهم اخلطوات األولضم الفصل ي
 اختيار يف واألهداف األسباباملتبعة، بدءاً بتحديد موضوع الدراسة من خالل التطرق ألهم 

، فالفرضيات اليت اإلشكاليةاملوضوع، مث نتطرق إىل حتديد املفاهيم، بينما يشري املبحث املوايل على 
هي عبارة عن ثالثة فرضيات رئيسية ويضم أيضا التصور النظري للبحث، كما حيتوي على املنهج 

على العينة وكيفية بناءها مث تناول خطوات البحث امليداين من خالل املراحل  واملستعمل يف الدراسة



 :مقدمة

 ب  

التحليل وعرض الصعوبات  واملتعارف عليها وهي حدود البحث تقنيات مجع املعطيات وأخرى للفرز
  اليت واجهت الدراسة 

 باملسكن من خالل جمموعة من املباحث األسرةفيما يتناول الفصل الثاين العالقة اليت تربط 
 باملسكن مث يف املبحث املوايل نبني اال عند ابن خلدون مث األسرةعالقة  وحيث نتطرق للمجال

ال السكين مث نعاجل إشكالية التكيف باال السكين ا  
ذلك عرب مخسة  وأما الفصل الثالث نتعرض من خالله لإلسكان احلضري ومتطلبات العمران

 كمشكلة اإلسكان لإلسكان كمشكلة قدمية مث تليها مبحث األولمباحث أساسية، حيث نتطرق يف 
ئر ويف  احلضري باجلزااإلسكان مث يليه مبحث اإلسكان االجتماعية ملشكلة األبعادحضرية مث مبحث 

   . مبحث متطلبات العمران باجلزائراألخري
 حيث 2008 إىل 1962 يف اجلزائر من اإلسكانأما عن الفصل الرابع فهو يتعلق بسياسة 

 مث يليها مبحث 1966 إىل 1962نتطرق خلمسة مباحث بداية بوضعية السكن يف اجلزائر من 
أمناط  واإلصالحات مبحث سياسة  مث يليه1989 إىل 1966 من اإلسكانخمططات التنمية وسياسة 

 إىل 1995 مث يليه مبحث توسيع سياسة إلسكان من فترة 1995 إىل 1989السكن اجلديد من 
  .2008 إىل 1999 وقواعد العمران من اإلسكان مبحث األخرييف  و1999

  امليداين، يعرض أهم نتائج البحث امليداين، بدءاً بتقدمي اخلصائص االجتماعيةاإلطارأما 
، بينما األوىلالقتصادية للعينة يف الفصل اخلامس، بينما الفصل السادس نتناول فيه حتليل الفرضية او

  يف هذا البحثاألخرييتعلق الفصل السابع حتليل الفرضية الثانية، أما الفصل الثامن وهو الفصل 
م خالصة ملا  بينما يشمل االستنتاج العامبلخصاتننهي الفصول  ويتضمن حتليل الفرضية الثالثةو

  . شاملة للبحثةصلوتوصلنا إليه وكخامتة ائية متثل ح
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  : أسباب وأهداف اختيار املوضوع -1
  :ختيارأسباب اال/ أ 

دن اجلزائرية خالل العشرية األخرية ضة تنموية شاملة يف ميدان السكن، متيزت هذه شهدت امل
النهضة بسرعة مواكبتها للمعطيات املعاصرة، هذه الوترية املتسارعة يف االجناز مل يصاحبها بالقدر 

  .الكايف إهتمام بالنوعية والكيفية
ن املدن بتغري جمال إيكولوجي ووالية الشلف عينة من هذا الشكل إذ متيزت هي وجمموعة م

  .ي، ومل حتضى بدراسة وأحباث إال القليل من الباحثني ومن أبناء املنطقةاجتماع
 احلضري من مهامه البحث يف التغريات اليت يشهدها اتمع جتماعكون ختصص علم اال -

 .والبحث عن أسباا واجتاهاا وأهدافها
 .لية للوطن للكشف عن التنوع السكاين والسكينإثراء الدراسات على املدن الصغرية والداخ -
 نظرا إلجناز السكنات دون مراعاة متطلبات االستدامة  -
 استمرار االستعمال الواسع ملواد البناء غري املستدمية  -
 ي اايل جتماعنقص الدراسات املتخصصة يف الربط بني التغري االيكولوجي والتغري اال -
 بالبناءات اجلاهزة ومدى تأثريه على التركيبة العائلية ناإلسكاإعطاء حتليل وتشخيص واقع  -

 ونظام احلي وعالقة اجلوار 
 معرفة التغريات والتوسعات غري املخططة يف إقامة يف هذا النوع من السكنات اجلاهزة -
عينة الدراسة مل جتلب إليها أنظار الباحثني، إذ اهتمت الدراسات السابقة (مدينة سنجاس  -

 احلضرية الكربى باملدن واملراكز 
حاجة السكان إىل تغيري سكنام خاصة بعد اية صالحية البناءات اجلاهزة وتدهورها  -

  وانتشار األمراض املزمنة بني سكاا
 إقاميت باملدينة ومعايشيت ريات التغيري  -
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   أهداف البحث/ ب 
 توفري مساكن الئقة تراعي متطلبات االستدامة  -
  غري املستدامة ات وبدائل للحد من أثار البناءحماولة وضع حلول ومعاجلة -
 معرفة ما إذا كان لتركيبة وثقافة العائلة تأثري يف إحداث التغيري اايل والسكين  -
 أمهية التسيري العقالين واملخطط هلذه األحياء من أجل إعطاء صورة عمرانية للمدينة  -
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   : الدراسات السابقة-2
موضوع السكن والسياسات اخلاصة به، فهناك دراسات إن هناك عدة دراسات قد تناولت 

ية وأخرى تناولته من الناحية التقنية ذلك أن السكن ميثل جتماعتناولته من الناحية االقتصادية واال
  .أصبح أزمة صعبة احلل يف اجلزائرعنصر مؤثر يف االقتصاد واتمع وهو بذلك 

نذكر الدراسة السوسيولوجية حول السكن يف الدراسات اليت تطرقت هلذا املوضوع  ومن بني أهم
 من خالل حيث تناول وضعية السكن يف العامل الثالث" نور الدين بن معاطي"العامل الثالث اليت قام ا 
  .حالة السكن يف اجلزائر

لقد ركزت هذه الدراسة على مكانة السكن يف سياسات ونظريات التنمية وهذا إسقاطا على 
ي مكانة السكن يف مشروع التنمية الذي تبنته اجلزائر، وهذا بالنظر للمعطيات حالة اجلزائر أي ما ه

واألهداف املسطرة والنتائج، فاملشروع املتبين كان يقضي باالهتمام بدور الدولة االقتصادي 
ي من خالل انتهاج النظام االشتراكي، فغالبا ما توجه السلطات العمومية استثماراا حنو جتماعواال

ت املنتجة، الصناعية، الزراعية، بينما ينظر لصناعة السكن بطريقة هامشية، لكن السكن له القطاعا
  .جتماعيةفوق األمهية اال معتربة تأمهية اقتصادية

 يف الدول املتقدمة وكذلك يف الدول اإلسكانلقد قامت هذه الدراسة على األخذ بسياسة 
ا احلالية واملستقبلية حبيث توصلت إىل نتيجة أن  يف اجلزائر وما هي إمكانااإلسكانالنامية وسياسة 

المتوازن والنمو الدميغرايف ونتائجه الغري مباشرة الأزمة السكن يف اجلزائر تعود إىل املعطى االقتصادي 
  .مل االقتصادي والنمو الدميغرايف، لذلك فالدولة جمربة على التحكم يف العااإلسكانعلى سياسة 

ي للسكن جتماعواليت تناولت اجلانب اال" جياليل بن عمران"ام ا قكذلك هناك دراسة قيمة 
وتأثريه يف التطور والتنمية من خالل متغري نسبة االستقبال يف السكن مع األخذ باجلانب الدميغرايف 
إضافة إىل اعتماد عدة فرضيات مستقبلية للسكن يف اجلزائر وهذا بوضع األسس واألهداف والنتائج 

  .كون هناك أزمة للسكن يف اجلزائرادها حىت ال تميكن اعتم اليت
، واليت تناولت )رشيد محيدو، بعنوان املسكن حتدي(إضافة إىل الدراسة القيمة اليت قام ا 

املوضوع من اجلانب االقتصادي واإلحصائي وكذا التركيز على اجلانب املايل ومشكلة التمركز 
  .بالسكاين، فمجمل الدراسات تركز على هذا اجلان
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  : اإلشكالية-3
للعالقات :  هو ختطيطجتماعمن وجهة نظر علم اال) للمدينة(إن التخطيط للمجال احلضري 

ية، لألمناط الثقافية، للنشاطات االقتصادية، للطبيعة البشرية والحتياجات السكان حسب جتماعاال
مسكن وعمارات ة من نألمر يسري على مجيع عناصر املدياية املختلفة، وهذا جتماعالفئات اال

وشوارع وأحياء وفضاءات وحدائق وأسواق ومرافق عمومية أخرى وغريها من العناصر الكثرية اليت 
يتكون منها اال احلضري، فاإلنسان عند يصمم مسكنه بطريقة حرة يعتمد على عدة اعتبارات 

تقداته، عالقاته مع غريه من التركيبة العددية والنوعية ألسرته، وظيفته املهنية، عالقة اجلوار، مع: أمهها
:  أما بالنسبة الختيار املوقع فإنه سيعتمد على عدة اعتبارات أخرى أمهها،...األقارب واألصدقاء

  ...ية، مكان عمله، مواقع اخلدمات احلضرية املختلفةجتماعية، شبكة عالقته االجتماعمجاعته اال
 ذم من جهة يف ضة اتمع إإن املدينة بطبيعتها قد تؤدي دورين متناقضني، قد تساه

أصبحت متثل بيئة اإلشعاع احلضري والثقايف، وذلك عندما يسيطر فيها التنظيم على الفوضى 
والتخطيط على العشوائية، كما قد تساهم من جهة أخرى يف تدهور اتمع وختلفه إذ أصبحت متثل 

يطر فيها الفوضى على التنظيم ي وذلك عندما تسجتماعبيئة للتلوث واألمراض وعدم االستقرار اال
  )1(.العشوائية على التخطيط

ومن هنا يأيت التخطيط احلضري يف قمة اهتمامات اتمعات املعاصرة والذي يأخذ أبعادا 
ية جتماعي أي التخطيط للعالقات االجتماعمتعددة كالتخطيط الفيزيقي االيكولوجي والتخطيط اال

  .ديد احلجم املرغوب فيه للمدنوالتخطيط للحركة اجلغرافية للسكان وحت
 تصورا جتماعوانطالقا من هاته االعتبارات يف دراسة اال والسكان، يضع علماء اال

للسكان وما يرتبط به من الظواهر، إذ ينظر بعضهم إىل كل كتلة بشرية تعرف باسم السكان على 
اء كما أن هذا البناء يطرأ أا جسم بشري ينمو ويتحرك ومن مث فإم يتصورون أن هلذا اجلسم بن

ي للمجتمع ويتمتع مثل جتماععليه التغيري، وينظر البعض آلخر إىل السكان على أنه عنصر يف البناء اال
غريه من عناصر البناء بقدر من الثبات واالستقرار النسيب إال أنه يتغري أيضا شأنه شأن غريه من عناصر 

  .بنائية أخرى

                                                
 ، ص2001حممد بوخملوف، التحضر، شركة دار األمة، اجلزائر، الطبعة األوىل، ماي  )1(
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ل والسكان، سواء على مستوى األحياء عامة الذي يعاين من نقص إن انعدام التوازن بني اا
اال العمومي أو على مستوى املسكن ذاته، وهذا إضافة إىل التباين بني املساكن املشيدة فوقها 
والذي يعطي صورة غري منسجمة لعمران احلي، وتتمثل أخريا يف عدم استجابة اال السكين 

ي واليت تؤدي تدرجييا إىل تأزم الوضع جتماعى املستوى الدميغرايف واالللتغريات اليت تصيب ألسرة عل
  .السكين يف األحياء يف ظل ندرة السكن احلضري

ي احلضري كما انعكس على البناء جتماعمما انعكس هذا بصفة مباشرة على البناء اال
واكبة تطور االيكولوجي للمدينة، وذلك بسبب عدم قدرة املدينة على استيعاب سكاا وعدم م

األنظمة احلضرية املختلفة للتطور احلضري السريع، الذي يتجلى يف عدم التحكم يف تسيري اال 
ية احلضرية من ناحية وديناميات جتماعاحلضري وتسيري املدينة العامة، والتفاوت بني الديناميات اال

ي التمسك بالبناءات جتماعاالقتصاد والتشريع احلضريني، وكان من نتائج ذلك على مستوى البناء اال
ي يف الوسط احلضري، أما على جتماعية األولية واستمرار األمناط األولية للتضامن االجتماعاال

  .املستوى االيكولوجي يتجلى يف النمو التلقائي للمدن
حيث التكفل بالعمران احلضري، وذلك بتوفري السبل واآلليات اليت تضمن منوا حضريا متوازنا 

ء بتوفري املسكن ذاته أو بتوفري اآلليات والعوامل املؤدية إىل توفريه باملعايري املطلوبة، بغية وسليما سوا
امتصاص الفائض الدميغرايف لألحياء غري املخططة والتخفيف من الضغط الذي تعاين منه ليسهل 

  .إصالحها من جهة وحيدد من ظهور أحياء جديدة غري خمططة من جهة أخرى
 على سلم ريشتر أحلق أضرارا بكل 7,3 الذي هز الوالية بقوة 1980ام إن زلزال الشلف ع

 29747 فقد بلغ عدد املباين املنهارة %80اهلياكل القاعدية بالوالية إذ قدرت نسبة الدمار ب 
مسكن، حيث شرعت الوالية يف إعادة إسكان املنكوبني يف خيم كمرحلة أوىل مث يف مباين جاهزة 

 عائلة موزعة على عدة أحياء سكنية 19075بية كمرحلة ثانية مست مستوردة من مؤسسات أجن
صاحلة ملدة عشرة سنوات ومع غياب وتعطل املرحلة الثالثة اخلاصة بإعادة بناء الشلف إىل يومنا هذا 

 سكان البناءات تسابق، جعل هذه امعات السكنية احلضرية تعيش حياة بدوية، حيث ) سنة30(
ءات فوضوية وغري خمططة على املساحات احملاذية وتأميم املمرات واألرصفة مع اجلاهزة على تشييد بنا

  .تعديالت أخرى أدخلت على اإلطار الداخلي للمبىن
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ية للعائلة دف التغلب على أزمة السكن وهذا قادنا اجتماعقصد االستجابة حلاجة اقتصادية 
  :إىل تساؤالت حمورية

ية اليومية هلا وفق جتماع تكييف اال مع احلياة االإىل ما هي العوامل اليت أدت باألسرة -
تصوراا وقيمها واحتياجاا عن طريق إدخال تغيريات وتعديالت على احلالة الداخلية 

 ؟واخلارجية للمسكن اجلاهز

 ؟هل لعامل النمو الدميغرايف دفع يف تغيري وتعديل حالة املسكن داخليا وخارجيا -

ت املكلفة مبراقبة البناءات سامهت يف انتشار هذا النوع من هل غياب دور السلطات واهليئا -
  املخطط؟ غري العمران

  : الفرضيات-4
   :الفرضية األوىل

مدة صالحية البيوت اجلاهزة احملددة زمانيا ومكانيا ولظروف ظرفية ترتب عنها إدخال  -
 .جيةتعديالت مست اإلطار الفيزيقي للمسكن يف بنيته الداخلية ومورفولوجياته اخلار

  : الفرضية الثانية
 إىل إعادة توزيع لوظائف اإلطار املبىن للمسكن داخليا ياتوسع تركيبة العائلة وامتدادها أد -

 .وخارجيا

 :الفرضية الثالثة

ملكية األفراد للمسكن وغياب اإلجراءات القانونية والتوجيهية للعمران تساعد على انتشار - 
 .النسيج العمراين غري املخطط
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  :د املفاهيمحتدي -5
نه البناء الذي يأوي إليه اإلنسان، ويشمل هذا البناء كل الضروريات والتسهيالت  إ:املسكن) أ

والتجهيزات واألدوات واألجهزة اليت حيتاجها أو يرغب فيها الفرد لضمان حتقيق الصحة الطبيعية 
 . )1(والعقلية والسعادة له وألسرته

املخطط كظاهرة حضرية ارتبط أساسا بظهور العمران  العمران غري :العمران غري املخطط) ب
احلضري احلديث القائم أساسا على التخطيط بصفته يقع على النقيض منه، وقد ازدادت أمهيته مع 
التصنيع والتحضر والرتوح الريفي واالنفجار احلضري، ولذلك يعترب من الظواهر العمرانية اليت 

لنمو التلقائي للمدن خاصة يف الضواحي واألطراف بعيدا عن أصبحت متيز املدن احلديثة الناشئة عن ا
املكان الذي قد يعيد التطوير املخطط للمدينة مستقبال  اختيارأي توجيه أو ختطيط، سواء من حيث 

أو من حيث جتزئة املنطقة ويئتها من أجل البناء والسكن حيث عادة ما تكون القطع األرضية هلذا 
 تباينا كبريا، أو من حيث ختطيط الشوارع وترك اال العمومي وفضاءات النوع من البناء متباينة

إلقامة املنشئات العمومية احلضرية مستقبال، أو من حيث احترام قواعد البناء والتعمري أو من حيث 
  .مستوى التجهيز باملرافق احلضرية الضرورية

 لرمسي، العشوائي، يطلق على العمران غري املخطط مسميات عديدة منها، شبه غري ا
 .)2(اهلامشي، العفوي، الفوضوي، غري املشروع

 العمران يعين السكان يف نشاطام وعالقام وتكييفهم مع البيئة اليت يوجدون فيها يف :العمران) ج
وقت معني مهما كانت هذه البيئة حضرية أم ريفية، ومن هنا فإن العمران يشمل على أربعة عناصر 

 بأن العمران ذا املعىن ال حسني الساعاتوالسكان والنشاط والبيئة، ويوضح أساسية وهي السكن 
يدل فقط على التعمري والنمو والنشاط، فقد يدل أيضا على ما هو ضد العمران من خراب 

 .)3(وتدهور

يرى بأن هذا املفهوم واسع يعين يف بعض األحيان عالقات  شومباردلو حسب تعريف: العائلة) د
ية ضيقة أو ممتدة واعية بنفسها ويف أحيان أخرى اجتماعية، ويف أحيان أخرى جمموعة جيولوجية دمو

                                                
  169ص  ،1999، بريوت، دار النهضة العربية،"ة العربيةغرية يف جمتمع املديناألسرة املت "،عبد القادر القصري - )1(
  .44 صفحة ،2001 ماي ، الطبعة األوىل، اجلزائر،شركة دار األمة" التحضر "، حممد بوخملوف- )2(
  285 ص ،1980 ، الطبعة الثالثة، بريوت،دار النهضة العربية" علم االجتماع الصناعي "، حسن السعايت- )3(
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وهناك بوظيفة اقتصادية، ) العائلة( عالقات مؤسساتية مابني أفراد جمتمع ما وتقوم هذه املؤسسة 
 . شكلني لنمط العائلة

اء املتزوجني، أباء  وهي العائلة اليت حتتوي إىل جانب الزوجة والزوج، األبن:العائلة املمتدة
  ...الزوجني، أخوة الزوجني

  .هم فقطئ وهي اليت حتتوي على الزوجني وأبنا:العائلة النووية
 باختالف األولوية اليت  ختتلف تعريفات مشكلة اإلسكان:)تعريف إجرائي (اإلسكانمشكلة ) ه

بارة عن حالة أو تعطى لبعض عناصرها أو أبعادها على البعض اآلخر، فقد ينظر إليها على أا ع
موقف تسيطر عليه ظاهرة ندرة املسكن املتاح واملالئم لألفراد الذين يشعرون حباجة إليه، ومن ناحية 

القيمة اإلجيارية للمساكن على   على أا جتسيد واقعي الرتفاعاإلسكانأخرى قد ينظر إىل مشكلة 
 .رائية لألفراد ذوي الدخل املنخفضحنو قد يفوق القدرة الش

 هي سياسة ختتص ا الدولة باعتبارها السلطة اإلسكان إن سياسة :اإلسكانمفهوم سياسة  )و
اليت تعين بتنظيم اتمع وتأمني كافة طلباته، واليت من بينها السكن الذي يعترب متطلبا حيويا شأنه يف 

  .  العامة للسكنذلك شأن الغذاء، حبيث أن الدولة جمربة على توفري السكن ملواطنيها يف إطار السياسة
السياسة العامة للسكن تتضمن السكن اخلاص الذي يستطيع الفرد تأمينه لنفسه وذلك نظرا و

لوفرة اإلمكانات املادية لديه، أما السكن العام فهو السكن الذي تعىن بتوفريه الدولة ملواطنيها 
  .اديةية واالقتصجتماعالعاجزين عن توفري مسكن، وذلك يف إطار سياسة الدولة اال

إن السكن يعترب سلعة استهالكية دائمة كما يعترب استثمار مكلفا بالنسبة للدولة فاملتطلبات على 
  .)1(السكن يف تزايد مستمر، إضافة إىل تكاليفه الباهظة ورغم ذلك فال ميكن االستغناء عنه

طرف  هي عبارة عن جمموعة منتظمة من الربامج املتبناة واملوضوعة من اإلسكانإن سياسة 
الدولة، حبيث أا دف أساسا إىل وضع الوسائل القانونية اليت متكنها من التحكم يف السوق السكين، 

م معايري السعر والكمية الذي بواسطته تضمن التوازن العام بني العرض والطلب، وذلك يف احترا
  .احملددة

                                                
(1) JEANPAGEEYHIEU, le financement de la construction du logement. pagearis: édition Sirey, 1991, page 3, page 
4 
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ك باختاذ إجراءات وتدابري  دف إىل توفري الدولة السكن ملواطنيها، وذلاإلسكانكما أن سياسة 
تتميز باألداء والفعالية يف اإلنتاج والتسيري، وهذا ضمن اإلمكانات املادية والبشرية اليت توفرها الدولة 

  .)1(يةجتماعلتحقيق املكاسب السياسية واالقتصادية واال
نا  هي أولويات الدولة اليت حتاول النجاح فيها فرهان السكن يعترب رهااإلسكانإن سياسة 

على تطور الدولة، لذلك فالسياسة اليت تنتهجها الدولة يف هذا اال هلا عدة أهداف، يظهر هذا من 
  :خالل ما يلي

إن السكن حمركا هام لالقتصاد لذلك جند أن الدولة تتوخى يف سياستها لإلسكان اليت تتبناها 
لعاملة، خاصة وأن النشاط حتقيق األهداف االقتصادية، فقطاع السكن يستقطب جزء هاما من اليد ا

من النشاط الصناعي العام إضافة إىل أن هذا القطاع ميكنه أن يساهم  %60السكين ميثل أكثر من 
يف حل مشكل البطالة باعتباره نشاط دائم يساهم يف استثمار املوارد البشرية واستقطاب اليد العاملة 

  .)2(تباره نشاطا متجدداالبسيطة اليت تتمكن من التدريب واالرتقاء يف عملها باع
 متكن من ترقية الصناعات اخلفيفة واحمللية الصغرية خاصة منها ما اإلسكانكما أن سياسة 

يتعلق مبواد البناء واملواد التزيينية والكمالية املستعملة يف السكن مما ينشط االستثمار ويساهم يف وجود 
  . للدخل واليت تثري خزينة الدولةمنابع جديدة

 إطار أعمال البنوك اليت يف أن سياسة السكن هلا ارتباط وثيق بالنشاط الضرييب إضافة إىل
ختتص بالسكن ومتويله ويظهر هذا يف أسعار الفائدة واإلعفاءات من الرسوم اجلمركية والقروض 

 بشكل يضمن حقوق املمنوحة، حبيث أن الدولة هي اليت تضع األطر القانونية اليت تكفل تسيري القطاع
 .الفرد

 اليت تعدها الدولة تساهم يف تنمية البيئة املالية االقتصادية، فهي تنشط اإلسكانكما أن برامج 
عمليات االدخار وتساهم يف إنشاء نظام للرهن يضمن مصدرا أخر للتمويل السكن إضافة إىل تنشيط 

  .)3(جالقدرة الشرائية وتنمية الصناعة الداخلية وهذا من شأنه تقليل االعتماد على اخلار
 هلا دور كبري من الناحية السياسية، ذلك أن السكن يعد مشكال اإلسكانكما أن سياسة 

مستعصي احلل على احلكومات اليت حناول جاهدة حله وذلك من خالل حماولة تلبية أكرب عدد ممكن 

                                                
(1) J. E HAVEL, habitat et logement. (France: pageresses universitaires de France, 1968) page 11 

  18، ص 1984، سبتمرب 03رقم . تنميةجملة التمويل وال" مقالة حول السياسة السكنية " مارتا أنسويرت،  - )2(
  19،ص 2001اجلزائر، ماي : عبد القادر بلطاس، السياسات احلديثة يف متويل السكن، ديوان املطبوعات اجلامعية - )3(
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ات قمن الطلبات على السكن وهذا يف حماولة منها لتطوير اتمع عن طريق التقليل من الفرو
ي جتماعية بتوفري سكن مالئم للذين لديهم دخول منخفضة حىت تضمن نوعا من التوازن االجتماعاال

  .)1(الذي يسمح باستمرارها يف احلكم
كما أن نوعية اخلدمة اليت تضمنها الدولة يف اال خاصة يف إطار الربامج املعلنة حول السكن 

يب عن أدائها تساهم يف تقوية عن الرضا الشسعى الدولة لتروجيها حىت تضمن مستوى مقبول متواليت 
  . الدولة وتعزيز مكانتها

 املتبناة من طرف الدولة اإلسكانية للسكن جند أن سياسة جتماعكذلك ونظرا لألمهية اال
حتاول أخذ هذا اجلانب بعني االعتبار، وذلك بتوفري السكن للطبقات اليت ال تستطيع احلصول عليه 

قد وجدت من أجل هذا، فالسكن سلعة ضرورية يستطيع بواسطتها الفرد  اإلسكانوهذا الن سياسة 
  . حتقيق ذاته ووجوده من خالل ضمان احلق يف نوعية حياة مقبولة

يكون ذلك مبحاولة ضمان توزيع جغرايف عادل للسكان خاصة وان التمركز يف املناطق و
 التنويع يف السكنات ومتويلها ئا جديدا ينضاف إىل أعباء السكن، إضافة إىلبالصناعية أصبح يعد ع

حىت تضمن عرضا واسعا للسكن يف إطار سياسة اإلعانات املالية أو توفري سكنات مببالغ رمزية ودعم 
ية وحماولة ضمان الرفاهية لألفراد ألن ذلك يعد جتماعتكلفة السكن للحد من الطبقية والفروقات اال

  .)2(مؤشرا هاما على نطور الدولة ومنوها
 ختتلف باختالف الدولة ونظام حكمها، واآلليات املستخدمة اإلسكانأهداف سياسة غري أن 

للتحكم يف القطاع ويظهر هذا من خالل التخطيط السكين الذي يأخذ بعني االعتبار املوارد املتاحة 
  . وتطور املدن والنمو الدميغرايفوالطلبات املقدمة على السكن

ية يف احلسبان واليت جتماعقتصادية والسياسية واالبأخذ اجلوانب اال : السكينالتخطيط )ز
 بكل الطلبات املمكنة رامج ومشروعات، فالتخطيط السياسي يتضمن حماولة األخذبتظهر يف شكل 

  .حول السكن

                                                
(1) FRANCOISE CHOAY, L’urbanisme, utopies et réalités. (France: Edition du seuil, 1988) Page 09 
(2) - JEANPAGEEYTHEU, ibid page 05 
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ية فهو حماولة ترقية اخلدمات املرافقة للسكن من بيئة جتماعأما من الناحية االقتصادية واال
مان وجود املرافق الضرورية املصاحبة للسكن من مدارس وتعمري وختطيط للحي والطرق وض

  .)1(ومستشفى ومراكز ترفيه
 اليت تتوخى الدولة حتقيقها بناء على اإلسكانإن التخطيط السكين له عالقة وطيدة بسياسة 

  . الذي يرسم اخلطوط العريضة هلاالتخطيط السكين
الدولة أن تأخذها بعني االعتبار، والتخطيط السكين هنا يضمن رسم السياسة العامة اليت على 

حبيث أن هذه السياسة تكون على املدى الطويل وتكون واقعية تأخذ بعني االعتبار، اإلمكانيات 
  . املادية والبشرية املمكنة وتضمن التأييد السياسي هلا

وم مبراعاة البيئة واملناخ املميز للبلد عن طريق تكثيف وتنويع قكما أن التخطيط السكين ي
وانني تمع ودرجة حتضره، والتشريعات والقلدراسات اليت تأخذ ذه اجلوانب إضافة إىل نوعية اا

  .املنظمة للقطاع وهذا من مجيع الزوايا اإلدارية
 وترشيد العمل احلكومي مبا اإلسكاننالحظ هنا أن التخطيط السكين يقوم بتوضيح سياسة 

القطاع لوحده وهذا من ناحية التمويل والبناء تتضمنه من أدوار تتقامسها عدة هيئات يف هذا 
  .واإلشراف
ن الدولة يف التخطيط السكين هي املنوطة بوضع كافة القوانني والتشريعات اليت تضبط سري إ

القطاع من حيث احترام مقاييس اجلودة يف العمل وتطبيق كافة اإلجراءات املتعلقة بالعمران والبناء، 
  .خالل وبعد اجناز السكناتأن تتوفر إضافة إىل الرقابة اليت جيب 

ظم لذلك يتوخى التخطيط السكين تنظيم منتكذلك جند أن البناء ال يكون عشوائي وغري 
األحياء واملرافق الضرورية، وهنا تتدخل الدولة للتنسيق بني خمتلف القطاعات حىت يكون هناك تنظيم 

  .راين يعكس تطور اتمع والدولةسكين وعم
 ستكون كومة يف التمويل يعترب أمرا هاما يف أي ختطيط سكين ذلك أن اخلطةكما أن دور احل
  .وفق سبل التمويل املتاحة

                                                
   15، ص 1985مصر، : شادية حممد عزيزي، املالمح األساسية للسكن يف مصر، دار املستقبل العريب - )1(
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  :التصور النظري ملوضوع البحث -6
واليت جتماع ي من النظريات امليكروسوسيولوجية يف علم االجتماعمتثل سوسيولوجيا الفعل اال

هي العالقات القائمة بني األشخاص وما ينتج ترتبط مستويات حتليلها بالوحدات الصغرى للمجتمع و
 كما أن الدراسة )1(،ة بل تكون بل تكون مبنية وموجهةفمن تفاعالت اليت ال ختضع للصد

بني أعضاء واجلماعة  ية اليت تنشأ االجتماعامليكروسوسيولوجية تدرس النماذج املتنوعة للعالقات
كما أنه  )2(ي االجتماعألشخاص بالكلا ويتصل ا  املختلفة اليت يرتبطاألطرافالواحدة وتعاجل أيضا 

مقدمة من طرف البحث امليكروسوسيولوجي  ميكن حتليل اتمع الكلي دون الرجوع ملفاهيم ومبادئ
فمن غري املمكن أن نقوم بالدراسة اتمعية للوحدات الصغرى دون أن ندخل العتبار النموذج "

كذلك الميكن أن نقوم بالدراسة اتمعية للوحدات .لكليةالتبايين للمجتمعات ومنوذج اتمعات ا
 بني مستويات التحليل بني فاالختالف .)3("لني الدراسة اتمعية للوحدات الصغرىفالكربى مغ

 .ليس فيه تعارض ألن كالمها يؤديان وظيفة البناء يف املوضوع السوسيولوجي) املاكرو وامليكرو(

ي كنظرية ميكروسوسيولوجية واليت تدرس من جتماع الفعل االوعلى هذا األساس مت تبين نظرية
تفاعالت ضمن جمال حمدد موضوعا لتحليل املواقف اجتاه البناءات من خالهلا الفرد وما ينتج عنه 

  .يةاجتماعاجلاهزة واال السكين كظاهرة 
املقاربة الفريية –ي بؤرة انشغاالا الفكرية جتماعومن املقاربات الفردانية اليت جتعل الفعل اال

اليت نتخذها من خالل هذا البحث املوجه النظري لدراسة املواقف اجتاه البناء اجلاهز واال السكين 
ية هلا داللة ذاتية نستطيع فهمها وتفسريها اجتماعحيث ينطلق تفسرينا هلا من حيث أا أفعال 

  .يااجتماع
ية جتماعة يف تناول املواضيع االولتأكيد على ضرورة تكامل البحوث املاكروسوسيولوجي

ي الفيربي وليس كطرح نظري يفسر جتماعوظفنا نظرية ماكروسوسيولوجية كدعم لنظرية الفعل اال
وهذا لتوضيح أمهية التكامل بني النظريتني يف الشرح  يةجتماعإشكالية تكييف اال مع احلياة اال

د بارسونز كتمثيال للمستوى املاكرو على ي عنجتماعي حيث اعتمدنا على نسقية الفعل االجتماعاال
  .ي لفيرب جتسيدا للمستوى امليكروسوسيولوجيجتماعفردانية الفعل اال

                                                
(1) Guy Rocher, Introduction à la Sociologie général: L’action sociale.Paris: edt H.M.H, 1968, P23 
(2) Ibid.P 16 
(3) Ibid P16-17 
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 بطريقة جتماعفمن خالل املناهج الكيفية اليت تبىن عن طريق الفهم طرح فيرب موضوع علم اال
 ع املواضي فتأسيس.ي اليت تكون دراسته بإتباع النمط التصوريجتماعجديدة وهو الفعل اال

ن داللته يف املعىن الذي يعطيه الفاعل مكجتماعي الذي تالسوسيولوجية يكون يف وعي وفهم الفعل اال
 حسب املنظور جتماع حيث يرتبط هذا املعىن بالقيمة ويتطلب بناء أي موضوع يف علم اال.لتصرفه

خالل ظهور أو وضوح مسة بناء أو تشيد عقلي يتشكل من "ماد النموذج املثايل الذي ميثل الفيربي اعت
   )1("املقارنة بني الظواهر االجتماعيةأو أكثر أو جهات نظر ميكن مالحظتها يف الواقع تسهل لنا عملية 

ية ليست موجودة يف الواقع لكنها تساعدنا يف فهم الواقع جتماعفالنماذج األربعة ألفعاله اال
ي والداخلي يشمل يف تطوره سلسالت ن السلوك اإلنساين سواء اخلارجإ ":ي يقول فيربجتماعاال

وانتظامات نستطيع تأويلها عن طريق الفهم اإلنساين فهذا التأويل غايته فهم السلوك فهو يتضمن 
 )2("مربيقيةاإلمل حتقق مصداقيته  ال ميكن إثباته ما له درجة من التنوع حيث وضوح نوعي خاص

ي على منذجته  االجتماع التحليل للفعلىوهذا إال مبطابقتها بالنموذج املثايل حيث يعتمد مستو
اهلدف وذلك عن   فهناك فعل عقالين موجه حنو)3(ألربعة اليت تنتظر بطريقة عقالنيةاألفعال احسب 

 حيث .طريق توقعات السلوك حنو موضوعات العامل اخلارجي أو عن طريق توقعات أشخاص آخرين
  .نية لألهداف ألجل حتقيقهاتستغل هذه التوقعات كشروط أو وسائل للوصول بصفة عقال
بقيمة ضمنية إلزامية ذات تنظيم أخالقي  بينما الفعل العقالين املوجه بقيمة يكون نتيجته اعتقاد

  .مجايل أو ديين أو
 من فعله ألنه ال خيدم اقتناعه الشخصي الذي ةفالفاعل هنا ال يأخذ بعني العتبار النتائج املتوقع

 فالفعل العقالين يف قيمة يتطابق مع مستلزمات أو مطالب ميكن أن يكون مصدره واجب أو عمل
  .يعتقدها الفاعل مفروضة عليه

 للفعل العاطفي ينطلق من كونه انفعال لألحاسيس حاضرة حيث يوجه بداللة ه أما تعريف
واعية كما ميكن أن يكون رد فعل لتهيج غري مألوف ولكن عندما يشترط الفعل العاطفي بتأثريات 

  . داللة ذاتية واعية قد يقترب حنو عقالنية موجهة بقيمة أو دف معاوجدانية ذات

                                                
   46، ص 1992دار الشرق للنشر والتوزيع : عمان: زوي سليم فهمي وآخرون، مدخل إىل علم االجتماعحممد خليل معن، غ )1(

(2) Max (weber) Traduction Julien Freund, Essai sur le théorie et la science.Paris: edt Laplon, 1965, P 303  
)3( P Birnbaum, Fchazel, théorie Sociologique.Paris: edt PUF, 1977, P 31-32  
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وأخريا الفعل التقليدي الذي يكون متأصل يف العرف كما ميكن أن يكون رد الفعل ناتج 
  .لتقليد أو بوجه لتوقعات ناجتة من عادات ويكون الفعل هنا خاضع لألعراف والعادات والتقاليد

حليل الفيربي للسلوك الفردي أنه يفترض تصور يشمل ثالثة الت"فما ميكن أن نستخلصه من
   .)1(" الشعور.التفاعل. عناصر وهي الفعل

حيث يرتبط الفعل بالوسائل اليت حتقيقه بينما التفاعل مبستوى التوقعات مبواضيع العامل 
  .اخلارجي أو األشخاص وأخريا حيمل الشعور داللة أو معىن موجه للفعل

رتبط إىل حد ما تن حيث أنه عملية مكجتماعي يالاسونز للفعل رايف حني جند تعريف ب
ألهداف وذلك ضمن وضعيات ايوجه السلوك لتحقيق " ووضعية األشخاص داخل النسق كما مبكانة

  .)2("ويضبط باملعيار ويستلزم إنفاق طاقة أو جهد أو دوافع ينظمها الفاعل بطريقة مستقلة
من فاعلني فردانيني بينهم روابط متفاعلة ومتواجدين يشمل تعدد "نسق الذي حيوي الفعل لفا

ضمن وضعية ذات خصائص فيزيائية إيكولوجية مييلون على حتقيق أكرب قدر من رغبام ويتحددون 
  )3("عرب وضعية فيزيائية وإيكولوجية تتضمنهم وتتوسطهم بنسق من الرموز املشتركة 

تمع مرجعيات بنائية من نسق الفعل الثقافة الشخصية وا" متثل كل من  وحسب بارسونز
 فالفاعل. )5( الذي يعطي بعد بنائي ويؤسسه عن طريق الختيار الذي يشكل للفاعل بدائل لفعله)4("

الختيارات فهذه العملية تولد اة معنية من لي يقوم باختيار الدوافع ما يناسبه حسب سلساالجتماع
ي عند بارسونز حىت تبني النظرة جتماعالا الفعل  إن تعرضنا لتفسري.نوع من احلركية يف نسق الفعل

الشمولية يف حتليله لنسقيه الفعل اليت نراها انسب مقاربة تعاجل املواضيع اخلاصة بتكييف اال مع 
  .ية اليت متثل موضوع متشعب ومتعدد ااالت الفكرية االجتماعاحلياة

ا تشكل أنسب تصور نظري نعاجل  أ االجتماعي لفيربويف ألخري ما ميكن قوله نظرية الفعل
واليت ) البناءات اجلاهزة( ية لألسرة ضمن جماهلا السكين االجتماع إشكالية تكييف اال مع احلياةهوفق

  . تتبناها ألسرة لتحافظ وتعتين مبسكنهاتنفسرها من خالل الرؤية الفيربية على أا تصورا

                                                
(1) Michel lallement, Histoire des idées Sociologique: De Parsons au Comtemporains, tome 2, Paris: edt. Nathan, 
1993, P 196  
(2) François Bourricaud: L’individualisme institutionnel: essai sur la Sociologie de Talcott Parsons.Paris: edt PUF, 
1977 P 65  
(3) Ibid,P 68  
(4) Ibid, P 68  
(5) Ibid, P 69  
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   :املنهج املستعمل يف الدراسة) 7
لبحث يف حتقيق أهدافه العلمية والعملية بالتحكم اجليد بآليات منهجية ترتبط جناعة ا

  .باستطاعتها تقدمي البحث حسب املعايري املعمول ا
.  حيث أن البحث مهما كان طابعه علمي خيضع إىل ثالث مستويات ال ختتلف عن اثنان

فتكاك، فالبناء مث التحقيق نها تتفق يف ارتقاء البحث عرب االمجيعها هلا خاصة متيزها عن األخرى لك
حيث لكل مرحلة من هذه املراحل أدواا وتقنياا غري أا ال جتد فاعليتها بدون ما يكون هناك منهج 

تم وضعها يجمموعة من القواعد اليت "مالئم يسري عليه البحث حيث يشري اصطالحه العلمي إىل أنه 
   .)2(واعد أو املعايري تسمح باقتناء وتنسيق التقنياتفهذه الق. )1("بقصد الوصول إىل احلقيقة يف العلم

هذا املخطط له دور . )3("وضع خمطط للشرح" البحث يساعد يف كما أن إتباع منهج معني يف
   .يف بناء موضوع البحث من خالل مرحلة الوصف والتصنيف والشرح

بة وذلك حسب طبيعة ومبا أن نوعية الدراسة هي اليت تفرض على الباحث انتقاء املناهج املناس
  .الطرح اإلشكايل املعتمد عليه الذي عادة ما يقترن باألهداف املراد حتقيقها

لنا املنهج املقارن املنهج الرئيسي يف معاجلة العوامل اليت أدت باألسرة إىل تكييف اال مع  بدا
يه للمالحظات ية للمسكن اجلاهز حيث استعمل هذا املنهج يف مرحلة الوصف كتوج االجتماعاحلياة

 للميدان وذلك يةعالستطاالالتراكمية املستقاة من القراءات ألولية للمراجع وما يأيت من الدراسة 
  . م الطرح اإلشكايل للموضوعئبانتقاء ما يال

 ة يف تصنيف املعطيات اإلمربيقية،وإضافة للمنهج املقارن استعنا باألساليب إلحصائية التحليلي
 أو )4("كن العتماد عليه كليا يف إعطاء تفسري حقيقي مقترن بالنظريةال مي"وكون هذا املنهج 

يا لكن ليس اجتماعفنا النموذج املثايل الذي صنفه فيرب وهذا يف شرح املواقف وتأويلها بالفرضيات وظ
والشرح يف مرحلة تفسري  كمنهجية يف الطرح اإلشكايل أو يف بناء املوضوع ولكن كتقنية للتصنيف

  .أويل السوسيولوجي للعالقات السببية بني املتغرياتاجلداول والت

                                                
   89 ص 1995ديوان املطبوعات اجلامعية، : عمار بوخوش، حممد حممود الذنيبات، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، اجلزائر )1(

(2) Madeliene Gravitz, Méthodes en Sciences Sociales, 8 edt, Paris: edt Dalloz 1990, P 385  
(3) Ibid P 384   
(4) Ibid P 473  
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  : العينة) 8
ي يستوجب اجتماعية نقطة منهجية هامة حيث يف كل حبث جتماعتعترب العينة يف العلوم اال
فعملية املعاينة هي اختيار "منه عينة متكن من متثيل اتمع األصلي،  وجود جمتمع البحث الذي خنتار

يأخذ صورة " وذلك حىت يستطيع الباحث أن )1("الل على خواص اتمع كلهجزء من اتمع لالستد
 ولتحديد عينتنا قمنا بالتوجه مباشرة إىل حي البناء اجلاهز واملعروف يف املنطقة من )2("عن تفكري العام

 مسكن جاهز كنتيجة 147قبل العام واخلاص نظرا لتميزه بنمطه املعماري اخلاص، حيث تنتشر فيه 
وقصدنا احلي مباشرة حىت ندرس اتمع  .1980 أكتوبر 10 اليت متت بعد زلزال اإلسكان لعملية

كله، ونتيجة لصعوبة استرجاع بعض االستمارات وعدم تقبل بعض األسر ورقة االستبيان وإىل غياب 
 مسكن 130 من العينة مما جعلنا حنصر العينة يف % 11.56بعض األسر عن مساكنها فإننا فقدنا 

  . ببلدية سنجاسجاهز
  : خطوات البحث امليداين) 9

استنادا لإلشكالية املطروحة يف هذا البحث مت وضع خمطط للدراسة امليدانية يتوافق مع هذا 
الطرح وميكننا من حتقيق األهداف العامة للدراسة، حيث تضمن هذا املخطط جمموعة من إلجراءات 

  : امليدانية نلخصها فيما يلي
  : حدود البحث
 موضوع البحث إىل معرفة العوامل اليت أدت باألسر إىل تكييف اال مع احلياة يهدف

ية وفق تصورات واحتياجات أدخلت على املسكن اجلاهز، وعليه مت حتديد ثالثة جماالت جتماعاال
  : خاصة ذا البحث

 املسكن الذي فقد مت انتقاء متغريات هذا اال اعتمادا على األسرة ونوع: اال البشري –أوهلا 
  .تسكن فيه

أما اال اجلغرايف فقد وقع اختيارنا على حيني بوسط حضري مبدينة سنجاس أي مبركز 
سة على غرار بقية األحياء املدينة، واحليني ميثالن جمموعة من املساكن اجلاهزة اليت أخذت كعينة للدرا

  ).اححي صاحلي وحي سرب(ي عليها البناء الصلب إلمسنيت ومها غطاليت ي
                                                

   3-2 ص 1971، دار الكتب اجلامعية، مصر "مقدمات العينات" أمحد عبادة سرحان وثابت حممود أمحد - )1(
زيـة، بـن عكنـون،      ، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املرك     "مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث     "د الدنيات حممود    -بوحوش ع . د - )2(

   53، ص 1995اجلزائر، 
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 مدة ستة أشهر موزعة على مراحل بدءا بالزيارات نا فقد استغرقاال الزمينأما فيما خيص 
االستطالعية لبعض األسر واألقارب قصد اإلملام بالصعوبات اليت قد تواجهنا أثناء نزولنا امليدان 

قابالت غري ودامت شهر، كانت بني التردد هلذه األسر وطرح عليهم أسئلة عامة فكانت عبارة عن م
  .موجهة هي أكثر منها تدرب وتوقع ملا سوف يكون قائما عند الرتول للميدان

بينما املرحلة الثانية فتمثلت يف االتصال مبصلحة اإلحصاء ببلدية سنجاس لطلب املعطيات 
واإلحصائيات واخلرائط لألحياء اليت ستجري عليها البحث امليداين، وهذا بتقدمي الوثائق اإلدارية 

صرح ا قصد احلصول على هذه البيانات وهذا لتشكيل القاعدة السرية، فكانت هناك نقاشات مع امل
  .بعض الطلبة املتخرجني وبعض األساتذة املختصني للمساعدة والتوضيح ودامت املدة نصف شهر

أما املرحلة األخرية وهي مرحلة الرتول إىل امليدان باستمارات ائية وقد دامت أربعة أشهر 
اية مبرحلة توزيع االستمارات ومأل االستمارات باملقابلة مع العلم أنه كان هناك توقف عن التوزيع بد

  ).شهر رمضان(خالل شهر أوت 
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  األسرة واال السكين: الفصل الثاين
   :اال وعالقة األسرة باملسكن - 1

ميثل اال احليوي حصيلة جتمع بني العناصر الفيزيائية ذات املنشأ الكوين كاملكان الذي يعيش 
ية اليت تعرب عن العالقات املعاشة جتماعية تؤمن بقائه، والعناصر االفيه اإلنسان مبا فيه من جتهيزات ماد

 يولون اهتمام كبري جتماعاليت تنشأ نتيجة التفاعل القائم بني الوسط واإلنسان حيث جيد علماء اال
  .ي عند دراستهم للمجال، فعادة ما يعرفونه بأنه معاش عن طريق العالقاتجتماعباجلانب اال

 الذي يرجع إنتاج اال إىل العيش فيه عرب نسيج Raymond Ledrutلماء فمن بني هؤالء الع
 )1(من العالقات الداخلية واخلارجية، وان استثمار الفرد للمجال يأيت نتيجة عالقة التعايش اليت جتمعها

 على هذه الصفة قائال أن هناك تركيب Jean Remyية يف العيش، ويثين جتماعوهذا إلضفاء الصفة اال
ية واليومية لألفراد كشرط مادي للوجود جتماعمل للمجال من حيث أنه بناء جيسد احلياة االمتكا

  .)2(ية جتماعوحسبه هذا التركيب هو مبثابة تفاعل يدخل ضمن متثيالت للحياة اال
 اال بأنه ليس فقط إطار مبىن أو مرآة تعكس اإلسقاط Rogert Brunetيف حني يعرف 

كما )3(تجه، ولن يعرف اال على أنه منتج لسلوكات متكررة أو جديدة األرضي للمجتمع الذي ين
يعرفه على أنه وحدة لإلدراك هي معقدة غري متحكم فيها كوا ترتبط بتصور الشخص الذي يرى 

  .)4(وما يريد أن يرى 
وما ميكن استخالصه من هذه التعريفات أنه هناك تأثري وتأثر بني العناصر الفيزيائية 

ية املكونة للمجال، فإذا اعتمدنا على اال كعنصر مادي فله قدرة على احتواء عناصر اعجتمواال
ية، جيسد بعض منها ويقضي البعض اآلخر للمحافظة على اتزان اجتماعخمتلفة وحتويلهم إىل عناصر 

  .)5(اموع ويساهم بفاعلية يف اإلنتاج عرب الوقت 
ي الذي يسلكه الفاعلني جتماعه عن طريق التنظيم االية فيه بإنتاججتماعكما تقوم العناصر اال

يف مسارهم احليايت، فباإلضافة إىل كونه بناء يصبح عن طريق هذا التنظيم بنية هلا معىن ومتثيل 
 فإن إنتاج اال بالنسبة للمجتمع هو خلق تصورات مميزة من Raymond Ledrut ي، وحسباجتماع

                                                
(1) Raymond Ledrut, L’espace en question ou le nouveau monde urbain, PARIS,édt Anthropos, 1976,P357 
(2) - Jean Remy, Lilian Voye, la ville et l’urbanisme, Gembloux,édt Duculot,1974 PP 36-37 
(3) - Roger Brunet, Espaces,jeux et enjeux,PARIS,édt Fondation Diderot,1986, P23 
(4) -Ibid,P36 
(5) - Jean Remy, Liliane Voyé, OP.cit, P37 
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ية على اال يؤدي إىل جتماع، فتأثري العناصر اال)1(اصالتعايش ختتلف حسب طرق التعلم لألشخ
  .)2(إنتاج نسق مرجعي من العالقات املعاشة 

ي يرتبط باملمارسات والتمثيالت هلذا يتناوله التحليل السوسيولوجي من اجتماعفاال زمن 
اعالت ذات  ليس من حيث بنائيته ألنه عنصر مادي، وعن طريقه تنظم التركيبات والتفةحيث أنه بني

 وبإعتبار )3(يجتماعاملعاين، فهناك بعض السيمولوجيون يعتربون أن الفئات حمددة هليكلة الرمز اال
املسكن جزء من اال احلضري فإنه ليس مبجال شخصي حيوي النشاطات العائلية فقط بل هو مفترق 

عائلية ضمن جماالت طرق جمموعة من املمارسات تتعلق باملكانات اليت حيتلها أعضاء اجلماعة ال
اال إىل قيمة االستعمال فيه كونه حامل موعة من األعمال ئة وختضع ي خارجية عن املسكن،

  . والذي يرتبط بدوره بالتمثيالت الرمزية العامة)4(متأتية من نسق مرجعي خاص
ليت جندها ي للمجال السكين بالنماذج الثقافية املتعارف عليها واجتماعظيم اال يرتبط التنكما

ية، فمثال تنظيم ااالت التحتية يتبع تقسيم جتماع مستوياا االتعند أغلبية األسر وهذا مهما اختلف
  معني خيضع هلذه النماذج

ي يف شكل شبكة جتماعإن املسكن هو جمال إلنتاج املمارسات، فهذا البناء الفيزيقي خيلق اال
فإذا اعتربنا أفراد اجلماعة العائلية من منطلق الفعل ية املشرية واملنظمة له جتماعمن العالقات اال

ية ضمن مسكنهم، حيث يعطونا للمجاالت جتماعي فإم يبادرون يف إنتاج العالقات االجتماعاال
 ومن خالل ما سبق ذكره يتضح أن هناك عالقة جدلية بني ،يااجتماعالتحتية املهيأة مسبقا رمزا 

 هذه العالقة هو التفاعل القائم بني هذين العنصرين، فتأثري املسكن كمجال واألسرة كفاعلة وأساس
ي ميثل مستواها املعيشي بينما اجتماعالذي متارسه األسرة ضمن هذا اال هو انه ختضعه يف تنظيم 

التأثري الذي ميارسه املسكن كمجال على األسرة يكمن كمحدد للبنية العائلية ألنه يدخلها ضمن 
   .ة التركيبسريورات التركيب وإعاد

  : خلدونابناال عند  - 2
جمموع "فيوظفه ليشري به " ابن خلدون"يعترب مفهوم العمران من كلمات املفاتيح ملقدمة 

 بينما يورد تعريفه يف مقدمته على ، احلديثعىنمب ذا وه)5("مركبات البيانات التحتية والفوقية للمجتمع
                                                

(1) - Raymond Ledrut OP.cit,P357 
(2) - Ibid,P359 
(3) - Jean Remy, liliane Voyé,OP, cit, P38  
(4) - Bouchara Traki Zannad,Tunis,une Ville est son double, édt Maison tunisienne de l’édition P163 

  .127 ص ،1986 ،املؤسسة الوطنية للكتاب: اجلزائر). حممد الشريف بن داىل حسني( ،الفكر االجتماعي عند ابن خلدون ،عبد الغاين مغريب - )5(
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و الذي يكون يف الضواحي ويف اجلبال ويف احللل املنتجعة  وه،النحو التايل فمن العمران ما يكون بدويا
 وهو الذي باألمصار والقرى واملدن واملدر لالعتصام ، ومنه ما يكون حضريا،يف القفار وأطراف الرمال

   )")1ا والتحصن جبدراا
عريف أن العمران يشمل كل املوضوعات املادية الطبيعية اخلارجة عن تيتضح لنا من هذا ال

 ومن ميزات هذا العمران ، فهذا العمران ميثل اجلانب اجلغرايف،دة اإلنسان واليت أقامها للحياة يف املدينةإرا
هناك نوعني من العمران البدوي والعمران احلضري فبني " ابن خلدون"أنه يؤثر يف عوائد األفراد فحسب 

القتصادي واجلغرايف ومن مث فإا تدل العمران البشري املرتبط بالبادية يشمل مفهومني أو معنيني ومها ا" 
   )2("تعين كل املساحة املوجودة خلف أسوار املدينة.. .على السهل واجلبل كما تدل على الصحراء

أما عن العمران . بينما يعرف العمران البشري اخلاص باحلضر فهو كل ما يتعلق باملدينة
  .سوارهاالبشري املرتبط حبياة املدينة فهو كل ما يتعلق بداخل أ

 فتقسيمه لنوعني ،وهذا يقابل مفهوم العمران عند ابن خلدون يف الوقت احلايل مفهوم اال
 كما يشرح يف مقدمته ، اإلنساين يف عصرنة وإىل طريقة العيشجتماعمن العمران إمنا يعكس طبيعة اال

ل شخصيتهم حسب ية لألفراد حيث حلجتماعأن هذه البيئة الطبيعية هلا تأثري واضح يف احلياة اال
 فهناك اختالف بني السكان الذين يعيشون داخل أسوار املدينة وسكان البادية الذين يعيشون ،إقامتهم

   .خارج أسوارها
جعل من املدينة مرجعية لتحليل شخصيات السكان " ابن خلدون"يتضح لنا من هذا أن 

  . حسب مكان عيشهم
  :(Bourdieu) اال السكين عند بورديو - 3 

رة عن اتمع اجلزائري وذلك ظ إعطاء ن"سوسيولوجيا اجلزائر"ول بورديو يف كتابه حا
 حيث اعتمد على ،ية احلضرية الريفية بصفة عامة واألسرة اجلزائرية بصفة خاصةجتماعبوصف احلياة اال

ومن  ، الشاوية، العرب،القبائل:  إىل ثالث مناطقذلكتيبولوجية عرقية يف تقسيم اتمع اجلزائري و
  .خالل هذه املناطق تناول حسب دراسة األسرة اجلزائرية حسب هذا التقسيم

  .اال بشكل عام واملسكن بشكل خاص إن ما يهمنا من هذه الدراسة كيف تناول بورديو

                                                
   128 -127 ص ،نفس املرجع - )1(
  .131نفس املرجع ص  - )2(
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ي ومها التنظيم القبلي والتنظيم اجلديد ناتج من السياسة جتماعإىل نوعني من التنظيم اال يتطرق بورديو
 هذين التنظيمني يعتمد على األرض كمجال معاش ، للتجمعات السكانية ضمن قرى ودشراالستعمارية

  .يجتماعحيقق للسكان واألفراد النشاط االقتصادي والتضامن اال
ية مصدرها األرض جمال لالسترزاق ومبدأ يكفل الوحدة والتضامن جتماعفقوام احلياة اال
ية قوية متأتية من قيمة الثورات بني اجتماعتتمثل بداللة فاألرض . ليةاملرتاألفراد اجلماعة القبلية أو 

 للجماعة العائلية يظهر عندما يتكلم عن طريقة يلاملرت بينما متثل اال السكين ضمن التنظيم ،األجيال
توزيع هذه املساكن وكما أسلفنا يعد فرض سياسة التجمعات السكنية اليت قضت على روح اجلماعة 

 جديد ناتج من التوزيع اجلغرايف يف شكل دشرات تضم ماعيتاجوضع   أن هناكرغم منال فب،القبلية
 اجلديد اإلسكايني يتالءم مع هذا النمط اجتماعخليط من القبائل إن الوضع استطاع أن خيلق وجود 

 كإبقاء روح التضامن العائلي بني أفراد اجلماعة العائلية حيث تتجسد ، بترسيخ بعض القيم القبليةذلكو
. بناء مسكن جديد أو عندما يكون موسم جين الزيتون عند ENTRAIDالقيمة مثال مبدأ التعاون هذه 

لك إقصاء القبيلة ففي هذه التجمعات تتواجد ا ذهذا النمط املعيشي جيسد الريف و فحسب بورديو
  .ثكنات عسكرية كما أقام املستعمر مؤسسات أخرى غريت حياة األهايل

اء فيزيقي فحسب بل من حيث أنه يكفل الوحدة العائلية وجمال ر له كبنظملسكن ال ينفا
اموعة من املمارسات االقتصادية حيث يفصل اجلنس بني أنواعها فهناك أعمال تكون يف اهلواء الطلق 

 هي أعمال ختص أفراد ، صناعة الفخار،الزرع، احلرث، كالبناء،ختص الرجال وأخرى خاصة بالنساء
  .)1(اجلماعة العائلية

 منط س فهذا املسكن يعك،بينما وصفه للحياة احلضرية من خالل متوضع املسكن يف احلي
معيشي مغاير عن املناطق الريفية لكنه حيقق للجماعة العائلية استقالليتها وحرمتها وسريتها بالنسبة ملا هو 

على تبادالت  بينما العامل املفتوح خيصصه للرجال قائم ،خارج املسكن فهو عامل مغلق خاص بالنساء
   )2(. اقتصادية اليت قوامها العالقات العامة،جتارية

  :الداللة الرمزية يف تنظيم اال السكين - 4
خيضع تنظيم املسكن االعتبارات الثقافية اليت تعطي هلذا اال متثيل رمزي يساعد األفراد على              

   .ة مبنية على قيمة االستعمالياجتماع حيث ترتبط ممارسات الفاعلني فيه لتمثيالت ،فهمه وإدراكه

                                                
(1) - Pierre burdieu ; Sociologie de ‘Algérie 5 éd Paris: édt PUF, 5emeedt, 1974, p13  
(2) - Ibid, p56  
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ية اليت حتدد الوظائف االستعمالية جتماع إال بتزاوج املعاين االته قيميت عمراين ال تأفاملسكن مبىن
  .للمجاالت التحتية يف املسكن

خاص باجلماعة العائلية يضمن هلا "وما مييز هذا اال عن ااالت األخرى أنه جمال مغلق 
  .)1("رام شخصيتهاخصوصيتها التامة واحت

 فهناك ميزة التوافق بني املسكن كبناء فيزيقي والتوزيع الدميوغرايف ،إضافة إىل هذه امليزةو
للتركيبة العائلية وهذا للراحة والعيش السليم ولتلبية احلاجات النفسية لألفراد كونه املكان الذي 

 العائلية تعتقد فيه من حيث أنه الرهانات"يقضي فيه اإلنسان معظم األوقات واألهم منها فأغلبية 
 إن هذه اخلصوصية جتعل من املسكن مسرح احلياة اليومية لإلنسان واألهم )2(."أرضية لالستهالك

  .)3("حيث تتجسد هذه احلوادث يف قلب املسكن... حوادث اليت عاشها كاالختتان والزواج
لناحية العمرانية مفضية إىل وال ميكن أن نعترب الفرو قات املوجودة بني أنواع املساكن من ا

فروقات يف الداللة الرمزية اليت حيملها كل نوع من أنواع املسكن بني املعترفة ا ألن الداللة ترتبط 
بثقافة اتمع ليس باملستوى املعيشي وهذا باعتبار أن نوع املسكن من بني املؤشرات اليت تقيس ا 

  .املستوى املعيشي لألسرة
الفات املوجودة يف منطية املساكن إال أن هذه األخرية تؤدي وظيفة واحدة فبالرغم من االخت

حيث جند يف التصميم . وهي أن ااالت التحتية ألي نوع من املساكن ترسخ مبدأ االشتراك والتعاون
 فهناك جمال ،ية كالعمارات مثال ا جماالت داخلية تشترك فيها األسرجتماعالعمراين للمساكن اال

طفال وجماالت لنشر الغسيل كما جند أيضا املساكن الفردية وعلى مستواها الداخلي للعب األ
ية تعامال مميزا فمثال وسط الدار يف جتماعخصوصا طريقة تقسيم اال الداخلي يفضي على احلياة اال

تمرار املسكن التقليدي له داللة رمزية تنظم احلياة اليومية لألفراد كوم يستعملون هذا اال باس
 .دائم

للحديث عن هذه الداللة الرمزية نركز على الفضاء الداخلي للمسكن التقليدي كونه و
 تطرقوا لدراسة جتماعاألقرب واألنسب للمجتمع اجلزائري وأن هناك العديد من علماء اال

  .جتماعية يف حتليالم السوسيولوجيةمرفولوجية املسكن التقليدي بإسقاط املعاين اال

                                                
(1) - Côte, L’Algérie ou l’espace retourné. Algérie: édit Média –plus, 1993, p 25 
(2) - Chérifa Hadjij, « Famille, logement, propriété », Op cit, p100 
(3) - Bouchara Tracki zannad, Symboliques Corporelles et Espace Musulman Tunis édit Lére 
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 كما أا ،ي يساعد األفراد على إدراكهاجتماع ىنالرمزية تغذي اال بإعطائه معفالداللة 
فمن . تساعدهم يف تنظيم وتقسيم اال حسب األعمال املنوطة فيه كممارسات يومية معمولة ا

ثة  جند الباح،الباحثني الذين تكلموا عن هذه الداللة وتأثريها يف املسار احليايت لألفراد داخل املسكن
 للمرأة لوجودها الدائم ضمن هذا اال اجلسميةاليت تربط احلركة " تراكي بوبشرة زناد" التونسية

تعاجل التنقل اجلسمي كشكل ندركه له طول وحجم يتأثران بشكل وحجم اال يف زمن "فهي 
ة باملرأة تربط هيكلة املسكن من خالل هذه احلركة اجلسمانية اخلاص  كما أا،)1("تواجد هذا اجلسم

 ، بتركيزها على التهيئة املخصصة لوسط الدار كمجال مفترق للمجالت األخرى اليت نتوسطهذلكو
مقابل الرجل الذي تكون  Centripète حيث تقول بأن تنقالت املرأة ضمن هذا الوسط تكون

 خارج نشاطاته اجتاه هذا اال حنو اخلارج ونضيف أن هناك معارضة بني ما هو داخل وبني ما هو
ية قوية تتمثل يف مفهوم التسلسل اجتماعحيث تستعمل هذا املفهوم حىت تشرح به مفهوم له داللة 

وما مييز هذه احلركة اجلسمانية للمرأة ضمن جمال وسط الدار  )Hiérarchisation sociale )2 يجتماعاال
  )3(. وتشبه بتنقالا بالطواف بالكعبة الساعةأا تكون عكس عقارب

مثيل كهذا يعرب عن الداللة القوية اليت حيملها هذا املكان ضمن اال السكين التقليدي إن الت
  .باخلصوص

هلذه املعارضة بني مـا   ″le sens pratique ″يف كتابه" بيار بورديو"كما تعرض السوسيولوجي 
جمـال  هو داخل وخارج بشكل مغاير لكنه ال خيتلف يف املضمون حيث أنه قسم اال السكين إىل                 

  .مظلم وجمال نري حيمالن ممارسات حبيث ختتلف طبيعتها حسب طبيعة كل جمال على حدى
 يعكس تنظيم اال ويساعد األفراد – القبائلي -فمبدأ املعارضة عند بناء املسكن التقليدي 

 ومظلم وبني يء فهناك معارضة بني ما هو جاف ومبلل وجمال عايل وآخر سفلي وما هو مض،إدراكه
 إن هذه املعارضة ال تزيد من الفصل بني املرأة والرجل ،و خاص باملرأة وآخر خاص بالرجلما ه

 حيث ،لكنها تضمن حرمة اجلماعة العائلية باعتبار أن هذه احلرمة متثلها املرأة الزوجة واألخت والبنت
ري على  فاال املظلم عادة ما يش،ي عند تصميم املسكنجتماعاعتمد هذا االعتبار العريف اال

                                                

(1) - Traki Zannad, op cit, pp 34-35 
(2) - Ibid, pp47 
(3) - Ibid pp 50-51 

* - Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris: édit Minuit, 1980, p441-p461 



 اإلطار النظري: األول الباب

 27 

النشاطات اليومية اليت تزاوهلا املرأة يف املسكن حيث تكون داخل املسكن مبعين يف عمقه وعكس باب 
الدخول فهي أي النشاطات تكون بعيدة عن كل األعني اخلارجة عن املسكن لضمان حرمة وحركة 

 فمثال ، عند األفرادالنساء ضمن هذا اال وكل موضع لألشياء اهزة يف املسكن هلا متثيل وثقل كبري
آلة النسيج هلا موضع خاص وتدل على داللة كبرية ختص املرأة عندما تكون فتاة وعند بلوغها 

  .وزواجها فهو رمز التحصني واحلماية للشرف العائلي
إن جمموعة النشاطات اليت تقام يف اال املظلم تعرب عن ممارسات هلا خصوصية مميزة فهي 

 بينما اال النري ، هلذا حيضى اال املظلم بعناية فائقة تضمن هذه اخلصوصيةتشمل النشاطات اجلنسية
حركة ذكورة خاصة تعكس دخول "ففيه . فيشري إىل كل النشاطات اليت ترتبط إىل حد ما بالرجل

 يتضح )1(" إن اال النري يوجه دائما حنو الشرق وفيه إسطبل للحيوانات،وخروج الرجل إىل احلقول
يعكس تقسيم العمل بني اجلنسني أين نفرض ) القبائل( أن لتقسيم اال يف املسكن التقليدي من هذا

أن االعتبارات الثقافية معرضة بنائية تؤدي إىل التكامل بني عمل املرأة داخل املسكن وعمل الرجل 
  . وحتقيق وحدة اجلماعة العائلية،خارجه

يفة ظضاء السكين هلا رمز معترب ويؤدي وواألهم مما تقدم ذكره أن كل ركن ونقطة يف الف
شكل ممارسات وتطبيقات هلا ي ياجتماع فامتالك بطبيعة احلال هذا اال يؤدي حتما إىل خلق ،ةينمع

  .ية قويةاجتماعدالالت 
 دخول العروس بناء مسكن ،فمثال العتبة جمال عبور بني الداخل واخلارج حيوي معاين كثرية

  .إخل.. .ي كرمز للربكة وإبعاد األرواح املؤذيةجديد تقام فيه حنر املواش
فالداللة الرمزية ضمن اال السكين هي موجة لألفعال من حيث أا مرجعية ثقافية 

  .يةاجتماع

                                                
(1) - Ibid, pp 456-45  
*- Voir L’ouvrage Pierre Bourdieu, Sociologie de l’Algérie 5 éd Paris: édit PUF,1975 
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   :إشكالية التكيف باملسكن - 5
 اال امتالكببحوث عديدة تطرقت أساسا إىل مشكلة  )Chambart de lawe )1لقد قام 

ية ال اجتماعوالسكن بصفة خاصة من طرف أفراد ينتمون إىل فئات وطبقات احلضري بصفة عامة، 
  .تتقاسم نفس التصورات ونفس الثقافة

ية يف اتمعات الصناعية اجتماع لكل طبقة أن امليدانية األحباثاكتشف من خالل هذه 
ح أنه يف حالة اليت تريد العيش فيه، من هنا يتض منوذجا ثقافيا خاصا من خالله نوعية وبنية اال

 حسب مبادئ تانعدام إمكانية تنفيذ هذا املشروع يف اال، يضطر الناس إىل التكيف مع مساكن بني
  . أن يكون بعيدا جدا عن تصوراا ونوعية ممارساااألحيانية تكاد يف بعض اجتماعوتصورات 

 اضطرابات إىل حدوث األحيانوهذا ما خيلق حسبه تناقضات يف االمتالك تؤدي يف بعض 
  .ية العديدةاجتماعنفسية و

أن امللكية غالبا ما تتعارض مع عملية امتالك  Chambart de lawe اكتشفمن جهة أخرى 
اال اليت تتم وفق تصورات حسية وعاطفية للسكان، إذا يف حالة عدم ملكية املسكن يشعر السكان 

أكان مالكه أشخاص أو دولة، خاصة إذا بنوع من الضغط والتبعية واالنفصال عن اال املبين سواء 
  .كانت هذه متثل مصاحل الفئة اليت ال ينتمون إليها

 اال السكين يتم عن طريق املمارسات العائلية من خالل العالقة املوجودة بني امتالكإن 
  .املساحة املخصصة لألفراد واملسافة بينهم

 )le déracinement ()2( بدراسة وعبد املالك صياد Pierre Bourdieuومن جهة أخرى قام 
حبيث قاموا بتحليل منط إسكان عسكري فرض على جمتمع قروي جزائري، فعال لقد كانت اجلزائر 

 .أرضية جلميع التجارب
لقد قام املسؤولني إبان االستعمار ببناء القرى، فاملخططات البنائية تتناقض مع عادات وتقاليد 

 وغريها وهناك عدة أسئلة يف هذا الصدد تطرح من خالل  عسكريةألغراض وهذا األصلياتمع 
الشكل وهندسة املنازل والطرق وتصميماا شاركت اإلدارة االستعمارية يف مغالطة اجلماعات 

 وذلك من خالل القوانني اخلارجية اليت تطبق عليهم واليت كانت متناقضة مع آنذاكالسائدة 
خالل هذه احلركة مست التحوالت فيما خيص تنظيم ومن  ية لتلك اجلماعاتجتماعالتشكيالت اال

                                                
(1) - Chambart de lawe: la fin des villes, Ed. Calmonn levy, Paris 1982, P94 
(2) - Pierre Bourdieu, Abd El Malek Sayad: Le Déracinement, Ed: Paris, P43  
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ية اليت كان هلا تأثريا يف حتطيم العالقات العائلية اليت كانت جتمع جتماعجمال السكن، وبالتايل البنية اال
 مبحيطهم وكذلك جممل احلياة اليومية، وهذا راجع إىل أن عملية تنظيم اال نظمت بطريقة اإلفراد

  .ت وتقاليد السكان احمللينيخارجية قطعيا عن عادا
 اإلدارةإن هذه التحوالت التدرجيية لنمط احلياة والقيم الثقافية كانت مرغمة عليهم من طرف 

  .األصليالفرنسية واليت مل تعترف بعادات وقيم اتمع 
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  : ملخص الفصل الثاين
افظة على بعض بينت الدراسات السوسيولوجية اليت تناولت األسرة اجلزائرية أا مازالت حم

ية اجلديدة للمجتمع اجلزائري كظهور عادات جتماعخصائص البنية التقليدية، إضافة إىل مواكبتها اال
ية للعائلة اجلزائرية االنتقالية جتماعوأمناط سلوكية جديدة، فمن خالل هذه السريورات تتأقلم البنية اال

االهتمامات باملسكن وجماله، حيث يظهر كاستيعاا لألفكار والتصورات السائدة السيما املتعلقة ب
ي يتفاعل مع هذا املعطى ويتخذ مواقف جتسيد تصوراته وأفكاره اجتماعدور األسرة اجلزائرية كفاعل 

  .ن تكيفها مع الوضع العام للمجتمعحنو القضايا االية، فاستجابة األسرة هلذه املواقف تعرب ع
ون ضمن جماهلا السكين، حيث تستثمره كفاعلة فهذا التكيف واالستعداد بالنسبة لألسرة تك

 أن اال هو جتماعية وذلك عن طريق عالقة التعايش اليت جتمعها، حيث جيمع علماء االاجتماع
  .جتماعيةي يرتبط باملمارسات والتمثيالت االاجتماعمعاش عن طريق العالقات وأنه زمن 

كونه حيوي النشاطات واألعمال اليومية هذا وختضع يئة اال السكين لقيمة االستعمال فيه 
ي بالداللة الرمزية اليت تعكس النماذج الثقافية املتعارف عليها جتماعلألسرة، كما يربط تنظيمه اال

واليت جندها عند عامة األسر اجلزائرية واليت من خالهلا يستطيع األفراد الفاعلني فهم وإدراك هذا 
  .اال

جدلية بني املسكن كمجال واألسرة كفاعلة وأساس هذه وخالصة القول أن هناك عالقة 
ي اجتماعالعالقة التفاعل الدائم حيث يظهر تأثري األسرة يف اال من خالل إخضاع املسكن لتنظيم 

  .يعكس مستواها املعيشي والثقايف، يف حني ميكن تأثري اال يف األسرة كمحدد دميغرايف
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   احلضري ومتطلبات العمراناإلسكان: الفصل الثالث
  متهيد

 أا ذات أبعاد وجوانب عديدة ومتنوعة تأخذ ،"املسكن "لعل من أهم ما تكتشف عنه ظاهرة
 إا باختصار ظاهرة ،اخل...يا مرة واقتصادي مرة أخرى وثالث ثقايف ورابع ايكولوجياجتماعطابقا 

 املتنوعة بدأ واالهتماماتمتشابكة ومعقدة ترتبط بسلسلة متصلة احلالقات من الظواهر واملسائل 
 ومرورا بعدد غري حمدود يةجتماعاالسائل السياسة العامة والتشريعات  مبوانتهاءمبستوى دخل الفرد 

وهكذا يقتضي .. .ية والصحة النفسية واجلسمية للسكانجتماعبقضايا تربط بصحة العامة والتنشئة اال
ة والنفسية يجتماعدراسة الظاهرة تضافر جهود فريق من الباحثني من خمتلف التخصصات اال

   .رافية واالقتصادية إىل جانب الشرعيني والساسة ورجال التخطيطغواإليكولوجية والدميو
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  : مشكلة قدميةاإلسكان - 1
 أصبحت حاجته إىل مأوى من أهم احلاجات ،منذ أن افتقد اإلنسان قدرته على النوم يف العراء

ج إليه من ولقد تفنن اإلنسان منذ بدء اخلليقة يف صناعة ما حيتا. األساسية اليت تلي حاجته إىل الطعام
 وأخذ مسكنه أشكاالً عدة على مر التاريخ من الكهوف فاألشجار اليت تقيه شر الرياح إىل ،مأوى

وكانت كلها . الزوارق اخلشبية فاألكواخ ذات القباب فاألكواخ اليت صنعها من أغصان الشجر
تعلم اإلنسان أن ينشىء مث . عاجزة عن أن توفر له الوقاية الكافية من أخطار البيئة واحليوانات املفترسة

منازل من اخلشب واحلجارة والطوب واحلديد واإلمسنت املسلح واليت تفاوتت يف مدى ما تتيحه 
عندئذ ظهرت أوىل بوادر املشكلة ممثلة يف حقيقة انه كلما كان . لسكاا من أمن وراحة ورفاهية

 غري اإلسكانكان ومن مث أصبح املسكن أكثر رفاهية كلما جتاوزت نفقاته قدرة الغالبية العظمى للس
  . تتمتع به أقلية قليلة من األفراداستثناء اإلسكاناملناسب هو القاعدة بينما غلى 

 ميزان العرض والطلب على السكان املالئم من واختالفولقد كان سوء األحوال السكنية 
 املرتبطة باملدن القدمية إذ تشري احلفريات.  املدن واملراكز احلضرية على مر العصورتاملشاكل اليت ميز

وأن مدينة .  جنباً إىل جنب مع القالع الفخمة واملعابدتإىل أن األكواخ املصنوعة من الطني قد وجد
قدمية مثل روما وإن كانت قد صنعت مبانيها من الرخام إال أن الغالبية العظمى من سكاا حشرت 

 .اطق املتخلفة يف املدن املعاصرةستوى املنيف أكواخ ومساكن رديئة مل تبلغ حىت يف أحسن حاالا م
ومل تتحسن األحوال السكنية يف املدن العصر الوسيط إال للطبقات الوسطى يف الوقت الذي عانت فيه 

. الطبقات الدنيا من نفس املشكلة إضافة إىل مشاكل زيادة معدالت الوفيات وانتشار األمراض الوبائية
  واحد من الزعماء مثل سري والتر بيزانت حبريق لندن سنة مل يكن من املستغرب أن يرحبذلكول

إا « وأن يستجيب هلذه الكارثة بعبارته املشهورة ، الذي دمر أكثر من ثالثة عشر ألف مرتل1666
  )1(» أشبه بعملية جراحية ضرورية إذا أردنا االحتفاظ باحلياة– أي الكارثة -

                                                
(1) - E. E. Bergel, ″Urban Sociology.″ Megraw - Hill Book Co.. New York, 1955, p. 431. 
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ة لتصبح ظاهرة عامة وعاملية تواجه أكثر  بظهور املدن احلديثاإلسكانوتتفاقم مشكالت 
 درجة حدا اختلفتالدول تقدما جنباً إىل جنب مع أكثر بلدان العامل الثالث فقراً وختلفاً وإن 

لك ليس مبستغرب أن ينظر الكثري من ولذ.  وتلكوأسلوب أو سياسات مواجهتها بني هذه
على أا مشكلة مدينة أي مشكلة  اإلسكانالباحثني واملهتمني مبشاكل اتمع إىل مشكلة 

  .حضرية
  : مشكلة حضريةاإلسكان - 2

 عن حقيقة كوا مشكلة حضرية أي متعلقة حبياة اإلسكانيكشف التحليل املتعلق ملشكلة 
كما يكشف أيضا عن أن حدة املشكلة تتفاوت بتفاوت ما بلغته كل مدينة . املدينة يف املقام األول

ية تعقيداً ذلك القصور الواضح اإلسكانو مما يزيد املشكلة .ة حمددةمن حجم معني أو كثافة سكاني
يف إمكانيات النقل وتسهيالته بالدرجة اليت ال تالحق ا النمو السكاين املتزايد خاصة وأن 
شركات النقل حترص يف أغلب األحيان على أن تكون شبكاا حمصورة يف نطاق ضيق ألن 

ومن هنا فإن األعداد املتزايدة . أو رحيا أكرب من املسافات الطويلةاملسافات القصرية متثل هلا عائد 
كما . من السكان ختلق بالتدرج طلباً كبرياً ومتزايداً على األرض مما يسبب بدوره ارتفاع قيمتها

 قيمة األرض يصبح بدوره عامالً أساسياً يدفع املالك إىل زيادة تكثيف استخدامها على ارتفاعأن 
  .اً الستثمارهاحنو يضمن عائد

 ارتفاعوتأسيسيا على ما سبق تتجسد املشكلة يف زيارة معدالت التزاحم على األرض و
 اإلجيارات وغري ذلك من ارتفاعاملباين وتضاعف املساكن وارتفاع املباين وتضاعف املساكن و

  .املظاهر احلضرية من ناحية وعدم كفاية تسهيالت النقل وإمكانياته من ناحية أخرى
 معدالت ارتفاع إىل جانب هذه األسباب عدة عوامل أخرى مساعدة تتمثل يف وهناك

اهلجرة إىل املدن وزيادة حدة املضاربة على األرض وسوء ختطيط وإنشاء املباين وقصور القوانني 
إن كل هذه العوامل . املنظمة لعمليات التشييد والبناء وجشع املالك وإمهال املستأجرين أو جهلهم

 شأا أن حتدد الظروف السكنية اليت يعيشها سكان املدينة وعلى سبيل املثال فإن واألسباب من
 قيمة األرض وعدم توافر وسائل النقل الكافية حيتم على األسرة اخلضرية أن تتخلى عن ارتفاع
وقد تكون هذه الفكرة منوذجية أو مثالية .  أو تأجريها ملسكن مستقل وخاص اامتالكهافكرة 

أو لعلها أصبحت من قبيل املبالغة يف الترف . ة التحقيق واملثال يف املدينة الكبريةولكنها صعب
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إن كل شرب من األرض احلضرية أصبح له قيمة احملددة إن مل يكن املبالغ فيها إىل احلد . والبذخ
 كحديقة أو حوض للزهور يف مدينة الستخدامهاالذي جيعله ختصيص أي مساحة مهما صغرت 

  .)1( األرضاستخداماط من البالهة والالعقالنية يف جمال أضرباً من ضروب كنيويورمثل 
  : للمشكلةيةجتماعاالاألبعاد  - 3

 هي أهم املشاكل امللحة اإلسكانن مشكلة أيالحظ كل من يألف حياة املدن الكربى 
 على ولعل حرص بعض الباحثني واملعلقني. ية يف املقام األولاجتماع مشكلة جوهرهاوإا متثل يف 

ي يأيت تأكيداً من جانبهم للصعوبة اليت يواجهها املصلحون جتماعوصف املشكلة بالطابع اال
 مشكلة اإلسكانفمشكلة . واإلداريون يف كفاحهم من أجل الوصول إىل أحوال أفضل لإلسكان

 .يةجتماعأساسية ألا تؤثر مباشرة يف األسرة وعن طريقها يف العالقات اال
 املكان الذي يسكن فيه الفرد يعد أمراً حيويا يف تكوين شخصيته « إن M.bryee يقول

ولقد كشفت الدراسات على أن اخلمول . يةجتماعوعامالً مؤثراً على صحته النفسية واجلدية واال
 الرديء من أهم اإلسكانوهبوط احليوية مها أهم أسباب اعتالل املزاج واإلدمان وأن ظروف 

 كما أن النظافة ال تعد شرطا الزما ضرورياً لتحقيق ،يةجتماعض االاألسباب املباشرة هلذه األمرا
 وأساس األخالق احلميدة ، الذاتالحترامضمان الصحة اجلسدية فحسب بل هي شرط ضروري 

 طردي بني ارتباطوليس من الصعب حبال من األحوال تصور وجود عالقة . )2(والسلوك املوفق
 واألخالق من جانب وبني مدى توفر الظروف السكنية  الذات والسلوكواحترامالنظافة والصحة 

 .املالئمة من جانب آخر
 وثيقا بني نسبة الوفيات وخاصة ارتباطا كثرية فقد لوحظ أن هناك ذلكألدلة على او

 بأن هناك أسباب أخرى االعترافومع . األطفال وكثافة املسكن ومعدالت التزاحم السكين
 إىل أنه باإلمكان إستنادأً على الشواهد االزدحام على  نسب الوفيات ال تقتصر فقطالرتفاع

 ارتفاعكذلك ال يقتصر املوقف على . )3(األمربيقية إثبات أن هذا االرتباط يعكس عالقة سببية
 مستويات واخنفاضمعدالت الوفيات فحسب بل لوحظ أيضاً أن معدالت املرض بني األحياء 

دراسات ولقد كشفت بعض ال. دالت التزاحم السكيناإلجناز واحليوية ذات صلة وثيقة بتزايد مع

                                                
(1) - L. Heydecker, ″Lamd Values,″ London, New York, J. Wiley and Sons 1927. p.26. 
(2) - M.Bryce, ″The Menace of Great Cities,″ National Housing Association Publications , No, 20, June 1970, p.5 
(3)- R. Defarest, and L. Veiller, ″The Tenement House probleshin, M.Davie, problemes of city life,″New York.J. 
Wiley sons 1932, p.9 
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 اليت –وبولوجيا اليت تم بقياس حجم اإلنسانروهي إحدى فروع األنث-والتجارب األنثرويومترية 
 عن أن هناك ارتباطاً وثيقاً بني ،أجريت على بعض مدارس األطفال يف عدد من املدن الربيطانية

ثار بعض االفتراضات حول إمكانية آرتل األمر الذي طول ووزن الطفل وبني حجم احلجرة يف امل
. )1( والتزاحم السكين بالرغم من وجود عوامل أخرىاالزدحامتأخر منو الطفل كنتيجة لعامل 

 واليت قامت ا السلطات الصحية يف املدن اإلسكانوتكشف أحد الدراسات املسحية املتعلقة ب
 عن احلجرة املزدمحة ينتج عنها زيادة يف نسبة  ألف نسمة200األمريكية اليت يزيد سكاا عن 

  . األمراض املعديةانتشاراماً يف وفيات األطفال وتعترب عامالً ه
أستاذ الصحة العامة جبامعة كولومبيا إىل أنه من احملتمل  Haven Amersanويشري الدكتور 

ثل يقرر لورانس املأن تكون احلجرة املزدمحة هي أهم عامل يف انتشار أمراض اجلهاز التنفسي وب
 األمراض التناسلية يف وقت الذي يكون فيها عامالً أكثر بانتشارفايالر أن التزاحم السكاين يرتبط 

 النعدام وذلك نظرا ئيالستأثري يف املشكالت الالأخالقية اليت تكشف عنها مناطق السكن 
  .)2(اخلصوصية بني أفراد األسرة

و توضح .اب أيضا بالظروف غري املالئمة لإلسكانوباملثل ترتبط مشكلة اجلرمية واالضطر
 املزدحم اإلسكان بأحوال ارتباطا األحداث احنرافخرائط التوزيع اإليكولوجي واملكاين حلاالت 

 وثيقا بني سوء ارتباطاناك هومن املؤكد أن .  عدد من الدراسات على املدنذلككما توضح 
ية ورمبا يكون أسوأ جتماعاالقتصادية واالاألحوال السكنية وبني تفشي الكثري من املشاكل 

 اخنفاضفساد األخالق واملعنويات وما ينتج عنه من ال ما هو إ  يف مدينةديءرالالتأثريات لإلسكان 
 )3(.قوة اإلنتاج لنسبة كبرية من سكانه

 من املدينة واليت تعرف االزدحام يف األجزاء الشديدة اإلسكانوتتمثل أهم خطورة ملشكلة 
وهكذا جند أن كل األحوال . كمناطق جتسد سوء األحوال السكنية»  املتخلفة حياءاأل « باسم

 وتعباً وتثري فيه اإلحسان بعدم الرضا الروحي شقاءاليت حتيط بسكان احلي املتخلف تزيد جسمه 
واملعنوي إذ ليس لديه أي هدوء أو سالم أو خصوصية وليس لديه حجرة يستريح فيها ليال أو راً 

رى أي مجال من حوله قد حيجب عنه جريانه منظر اجلزء الصغري من السماء وجيب عليه أن وال ي

                                                
(1) - Ibid, p.98 
(2) - Ibid, p.99 
(3) -A.bacon.″Housing, its Relation to Social Work,″ National Housing Association publication: N 48, June, 
1958, p 37  
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يغلق هذه النوافذ غري الكافية إذا أرادا أن ال يستمع إىل مشاجرات اجلريان فهو يعمل بال طموح 
  .وينهي يومه بدون رضا أو أمل

  :  احلضري باجلزائراإلسكان - 4
ضري الذي يضم األحياء السكنية وجممل اخلدمات اليت إن املدن هي تعبري عن اال احل

حيتاجها اإلنسان وباعتبارها املكان الذي يعرب عن األفكار ودورها يف التنشيط االقتصادي وحفظ 
ي، لكن هذا الدور مرتبط بالنسيج العمراين ملساكنها وأحيائها وتشكيلتها جتماعالتوازن اال

  . ها العاملي وسط الدولالعمرانية اليت تعرب عن الدولة وموقع
إن املدن حاليا عرفت تغريات متعددة بفعل التركيز الصناعي وزيادة حاجات السكان 
املختلفة وهي اآلن تتحول بطريقة أوسع نتيجة التطور التكنولوجي مما أدى إىل ظاهرة الالتوازن 

  . بني املدن واملناطق الريفية
يا تزامنت مع التوجه حنو االندماج اجتماعديا وهذه الظاهرة اليت تعترب حتمية مقبولة اقتصا

  . ي يف إطار العوملةجتماعاالقتصادي اال
اجلزائر باعتبارها كما ذكرنا سابقا لديها نسيج عمراين مبين على منوذج النقاط املركزية و

مع عدد حمدود من املدن الساحلية وظيفتها تصدير الثروات والسلع، هذه املراكز اليت بدأت تتوسع 
تتحول نتيجة الرتوح الريفي وتركيز النشاطات اإلنتاجية مث فيما بعد تركيز اخلدمات ا، مما أثر و

الالت اليت تراكمت تدرجييا حبيث أا تعلى التشكيلة العمرانية والسكن ونوعيته باعتبار االخ
دن أصبحت معضلة من الصعب التحكم فيها خاصة وأا قد عرقلت الدور الذي كان بإمكان امل

  . القيام به نتيجة إلشكالية العمران والسكن
 إمهال سياسة السكن املنتهجة للتعمري باعتباره  تكمن يفاإلسكانإن إشكالية التعمري و

ي واالقتصادي الذي جتماع للسكن الذي يعكس نوعية السكن واحلياة واملستوى االاآلخراجلانب 
 التعمري جزءا هاما يف املدن حبيث أنه يعكس وصلت إليه الدولة وهذا باعتبار املسكن الذي ميلكه

  . نوعية اخلدمات املقدمة كشبكة الطرق ووسائل النقل وتوزيع السلع وغري ذلك
وهذه اإلشكالية قد خلقت عدة عوائق فيما خيص التمدن وتشكيل اال احلضري 

خيلقه من ومشكالت العمران العشوائي وإمهال الطابع املعماري وانتشار السكن الوضيع مبا 
  . يجتماعمشكالت على املستوى االقتصادي واال
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 على عملية تعمري قطاعية اهتمت باجلانب الكمي على اإلسكانلقد ارتكزت سياسة 
حساب اجلانب الكيفي حبيث التحمت املراكز القدمية مع املراكز العمرانية الثانوية احملاذية هلا وكذا 

 السكن والتجهيزات احلضرية املصاحبة له كمناطق التجمعات السكنية اجلديدة، حتت ضغط أزمة
السكن احلضري اجلديد اليت أقامتها اجلزائر واليت تطلبت توسيع املناطق الصناعية يف بعض املناطق 

ر للبلدية والربيد واملدارس واملركز قوكذا تزويدها باملرافق الضرورية واملنشآت القاعدية كم
 والتعمري اإلسكان وبعض األنشطة االقتصادية، وعملية الصحي واملركز البلدي ومركز للشرطة

عمري غري منظمة وإىل وجود تهذه تتطلب مساحات معتربة من األراضي، وهذا ما أدى إىل عملية 
أحياء ومناطق تفتقر إىل التخطيط احلضري، مما يؤدي إىل عدم توظيف احملال احلضري بالشكل 

  . إىل تشوه منظر هذه املناطقالذي يضمن توفري اخلدمات للسكان كما أدى 
إن منوذج التعمري غري املنظم هذا ينشر بصفة تلقائية وهذا بأمناط بناء وتعمري غري مندجمة وال 
متت للنمط املعماري التقليدي األصل الذي كان سائدا قبل الفترة االستعمارية أو النمط الذي ميز 

واحي املدن خالية من املرافق األساسية، الفترة االستعمارية حبيث جند أحياء سكنية متراصة بض
فالتجهيزات اجلماعية لألحياء واملناطق السكنية سواء التجهيزات املتعلقة بتزويد السكان املنتظم 
باملاء الصاحل للشرب وشبكات تصريف املياه املستعملة والكهرباء والغاز أو املنشآت األخرى مثل 

كز التجارية، مراكز التسلية املساحات اخلضراء منشآت الصحة واملركبات الرياضية، واملرا
  . ومشاكل النقل وصعوبة االنتقال من مكان السكن إىل أماكن العمل وغري ذلك

هذه املراكز اليت يالحظ أن أغلبها موجود باملراكز السكنية القدمية بالرغم من أن تنامي 
مل تعد لديها قدرة لالستيعاب مبا أن املدن واألحياء يتطلب هذه املرافق، خاصة وأن املرافق القدمية 

  . عدد السكان ومتطلبام يف تزايد مستمر
ختالالت يف التوزيع بني مكان تواجد هذه التجهيزات وبني وهذا ما أدى إىل وجود ا

  . كثافة السكان اليت زادت يف الضواحي
اء والكراء ويف اجلهة املعاكسة جند أزمة السكن احلادة اليت أدت إىل ارتفاع أسعار الشر

وتفشي املضاربة العقارية، حبيث تزامن هذا مع اخنفاض مداخيل األفراد جراء تدهور قيمة الدينار 
اجلزائري وبالتايل تردي القدرة الشرائية واخنفاض مستوى املعيشة لشرائح واسعة، حبيث كان من 

ي يشغل يف بعض نتائج ذلك انتشار البناء املخالف والسكن الغري منظم والسكن القصديري الذ
  .  مواقع معرضة لألخطار الطبيعية كحواف األودية مثالاألحيان
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   :إن أزمة السكن يف اجلزائر ميكن أن تقاس من خالل مايلي
 الكم املنتج من السكن وهو ناتج عن عدم التوازن بني الطلب والعرض نظرا لغياب – 1

   )1(.رناها سابقاسياسة إسكان فعالة سامهت يف انتشار أنواع السكن اليت ذك
وهذا من خالل طبيعة البناء ومواده ومن حيث " الكيف "  إنتاج السكن من حيث – 2

ألعمال الصيانة وكذا جتهيزه وموقعه االستراتيجي، وتعود صعوبة إنتاجه إىل عدة اخضوعه 
   :)2(عوامل من بينها

  .  األخرىة التنميتطبيعة القطاع وارتباطه مبختلف قطاعا - أ
ة للدولة واجلماعات احمللية واملتعاملني املستثمرين يف ميدان بدوار بالنسض وتداخل األغمو - ب

  . السكن
  .  عجز السياسات املتبعة عن التحكم يف معطيات إجناز السكنات وتوزيعها–ج
  .قرار يف تسيري هذا املنتوج اهلام مركزية ال–د

شؤون التمويل تدخلها يف و ية الثمانينات،هلا وإىل غاية اكار الدولة للقطاع منذ استقالت اح-هـ
  :والعقار خاصة أمام

  .  حمدودية العقار يف املناطق احلضرية-
  .  عملية حتويل امللكية اليت تعرف ثقال كبريا وغموضا يف اإلجراءات إضافة إىل صعوبتها-
 املضاربة العقارية خاصة يف ظل التحول االقتصادي وبروز السوق املوازية وارتفاع -

  . أسعار األرض
ة للحصول على سكن اليت وضعتها الدولة إضافة إىل ن صعوبات اإلعانة وإجراءات اإلعا-

  . عدم استقرار السياسات وقلة فعاليتها
إىل تفاقم املشكالت كل هذه العوامل أدت إىل استمرار العجز املسجل يف هذا القطاع و

  .املتعلقة به
رافق للسكن اة تزداد تدهورا بتضرر احمليط احلضري املأمام هذه املتغريات جند أن نوعية احلي

وإطار احلياة بصفة عامة، وهذا ما يشكل نتيجة منطقية للتعمري الكمي، نقيض التعمري النوعي الذي 

                                                
(1) - HANNACHI REBOUH, (Les rapports villes – campagnes), colloque internationale sur la ville, Alger, 29 
février 2004 page 265 
(2) - CARASSUS JEAN, Economie de la filière construction. (Paris: pageresse de l’école nationale des pageonts 
et chaussées, 1990), page 38  
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 باملوازاة مع التمدن والتعمري ووضع تصورات واضحة اإلسكانيرتكز على التخطيط لسياسة 
  . نمية وحدودها اليت تقف عندهاعاا ومستويات التيستاقة اللمدينة وط

ية عربت عنها اجتماعكذلك فقد خلق تشكل اال احلضري املوازي للسكن مشاكل 
الالتوازنات املوجودة يف اتمع، باعتبار أن معدالت التحضر أعلى بكثري من معدالت التنمية 

 ترجع إىل تزايد احلاجة ونوعيته ال االقتصادية أي أن زيادة نسبة سكان املدن اليت تؤثر على السكن
 سكان البطالة احلضرية النامجة عن عدم مواكبة الديناميكية ةإىل العمالة داخلها بل زادت نسيب

ية خاصة فيما يتعلق بتوفري جتماعاالقتصادية والتنظيمية للمدن وكذا الديناميكية الدميغرافية واال
  . عد على توفريهفرص للعمل من أجل دخل ثابت لألسر واليت كانت املدن تسا

ية جتماعكذلك جند أن مشكلة العمران العشوائي قد أثرت من جانب استيعاا للفئات اال
املهمشة بإعتبار أا حتوي مساكن تضم الفئات الدنيا اليت تتأثر بنوعية احلياة املتردية مما يؤدي إىل 

 أن سوأواألسها عن اتمع  حتاول عزل نفاألمراض املعدية وسوء التغذية حبيث جند أن هذه الفئات
 أولئك الذين كانوا حيسبون حىتهذه األحياء أصبحت تضم فئات واسعة من اتمعات احلضرية 

  . قة الوسطى نظرا لتنامي ظاهرة الفقربعلى الط
كما وأن ظاهرة العنف يف اجلزائر يف تزايد مستمر فاملسكن يعترب متغريا فاعال يف هذا 

رى حبيث أن ظاهرة العنف تعكس الواقع املسدود للتنمية ولنوعية احلياة التزايد إضافة لعوامل أخ
الذي يأخذ بعجز السياسات االقتصادية " التحديثي " املتردية كما أا تعرب عن فشل املشروع 

ية يف إدماج السكان يف املدن ويف األحياء من خالل التوازن الذي من املفترض أن جتماعواال
  . توفره

ك جند مشكل النمو الدميغرايف الذي تعرفه املدن واألحياء والسكنات الذي إضافة إىل ذل
سبب مشاكل متعددة سواء بالنسبة لساكنيها أو بالنسبة ملسرييها على حد سواء حبيث أن الرتوح 

 ملا أاألسوحنو املدن يكون من أجل توفري حياة أفضل غري أن النازحني يصطدمون بتغيري حيام حنو 
  . ماعي من مشاكل متعددةط االجتاحملييطرحه 

كذلك جند مشكل تلوث البيئة احلضرية الناجم عن توسع التمدن حبيث أن انعدام 
عددة من التلوث الذي تعرفه املدن اجلزائرية اين وربطه بالسكن قد خلق أنواع متالتخطيط العمر

   :)1(منها 
                                                

(1) - HANACHI REBOUH, ibid, page 266 
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ضرية من تلوث غازي يف  التلوث الذي تطرحه البيئات احلنالتلوث امللموس وهو عبارة ع -
والصناعية والتلوث الناجم عن مياه الصرف وغري ذلك بالرغم من  اجلو والفضالت املرتلية
  . وجود شرطة العمران

التلوث احلسي الناجم عن ازدحام السكان وحمركات املصانع وحركة املرور واليت أصبحت  -
 . تشكل ضغوطات جديدة تضاف ألعباء الدولة

الذي أجنر عنه تفكك اتمع اجلزائري نتيجة للتحضر السريع الذي ي وجتماعالوضع اال -
وانتشار اجلرمية وظاهرة البيوت احملصنة وغريها نظرا النعدام  يقابله التباعد بني األفراد

التوازن بني التخطيط للسكن والتحكم يف وترية تنامي السكان باملدن واجلانب التعمريي 
العمل وضبط  أماكن السكن وأماكن السكن وأماكنالذي يأخذ بعني االعتبار تنظيم 

 .)1(احمليط اخلدمايت والبيئي
 والعمران تتعلق باألسس اليت من خالهلا تنظم األنشطة بالنظر اإلسكانإن إشكالية 

للمحيط احلضري أيضا غري أن العمران العشوائي قد أمهل كل املقاييس التقنية من خالل االنتشار 
لقائية يف غالب األحيان بعيدا عن خمططات التعمري واملساحات احملددة يف كل األماكن وبصفة ت

  . اخلاصة ذا الشأن
 تتعلق بقلة السياسات املوضوعة ذا اجلانب أم تتعلق اإلسكانمران وعلكن هل إشكالية ال

   ؟بالتسيري ونقص الوعي اخلاص بالتعمري من جانب األفراد
ختالالت أثرت على عدة ليت أفرزت االية اإن األسباب قد تعددت من حيث هذه اإلشك
   :جماالت ويف الواقع ميكن حصر بعض األسباب يف اآليت

التوزيع غري العقالين لألنشطة على اال احلضري داخل املدينة واإلثقال على طاقة النسيج  -
  . العمراين

بني قطاعي التعمري العشوائي يف الضواحي وجتاوز حميطات التعمري احملددة واملتفق عليها  -
التعمري والفالحة وبالتايل إنتاج أشكال من التعمري املنتشر واملبعثر وخاصة على األراضي 

 . الزراعية اخلصبة واليت سامهت يف تراجع اإلنتاج الفالحي ونوعيته

                                                
(1) - Conseil National Economique et Social (Rapport sur la ville algerienne ou le devenir urbain du pageays) 
Ibid, page 42. 
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ضعف الرقابة وعدم احترام قواعد التعمري يف ظل غياب اإلطار القانوين املنظم للتعمري على  -
غالب األحيان عدم مسايرة أدوات التعمري لوترية احلركية العمرانية على أرض الواقع ويف 

األرض، فمثال القوانني اليت أعدت وصدق عليها مل تأخذ بعني االعتبار حبيث انفلتت 
األوضاع مع انشغال الدولة باألوضاع األمنية حبيث اختلطت احلدود اإلدارية للمناطق 

 . حمليط احلضري باحمليطات األخرى الغري مهيأةوالبلديات يف املدن الكربى وتداخل ا
ختالالت رئيسية تتطلب التحكم فيها إضافة إىل غياب كل هذه األسباب أصبحت تعد ا

التسيري وضعف أداء اجلماعات احمللية وكذا االفتقار للعنصر البشري املؤهل واملتخصص يف التعمري 
  . بنية احلضرية يف اإلدارات، حبيث أدى هذا إىل انشطار الاإلسكانو

كما أدى هذا الالتوازن يف توزيع الوظائف واألنشطة يف البلديات واألحياء ووجود 
األحياء املخالفة اليت استولت على املساحات املخصصة لوضع الطرق ويئة املساحات اخلضراء 

  . وخمالفتها لقواعد العمران وخمططات التعمري
  : متطلبات العمران باجلزائر- 5

 حاليا تعرف توسعا كبريا يف امتداداا وأنشطتها، ومبا أن للمدن دور كبري يف إن املدن
وتتأثر مبا جيري حوهلا، فالنظرة احلالية إىل املدن أصبح ينظر إليها  نشاطات احلياة املختلفة فهي تؤثر

من جانب ما توفره من خدمات تضمن ا املكانة اليت تؤهلها للعب األدوار االقتصادية 
  . ية والسياسية خاصةماعجتواال

لكن هذا الدور مرتبط بتفاعل العوامل اليت تدخل يف تركيب املدن من بينها تنظيم 
  .  والعمراناإلسكان

إن املعمار والنمط السائد للسكن يف بلد معينة هو الذي يعرب عن هوية هذا البلد وثقافته 
البطالة غري أن إفرازات  وامتصاصإضافة إىل الدور االقتصادي الذي يلعبه من خالل جلب السواح 

ي يقوم على العيش وفق طريقة واحدة قد اجتماعالعوملة اليت قربت أجزاء العامل وسوقت لنظام 
  . مهش املعمار والسكن الذي أقيم وفق طريقة العيش اليت متيز بلد عن آخر

، غري أن ذلك أن السكنات كانت تقام وفق القيم السائدة يف اتمع خاصة القيم الدينية
ي كما أا جتماعبناء السكنات وفق قيم ليست موجودة يف هذا اتمع تساهم يف التفكيك اال

  . تزيد من التباعد ألعالئقي بني األفراد
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املالحظ أن اجلزائر كدولة حديثة ومنذ استقالهلا أا أمهلت التراث املعماري حبيث أا مل 
ي ودوره جتماعديثة للسكن كما إا أمهلت اجلانب االتثمنه وتطوره بل اهتمت ببناء النماذج احل

  . يف السكن
إن النماذج التقليدية للمسكن قد أخذت يف بناءها اخلصوصية اليت يتميز ا اتمع 

وكذا املناخ مما أنتج تشكيلة متنوعة من النماذج السكنية  اجلزائري على حسب املناطق وأرضيتها
فاملساكن املوجودة يف الساحل ختتلف عن النماذج املوجودة يف مناطق الوسط إضافة إىل الطابع 

 . املميز للعمران يف مناطق الصحراء
إن السياسة املنتهجة مل تستعمل التراث املعماري اجلزائري يف بناء املساكن كما حتاول 

ية واحلضارية والثقافية، خاصة وأن النماذج جتماعلق منوذج سكين يتوافق مع خصوصياا االخ
  . السكنية حتتاج لتوظيف هذه املقومات حىت نضمن بقاءها إضافة إىل احملافظة على قيمها

إن السياسة املنتهجة يف جمال السكن هي اليت أمهلت جانب التراث املعماري الذي مل 
ي الذي يضمن جتماعأن حتاول فرض التمدن اخلدمايت االقتصادي على التمدن االتوظفه وهذا قبل 

   )1(.ي وروح االنتماءجتماعالتكافل اال
 كل متكامل ال ميكن أن نفصل جزء عن األخر ذلك أن اإلسكانإن العمران والتمدن و

دينة احلايل هذه العمليات تتم وفق برنامج خمطط يأخذ كل هذه اجلوانب بعني االعتبار ودور امل
يتطلب دمج التراث املعماري كنوع متميز يف عملية االستثمار والتنمية االقتصادية لذلك ال ميكن 

 على  والتعمري والتراث العمرايناإلسكانأن نتحدث عن املدينة ودورها اخلدمايت بفصلها عن 
  .أساس أن هذه هي مقومات املدينة احلالية
ا سوقا استهالكيا كبريا للمنتجات املستوردة حبيث أا لقد حتولت املدن اجلزائرية إىل كو

تقوم بإعادة توزيع السلع املستوردة، هذا الدور الذي أمهل التشكيلة العمرانية اليت تلعب دورا كبريا 
ي والثقايف من خالل تنشيط األقاليم الريفية واالستفادة من جتماعيف التنشيط االقتصادي واال

 قد أمهلت اخلصوصية احمللية املوجودة يف اجلزائر وهذا عن طريق االندماج دورها، غري أن العوملة
  . االقتصادي الذي نسايره بفعل تدهور النشاطات اإلنتاجية احمللية

                                                
(1) - RAYMOND ANDRE, Grandes villes arabes à l’époque ottomane, (Paris:éd. sindbad, 1985), page 38  
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كما أن املدن اجلزائرية تفتقد إىل التخطيط حبيث أن قرار توسيع املدن أو الضواحي حيتاج 
املستقبلي للمدن غري أن التعمري العشوائي الذي متت إىل التخطيط الذي يأخذ بعني االعتبار الشكل 

  . به املدن اجلزائرية حتت ضغط أزمة السكن قد أدى إىل تشوهها النعدام معامل التخطيط
تطلب مدنا قائمة على التخطيط مبا أا حتمية تفرض االندماج االقتصادي ي التمدنإن 

تطيع إن تقوم بتقسيم الوظائف والقيام لكن التشكيلة العمرانية من خالل بنياا هي اليت تس
  . ية خاصة املسكن ودوره يف حفظ األسس اليت يقوم عليها اتمعجتماعبالنشاطات اال

 اإلسكانبعد الذي ذكر فهل نستطيع القول أن اجلزائر بسياستها اخلاصة بالتمدن و
   ؟ اخلصوصية الثقافية املعماريةضمانوالتعمري قادرة على 

ختالالت عمرانية متنوعة ال ميكن أن حتل مبجرد سياسة على املدى ين من اإن اجلزائر تعا
 لذلك فالدولة هي امللزمة بوضع إستراتيجية من أجل حل املشاكل النامجة عن ،القصري أو املتوسط

، خاصة وأن السكن يف اجلزائر يتكلف كثريا لكن مع سوء نوعيته اإلسكاناخللط بني التعمري و
قد النبالدول األخرى كما وأن التحسينات املرافقة للسكن واليت فرضها صندوق وجتهيزاته مقارنة 

الدويل يف إطار االتفاقات اليت وقعتها اجلزائر معه مع التطور احلاصل يف جمال حقوق اإلنسان 
 واحلق قوالذي أصبح يفرض حق نوعية احلياة وليس احلق يف احلياة فقط مع احلق يف السكن الالئ

  . حلصول على التكنولوجية والتطور لكل إنسانيف التمدن وا
ضري الذي حيد من التلقائية والعشوائية يف التعمري كما أن حلإضافة إىل االهتمام بالتخطيط ا

االهتمام بتشييد املدن اجلديدة يتطلب التعمري القائم على املقومات املتواجدة يف احمليط واليت على 
  .  مع االستعمال العملي للتراث املعماريأساسها ميكن بناء مدن تواكب العصرنة

هذا على املستوى العام لكن على مستوى األفراد فنجد بأن ثقافة املسكن قد تغريت عند 
اجلزائريني حبيث أصبح االهتمام بشكل املسكن وتأثيثه وطريقته تعرب عن املستوى املعيشي كما أا 

  )1(.اسيةوالسي يةجتماعتعكس اجتاهات األفراد الثقافية واال
إن البناء الفردي للمساكن قد أمهل مقومات املعمار حبيث أن الطابع الغريب للمسكن هو 
الذي أصبح سائدا كما أن سياسة الدولة قد كرست هذا االجتاه حبيث أن النمط السكين املنتج يف 

ي كرس الغالب هو البناءات القائمة على الطوابق اليت تقوم على مساحات معينة، هذا النمط الذ

                                                
  . 8 ص 03/09/2004 إىل 23/08، الصادرة بتاريخ 487اخلرب األسبوعي، العدد " االختالل الثقايفوأزمة السكن . " أمحد عليان )1(
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حتت وطأة أزمة السكن وكذلك حتت وطأة الشح املوجودة يف األراضي املخصصة للبناء باملقابل 
جند أن بناء السكنات الفردية استفاد من املساحات الواسعة لألراضي حبيث تكرست النظرة 

  . وهذا بسيادة منط واحد يف البناء ولو بأشكال خمتلفة العصرية للمسكن
 ننتج نفس النماذج السكنية واملعمارية السابقة ذلك لن مرحلة صحيح أنه ال ميكن أن

وطريقة العيش واملعمار هي اليت متيز البلدان عن بعضها  خصوصيتها وظروفها غري أن املسكن
البعض كما أن النماذج القدمية للسكن ميكن حتسينها وفق ظروف احلياة احلالية كما وأن توسيع 

  . بقطاعاا والوظائف اليت تقوم عليهااملدن يقوم على املدن القدمية 
إن التنظيم احلايل للسكن والتمدن والتعمري وتكييفه مع متطلبات اتمع يستلزم أخذ عدة 

   :إجراءات من بينها
التطبيق الصارم ألدوات التعمري اجلديدة اليت وضعتها الدولة وهذا فعليا أي عدم تركها  -

  .الواقعوجمرد قوانني ال تتناسب 
مام بالسكن وجعله يتناسب واملقومات احلضارية مبحاولة االهتمام بالدراسة يف هذا االهت -

 . امليدان
 وحماولة االهتمام بتفعيل دور املدن الكربى خاصة العاصمة مبحاولة تفعيل بنيتها احلضرية -

 .تطوير الشبكة العمرانية
الية خاصة فيما يتعلق الالت اليت جنمت عن الفترة السابقة والفترة احلحماولة معاجلة االخت -

 .السياساتالتنسيق بني األدوار و
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  : ملخص الفصل الثالث
بالتايل جيب  وية يف جمال السكن مبرحلة النمو االقتصادي للمجتمعجتماعترتبط السياسة اال

ية جتماعأن نأخذ يف اعتبارها األبعاد االقتصادية للمشكلة السكنية، وباملثل ترتبط السياسة اال
 إذ انه من ،النفسية لألفراد ويةجتماعاألحوال اال و بطبيعة الظروفاإلسكان جمال الناجحة يف

املتعني أن تضمن السياسة توفري قدر من التنوع فيما تقدمه وحدات سكانية ال يقابل فحسب 
  .جتياجام النفسيةجتماعية واالقدرة الشرائية لألفراد بل يقابل أوضاعهم اال

 أن تضع يف اعتبارها اإلسكانندما تتصدى ملشكلة ومن هنا كان على السلطات ع
ية سواًء فيما يتعلق جتماعي وأن حترص على توضيح األهداف االجتماعأساسيات التخطيط اال

 حىت نضمن أن اإلسكان وإدارة ، العام أو بالتعاون مع القطاع اخلاصاإلسكانبرباجمها اخلاصة ب
حو الذي يواجه فيه احتياجات السكان، ومن على الن وي سليماجتماع على أساس اإلسكانيقوم 

 يةجتماع ليلقي الضوء على اجلوانب االجتماعي أو عامل االجتماعهنا يأيت دور املختص اال
املخطط الطبيعي  وية، وان يقدم الكثري مما يستفيد به املهندس املعمارياإلسكانالنفسية للمشكلة و

  .يف عملية التصميم
 ية يف مواقع مل تشيد بعداإلسكانون يهتمون بإقامة املشروعات فإذا كان املخططون املعماري

 وخاصة ذوي جتماعبترتيبات فيزيقية طبيعية مل ختضع بعد لالختبار الفيزيقي فإن علماء االو
أولئك من خالل  واالختصاص االيكولوجي أو احلضري جيدون من خالل أعماهلم توجيه هؤالء

ية اإلسكان ومن هنا فإنه من املتعني عند مواجهة املشكلة تفهمهم الواعي ألمناط السلوك ودوافعه
 مع خمتلف اإلسكانالربامج على فكرة تكامل  ويف املدن القائمة بالفعل أن تركز اخلطط

التروحيية وضمان توفري اخلدمات جنبا إىل الوحدات السكنية  والتعليمية ويةجتماعالتسهيالت اال
 ية لإلسكان مسائل معترف ا مثل املوقعجتماعاملظاهر االاجلديدة أو بعبارة أخرى جيب أن تكون 

  .إمكانيات توفري خدمات البنية األساسية والكثافة والتصميمو
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  2008 إىل 1962 يف اجلزائر من اإلسكانسياسة : الفصل الرابع
  :متهيد

لف عن النظام تخيواجتماعيا  يااقتصادو لقد حاولت اجلزائر أن تتبىن نظاما سياسيا
 سياسة إسكان مغايرة انتهجتالفرنسي، هلذا نالحظ أا تبنت النهج االشتراكي والذي من خالله 

  . لألمناط اليت وضعها االستعمار
فأزمة السكن اليت تعرفها اجلزائر حاليا ليست وليدة االستقالل إمنا هي عبارة عن تراكم 

  .  اليت مهشت اجلزائريني ومل تأخذهم بعني االعتبار يف براجمها السكنية الالئقةلفترة حكم االستعمار
 ومدى اإلسكانمن خالل هذا الفصل سنحاول التعرف على الربامج اليت وضعتها الدولة يف جمال 

 . حتقيق املعادلة الكمية اليت من شأا القضاء على مشكل السكناستطاعتما وصلت إليها وهل 



 اإلطار النظري: األول الباب

 49 

  :1966 إىل 1962السكن يف اجلزائر من  وضعية - 1
 يف اإلسكان برامج 1962 سنة استقالهلامل تأخذ اجلزائر يف سياستها للتنمية مع بداية 

 أمهية يف سياستها التنموية ذلك ألن اجلزائر وجهت األقلطليعة أولوياا حيث كان هذا القطاع 
 حساسة كالتصنيع والفالحة والتجارة  التنموية حنو القطاعات اليت كانت تراهااهتمامااكافة 

الداخلية واخلارجية والبنوك، إضافة أن االستعمار الفرنسي قد ترك نسيجا عمرانيا معتربا 
والسكنات اليت كان يقطنها املعمرون الذين رحلوا مع االستعمار كما أن أغلبية سكان اجلزائر 

أن السكنات الفارغة املتروكة تكفي  السائد قام على أساس فاالعتقاد، باألريافكانوا يقطنون 
  .)1(األخرى اجلزائريني لذلك مل حيظى السكن باألمهية الالزمة على غرار القطاعات عابيالست

كما أن هذه الفترة عرفت عدة تغريات مست اجلهاز املايل والبنكي الذي تركته السلطات 
  .  قطيعة مع كل ما هو فرنسيالفرنسية والذي كانت تتعامل به إلجناز السكنات، فقد كانت هناك

 افتقارها السكنات اليت كان يقطنها اجلزائريون كانت متردية وقدمية إضافة إىل ةإن وضعي
 اليت جيب أن تتوفر عليها املساكن، خالفا للمساكن اليت كان يقطنها املعمرون األساسيةللهياكل 

  . فقد كانت تتمتع باجلودة والعصرنة
 اجتاه أن السلطات االستعمارية حاولت تغيري سياستها يف أواخر اخلمسينات نالحظ

اجلزائريني، والسكن كان من بني القطاعات اليت مسها التغري، حبيث أن السلطات الفرنسية حاولت 
إجناز العديد من السكنات اليت كانت ستوزع على اجلزائريني، لكنها بعد خروجها من اجلزائر 

   : التاليةاإلحصائيات، يظهر ذلك من خالل استكماهلاتركت أغلبية املشاريع دون 
 ألف وحدة سكنية سنة 589 السكنية الالزمة يف املناطق احلضرية قدر بـ االحتياجات -

  .  ألف وحدة سكنية479، أجنز منها 1963
 ألف وحدة سكنية سنة 1125.5االحتياجات السكنية يف املناطق الريفية قدرت بـ  -

 .)2(نية ألف وحدة سك664، أجنز منها 1963
هذه السكنات املنجزة هي عبارة عن تكملة لبعض املشاريع اليت تركتها السلطات و

  . االستعمارية دون تكملتها

                                                
(1) - RACHID HAMIDOU, le logement un défis. (Alger: OPU, 1988, Page 84), page 85 
(2) - M.C. BENARABIA, M.ATHMANI et autres, la question du logement à Alger. (Alger. OPU, 1976) Page 29 
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وكما ذكرنا فإن اجلزائر قد غريت سياستها التمويلية اخلاصة بالسكن من خالل تغيري 
مع بني املوارد النظام املايل والبنكي ومنح القروض، فسياسة التمويل الفرنسية كانت تعتمد اجل

  .  العموميةاألموالاخلاصة والتسبيقات من 
 هيئات جديدة، استحدثتإن السلطات اجلزائرية قامت بتغريات أساسية وعميقة كما 

   )1(:وأهم هذه اهليئات والتغريات هي
 والذي 1962 ديسمرب 13إنشاء البنك املركزي اجلزائري مبوجب القانون الصادر يوم  -

 حىت تتمكن 1964 أفريل 10ة الوطنية مبوجب القانون الصادر يوم أتبعه إصدار العمل
  . الدولة من التعامل كدولة مستقلة ذات سيادة

  1962 اخلزينة العمومية اجلزائرية عن اخلزينة العمومية الفرنسية مع اية سنة انفصال -
 قطع مجيع العالقات اليت تربط السوق اجلزائرية باهليئات املالية الفرنسية  -
  1963 ماي 7نشاء الصندوق الوطين للتنمية مبوجب القانون الصادر يوم إ -
 إنشاء الصندوق اجلزائري للتأمني وإعادة التأمني  -
 1964 أوت 10إنشاء الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط مبوجب القانون الصادر يوم  -

 .ضمن هيئات الدولة املكلفة بالسكنالذي أصبح 
اإلعالن عندما مت 1964ا احلقيقية يف جمال السكن إال سنة ومل تعرف اجلزائر احتياجا 

 اجلزائريني خاصة وأن اجلزائر يف عابيالستعلى أن السكنات املتروكة من طرف املعمرين ال تكفي 
 احتياجاا حنو املدن، لذلك فقد قدرت السلطات األريافهذه الفترة شهدت نزوحا كبريا من 

  .)2(باألرياف مسكن جديد 35.000 املدن و مسكن جديد يف75.000السكنية بـ 
لكن املالحظ أن السلطات اجلزائرية مل تغري من منط السكنات الذي خصصته السلطات 

   : املشاريع السكنية املتبقية، وأهم هذه املشاريع هياستكمالالفرنسية للجزائريني فقد أرادت 
 برامج سكنات ذات اإلجيار املتوسط   -1

رنسية تركز على هذا النوع من السكنات للطبقات الفقرية لذلك لقد كانت السلطات الف
إجيارات رمزية يدفعها واصلت السلطات اجلزائرية يف تبين هذا النوع من املشاريع مقابل 

  .اجلزائريون
                                                

(1) - BENMATTI, NADIR, l’habitat du tiers monde, cas de l’Algérie. (Alger: SNED, 1982) page 70 
  02، ص 2000، اجلزائر، أكتوبر " 1988 إىل 1962تقرير حول أهم الربامج السكنية من " وزارة السكن  - )2(
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  برامج السكنات يف وضعية هياكل  -2
 يف تعترب هذه السكنات من بني أهم السكنات اليت دعمتها الدولة خاصة وأا تعد سكنات

طور االجناز حبيث أن الدولة مكلفة فقط بإجناز اهلياكل وتسليمها بينما إمتام املسكن فاملعين 
  . بالسكن هو الذي يتم عملية االجناز

  برامج سكنات نظام الرهن العقاري  -3
نية بتمويلها عهذه السكنات ختضع كلية للتمويل الدولة حيث أن اخلزينة العامة اجلزائرية هي امل

نت ختضع للنمط الرهين الذي كان مطبقا من قبل السلطات الفرنسية، أي أن الذي بعدما كا
يريد احلصول على مسكن يقوم برهن ممتلكاته أو رهن السكن قيد االجناز كضمان إذا مل 

  . يستطع دفع الرهن لذلك حولت السلطات اجلزائرية منط التمويل هذا

 الوطين للتوفري واالحتياط والذي أوكلت رغم من أن السلطة اجلزائرية أنشئت الصندوقالبف
، كما 1966 من سنة ابتداءله مهمة متويل املشاريع السكنية، غري أنه مل يبدأ يف العمل بذلك إال 

 على تقدمي القروض الفردية املوجهة إلجناز السكنات اجلديدة، وذلك اقتصرأن نشاط الصندوق 
دوق أصبح معين مبنح القروض للجماعات وفق شروط جيب توفرها يف املستفيد، كما أن الصن

 . )1(احمللية يف إطار متويل السكنات
إن هذه الفترة تفتقر للتخطيط الذي كان من املفروض أن يكون لتحديد االحتياجات 
احلقيقية للسكن، وهذا باملوازنة بني عدد السكان ونسب الزواج اليت متت خالل هذه الفترة 

واضح أن هذه الفترة تعد فترة إنشاء الدولة وتبين النظام السياسي  املتاحة، لكن من الواإلمكانات
 وتوظيفها إلمتام األمور بكل هذه اإلملامي لتسيري البالد لذلك كان من الصعب قتصادواال

  . السكنات قيد االجناز
إن أزمة السكن يف اجلزائر ليست وليدة الفترة احلالية بل تعترب من خملفات االستعمار، 

 احملروقة األرضر الفرنسي قد ترك اجلزائريني يعيشون يف شبه مساكن، كما أن سياسة فاالستعما
اليت مست الريف قد سامهت يف تضاعف هذا املشكل، لذلك جند أن السلطات اجلزائرية كانت 

  . من جهة معينة بتوفري السكنات للذين ليست هلم مساكن

                                                
(1) - RACHID HAMIDOU, ibid, page 91 
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 ةاألزمكن قد ضاعف من حدة هذه  وإمهال قطاع الساألخرىغري أن االهتمام بالقطاعات 
خاصة وأن النمو الدميغرايف بدأ يف تزايد مع بداية االستقالل، لذلك نالحظ أن اجلزائر بعد تبين 
النظام االشتراكي بدأت يف وضع خمططات للتنمية، واالهتمام تدرجييا بقطاع السكن خاصة وأنه 

  . الريف واملدينة بدأت اجلزائر تعرف خلل يف السكن بني1967مع بداية سنة 
  :)1989 -1966 (اإلسكان خمططات التنمية وسياسة - 2

 املوجه قتصاد سياسة للتنمية متثلت يف سياسة املخططات القائمة على االاجلزائرلقد وضعت 
 ففي البداية ،% 45وية كبرية للنشاط الصناعي الذي خصصت له ما يقارب لحبيث أعطت أو

 أين حاولت وضع بعض 1969-1967اص بالسنوات  اخليةاألولوضعت املخطط الثالثي 
  .يقتصادصغرية حىت تنشط اال االاالستثمارات العمومية ال

 األوضاع واليت عنيت بدراسة 1965كما أن اللجنة الوزارية اليت تشكلت سنة 
 اختاذية وقطاع البناء، قد وصلت إىل عدة مسببات لتدهور القطاع، واليت على إثرها مت قتصاداال
  .)1(تدابري الالزمة يف جمال السكنال
 يف واإلسراعاالهتمام بإجناز السكن احلضري والسكن الريفي من خالل النهوض بقطاع البناء  -

  .متويل املشاريع اجلديدة
عها حسب  السكنية اليت تركها االستعمار الفرنسي يف طور االجناز وتوزيباألمناطاالهتمام  -

  .الظروف املعيشية لألفراد
ه مت االنطالق يف إجناز سكنات حضرية بعدما مت توظيف اجلهاز املايل نحظ فيما بعد أونال

  . مسكن9548ن دينار جزائري إلجناز  مليو160وذلك بغالف مايل قدر بـ 
 مسكن حضري، أما فيما خيص السكنات الريفية 9548لقد ساهم هذا املخطط يف بناء 

  . 16877فقط مت إجناز 
يف هذه الفترة عرفت عدة نقائص، فمعظم السكنات مل جتهز لكن السكنات املنجزة 

باملرافق الالزمة مما جعل العديد منها يبقى شاغرا خاصة فيما خيص السكنات الريفية، بالرغم من 
  . االهتمام الذي حظيت به خالل هذه الفترة

                                                
(1) -GUASSMI LABOUSSINE, crise de l’habitat et perspectives de co-développement avec les pays du 
Maghreb. (Paris: éditions publisud, 1987) page 40 
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زة ظلت  عن الربامج السكنية قد تناقض مع ما أجنز فعليا، فالسكنات املنجاإلعالنكما أن 
  .  املعلن عنهااألرقامبعيدة عن 

 كانت تعتمد على بناء املساكن بأدوات األريافإضافة إىل أن الثقافة اليت كانت سائدة يف 
بسيطة إضافة إىل التعاون اجلماعي لبنائها مما عطل بناء املساكن، خاصة وأن خيار االهتمام بتنمية 

  . أن الريف كان نواة الثورة سياسية أوال سيما العتبارات نظرا اختذالريف 
لرغم من أن الدولة كانت تنجز ومتول السكن لوحدها، غري أا كانت تفتقر لليد العاملة فبا

  .)1(اليت كان بإمكاا إجناز السكنات باملستوى املطلوب الذي كان ينجز به الفرنسيون
 وضع  فقد حاولت الدولة1973 إىل سنة 1970أما خالل الفترة املمتدة من سنة 

خطط للتنمية مع تنامي القدرات املالية هلا فحاولت االهتمام أكثر بقطاع السكن ملا له من أمهية يف 
 وكذا ملا له من أمهية قاعدية يف الربامج اليت وضعتها الدولة للتنمية حيث أعلنت يجتماعاجلانب اال

ك بتحسني ظروف  خاص بالسكن الريفي وذلاهتمام الذي كان فيه األولعن املخطط الرباعي 
 على املدى القصري )2("اشتراكيةقرية  "300 عن إنشاء حوايل اإلعالناحلياة واملسكن حيث مت 

 مليار دينار 36 قرية أخرى على املدى الطويل وقد كان هلذا الربنامج متويل وصل إىل 700و
فالح جزائري، فقد كان من أولويات السلطات يف هذه املرحلة حتسني الظروف املعيشية لل

اجلزائري وذلك عن طريق التحديث الزراعي وإقامة التجمعات السكنية واملرافق الضرورية للحياة 
  . من أجل ضمان التوازن بني الريف واملدينة

 مسكن لكن وترية 45.000أما فيما خيص السكن احلضري فقد كان من املقرر إجناز 
 مسكن 18.000هذا العدد سوى اطال حيث مل يتحقق من مت عرفت بطأ واألخرى هي األشغال

  . )3(1978واليت وزعت سنة 
حاولت الدولة االهتمام بالسكن احلضري مبا أن سكان املدن كانوا يف تزايد مستمر، حبيث 

 يف إطار توفري املسكن مع مناصب األخرىأا أعطت االهتمام للمسكن باملوازاة مع القطاعات 
   )4(.الشغل

                                                
(1) - GUASSMI LABOUSSINE, ibid, page 35-36. 
(2) - CHORFI ABDERHMANE, lutte contre l’habitat insalubre, (Alger: centre de recherche en économie 
appliqué au développement, 1995) page 33 
(3) - CNES, rapport sur la stratégie de l’habitat, 1995, page 19 
(4) - RACHID HAMIDOU, ibidem, page 63 
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ات بالنسبة لتمويل املشاريع السكنية، فالدولة مل تعد كذلك فإن هذه الفترة شهدت تغري
 عدة تدابري كان من اختذتتستطيع متويل املشاريع كلية، صحيح أا بقيت املتعامل الوحيد لكنها 

  :شأا مضاعفة التمويل، وهذه التدابري هي
ط وهذا يتم متويل السكنات عن طريق اخلزينة العمومية الصندوق الوطين للتوفري واالحتيا

   :كما يلي
   % 1 سنة ومبعدل فائدة 30 ملدة % 50اخلزينة العمومية متول بنسبة  -
 سنة ومبعدل فائدة 20 ملدة % 50الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط ميول بنسبة  -

4.75 %  
تياط يف متويل  العائالت اليت تضع أمواهلا يف الصندوق الوطين للتوفري واالحادخار استثمار

وللتوضيح أكثر وباألرقام سندرج  épargne – logement" ادخار -سكنات"فق منط السكنات و
   : والذي سنبني فيه نسبة الربامج السكنية اليت أجنزتاآليتاجلدول 

  1973 – 1970 لفترة )احلضرية والريفية( الربامج السكنية ):1(جدول رقم 
  القروض املستهلكة  عدد السكنات

  
نسبة   املستهلكة  املربجمة  سبة االجنازن  الفرق  املنجزة  املقدرة

  االستهالك
السكنات 
  % 125  1500  1200  %40  27.000  18.000  45.000  احلضرية

  % 325  994  305 %60  16.000  24.000  40.000  السكنات الريفية

  40، ص 1974 وزارة التخطيط، تقرير عام حول املخطط الرباعي الثاين، ماي :املصدر

 فقد أعلن عن املخطط الرباعي الثاين والذي ميتد من سنة ألولابعد املخطط الرباعي 
 حيث حاول هذا املخطط أن يدرج فئات معينة يف الربنامج املوضوع 1977 إىل سنة 1974

  . للسكن كعمال قطاع التربية مثال
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 حيث بلغت نسبة )1(املالحظ خالل هذه الفترة هو بداية تزايد الرتوح الريفي إىل املدنو
 وهذا التزايد قد % 32.6 اليت كانت النسبة فيها 1970 مقارنة بسنة % 41ن سكان املد

خلق ضغط جديد يف جمال السكن احلضري كما أن نسبة النمو الدميغرايف كانت يف تزايد مستمر 
 ضغطا جديدا يف جمال السكن حيث أن األخرىإضافة إىل تزايد نسبة الزواج اليت أضافت هي 

 4هور مستمر فالسكنات املوجودة كانت تستوعب أكثر من طاقتها بني نوعية احلياة كانت يف تد
  . غرف3 فرد يف 12إىل 

د عرف حتسنا ملحوظا، وهذا قلذلك نالحظ أن جمال االستثمار يف قطاع السكن 
 بفعل املوارد اليت كانت قتصادلال موارد معتربة للقطاع مع الدفع القوي الذي حدث بتخصيص

 يف املخطط % 5.5 من ارتفعتلة، فنسبة االستثمار يف السكن قد تنتج عن الصناعات الثقي
  .  يف هذا املخطط%7.5السابق إىل 

 لذلك فإن األرياففلقد تزايد الطلب على السكن وعلى احلق يف اال احلضري خاصة يف 
ي عامال هاما يف إستراتيجيتها العامة للتنمية، جتماعالدولة قد أصبحت ترى يف اجلانب اال

ولتها حتسني ظروف احلياة وذلك بتوفري املرافق الضرورية للحياة من تعليم وصحة إىل جانب مبحا
السكن إضافة إىل يئة الطرق وهذا من أجل التقليل من ظاهرة الرتوح الريفي من جهة ومن جهة 

  . أخرى حماولة التنمية بالتمدن
   :يلي  على ماارتكزذه الفترة والربنامج السكين هل

 مسكن، 10.000 ويتضمن هذا الربنامج إجناز )يجتماعاال( للسكن احلضري  برنامج-1
 . اليت يتم توزيعها يف اية العمل املخطط، مع مراعاة أن تكون مبالغ الكراء اليت تدفع للدولة رمزية

 برنامج السكن الريفي، ولقد حاولت الدولة يف هذه الفترة تدارك النقص الذي حدث -2
 قرية 1.000 عن إجناز اإلعالن اليت متت من خالل الربامج السابقة، حبيث مت يف السكنات الريفية

  .  جديدة من أجل إعطاء دور اكرب للريف يف التحديث والتنميةاشتراكية
   :اآليتوللتعرف على النتائج احملققة ويف هذه الفترة سندرج املخطط 

                                                
(1) - BENATIA FAROUK, Alger: agrégats ou cité, l’intégration citadine de 1919 à 1979. (Alger: éd SNED, 
1980), page 231.  
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  لثاين تطور الربامج السكنية خالل املخطط الرباعي ا):2(جدول رقم 
   مليون دينار :الوحدة  عدد السكنات:الوحدة

الربامج   عدد السكنات
  املنجزة  املقدرة  السكنية

نسبة   الفرق
  االجناز

تصرحيات 
مبصاريف 

  االجناز

استهالك 
  املصاريف

الفرق 
  بينهما

نسبة 
  االستهالك

السكنات 
ي جتماعاال

  املخطط
100000  45000  55000  45% 5670  5200  470  91%  

لسكنات ا
 %163  1670  4300  2630 %75  25000  75000  100000  الريفية

Source: Rachid Hamidou , ibidem , p 42 

 مقارنة باملخططات السابقة ارتفعيظهر من خالل اجلدول أن معدل إجناز السكنات قد 
 75.000كما يالحظ االهتمام الذي حظي به الريف يف عملية التنمية، فقد مت إجناز أكثر من 

مسكن مما يعين أن ثلثي العمل قد مت، مقارنة بالسكن احلضري الذي عرفت فيه وترية العمل بطأ 
  . مسكن45.000حبيث مت إجناز 

 فردا يف حني أن 18.520.000 قد فاق عدد السكان 1979 إىل سنة 1977من سنة 
  سكن من إنتاج القطاع العام75.000توزيع السكنات خالل هذه الفترة قد قدرت بـ 

 السنوي اإلنتاجتوازن بينه وبني  على السكن الذي زاد يف حدة الالواملالحظ هو تزايد الطلب
 مل يوضع فيهما أي خمطط للسكن حيث مت فيهما 1979 و1978مع العلم أن سنيت للسكن 
  .)1( الربامج السكنية اليت مل تستكمل بعداستكمال

 واليت ظهرت فعليا يف يةاقتصادشاكل  معاناة اجلزائر من م)2(كما يالحظ خالل هذه الفترة
أواسط الثمانينات مع تدين أسعار البترول وتردي عملة الدوالر اليت كانت تتعامل ا الدولة 

 على البترول والصناعات الثقيلة وفد أثرت هذه الوضعية على التنمية اعتمدتفاجلزائر يف تنميتها 

                                                
  (1) DJILALI BENAMRANE, Crise de l’habitat, (Alger, centre de recherche en économie appliquée au 
développement CREA, 1980) page 30 

  91، ص 1998اجلزائر، نوفمرب، " تقرير حول الوضعية االقتصادية للبالد " عي الس االقتصادي واالجتما - )2(
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االختالالت املالية اليت ظهرت واليت أدت هذه احمللية ومنها قطاع السكن من خالل الالتوازنات و
 مع النمو الدميغرايف املعترب والرتوح الريفي حنو املدن الذي أدى إىل اإلسكانالوضعية إىل تفاقم أزمة 

 مقارنة 1987 سنة %50.40 قصديرية جديدة حيث بلغت نسبة سكان املدن أحياءقيام 
   % 46.60سبة بسكان الريف اليت بلغت ن

، يظهر هذا من أولوياا مشكل السكن نلحظ أن الدولة قد وضعته يف طليعة فباتساع
 على حتسني نوعية السكنات وتشجيع السكنات ارتكز الذي األولخالل املخطط اخلماسي 

 هذا املخطط على كوارد مالية معتربة مقارنة باملخططات السابقة، إال انه استحوذالعائلية، وقد 
 إذا ما منخفضا وزادت الطلبات على السكن، لذلك فإن التمويل يعترب باملقابل زاد عدد السكان
  . قورن مع هذه االعتبارات

 خالل هذه الفترة أن ترق من استحدثتهالقد حاولت الدولة من خالل كل الفروع اليت 
وأن  التمدنمشكل املسكن وأن تنتج مناطق حضرية جديدة مطابقة للمعايري حىت تضمن شروط 

 1980 املمتدة من سنة )1( خالل الفترةاإلسكانء املتزايد عليها إذ مولت قطاع ختفف من العب
 مليار دينار إال أن هذه القيمة ما كانت لتكفي الالتوازن 71 بقيمة قدرت بـ 1989إىل سنة 

  . املتزايد بني الطلب والعرض
طلت فترات  املشاريع السكنية اليت تعاستكمالقد عرفت اية سنوات الثمانينات حماولة و

  .)2(كماهلا مسكن مت است64.000 توزيع حوايل طويلة عما هو مقرر يف الربامج املعلنة إذ مت
 1980 أهم الربامج السكنية اليت حتققت خالل الفترة املمتدة من سنة باألرقامللتوضيح و
   : وضعنا املخطط التايل1989إىل سنة 

                                                
   .20، ص 1989اجلزائر " إحصائيات عن التمويل ) " نقال عن وزارة السكن(الس الوطين االقتصادي واالجتماعي  - )1(

(2) CNES, ibid, page 88 
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ية مقارنة بتوزيعها للفترة جتماعلسكنات اال تطور توزيع االستهالكات املالية ل):3(جدول رقم 
1980-1989  

  عدد السكنات املوزعة  )مليون دج(االستهالكات املالية   السنوات
1980-1981  8.954  77.258  

1982  6.455  67.916  

1983  6.932  81.069  

1984  8.662  68.606  

1985  8.900  59.555  

1986  9.058  83.627  

1987  7.800  63.360  

1988  6.786  62.847  

1989  5.965  49.150  

  613.388  69.601  اموع

   وزارة السكن:املصدر

  1987-1977-1966 تطور معدالت شغل السكن للسنوات ):4(جدول رقم 
  1987سنة   1977سنة   1966سنة   
  23477  17200  12316  )باآلالف(عدد السكان 

  3029  2201  2002  عدد الوحدات السكنية

  129  125.77  162.5   نسمة1.000عدد املساكن لكل 

  7.75  7.95  6.15  معدل شغل السكن

   وزارة السكن:املصدر
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 إىل غاية 1962 تطور عدد السكان احلضريني والريفيني للفترة املمتدة من ):5(جدول رقم 
1989  

   اآلالف :الوحدة
  اموع  عدد السكان الريفيني  عدد السكان احلضريني  السنوات
1962  3143  7578  10721  

1966  4019  8297  12316  

1977  7161  10339  17500  

1987  11640  11528  23168  

   وزارة السكن والعمران:املصدر

 إىل غاية 1962 تطور عدد السكان احلضريني والريفيني للفترة املمتدة من ):6(جدول رقم 
1989.  

   اآلالف :الوحدة
  موعا  عدد السكان الريفيني  عدد السكان احلضريني  السنوات
1962  3143  29%  7578  71 % 10721  100%  

1966  4019  33%  8297  67%  12316  100%  

1977  7161  41%  10339  59%  17500  100%  

1987  11640  50 % 11528  50%  23168  100% 

   وزارة السكن والعمران:املصدر

  :1995 إىل 1989 وأمناط السكن اجلديدة، فترة من اتصالحاإل سياسة - 3
ي من حالة متدهورة إىل حالة أفضل قتصادوضع االلا اهلادفة إىل تغيري صالحاإلإن سياسة 

ة املتبعة والتمويل، والقطاعات سؤثر يف تسيري القطاعات العمومية خاصة من حيث السيات
 ذلك أا تتطلب وسائل مالية األوىلية كالتشغيل والسكن مثال هي اليت تتأثر بالدرجة جتماعاال

 خالل هذه الفترة فقد تأثرت قطاعاا من اتصالحا أن اجلزائر بدأت اإل ومبمتعددة للتمويل،
  .  ومن بني هذه القطاعات السكنصالحاإلخالل تغيري السياسات اليت كانت دف إىل 
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هي هام يف عملية التنمية واالقتصاد ف جزء باعتبارها هي ضرورة وطنية اإلسكانإن برامج 
ية متأزمة خاصة اقتصادظروف سياسية وبا أن اجلزائر كانت متر  ومباألخرىتؤثر وتتأثر بالقطاعات 

  .1995 إىل 1989خالل هذه الفترة املعنية بالدراسة من سنة 
 كانت أغلبية املشاريع السكنية شبه متوقفة ذلك أن )1(ميكن القول أنه يف بداية التسعينات

م مع صندوق النقد الدويل والبنك  السوق واالتفاق املرباقتصاد بواستبدالهتغيري النظام االشتراكي 
  . العاملي قد غري العديد من السياسات اليت كانت منتهجة يف قطاع السكن

 اليت كانت تقوم األسس الدولة يف سياستها قد غريت من اعتمدالكن كل التغريات اليت 
   :يلي ، حبيث قامت السياسة اجلديدة على مااإلسكانعليها سياسة 

طاع اخلاص للمسامهة يف توسيع السوق العقارية واالستثمار يف جمال  فتح اال للق-1 -
  السكن ومواد البناء 

 املتعامل الوحيد يف جمال السكن وحماولة وضع باعتبارها إعادة النظر يف دور الدولة – 2 -
 جديدة تساهم يف ترفية السكن وكذا إعادة النظر يف الشروط اليت على أساسها متنح آليات

 . نات لألفرادالدولة السك
  طرق جديدة يف التمويل عن طريق إنشاء هياكل ومؤسسات جديدة تعىناستحداث – 3 -

 بتمويل السكن وتنظيمه 
 البلدية باعتبار تعزيز دور البلديات واجلماعات احمللية يف عملية توزيع السكنات – 4  -

 . )2(اخللية األوىل اليت متلك املعطيات اخلاصة حباجة سكاا للسكن
 مت تنظيم عمل دواوين الترقية والتسيري العقاري حيث أا مكلفة بإجناز السكنات على كما

  . العاماملستوى 
 قد تضمن الفصل بني عدة أمناط للسكن حبيث ركزت الدولة صالحاإلوكما أشرنا فإن 

ي املمول من طرفها كليا حبيث وضعت شروطا تستطيع من خالهلا منح جتماععلى السكن اال
 ماليا حىت منكنهم من احلصول األسرا وضعت شروطا تستطيع من خالهلا أن تدعم السكن كم

  على مسكن 
   :وأهم ما حتقق يف هذه الفترة نذكر

                                                
(1) - CNES, ibid, page 04 
(2) - Ministère de l’habitat, pagelan d’action 2000 – 2004, 2000, page 7 



 اإلطار النظري: األول الباب

 61 

ي فهو السكن املوجه للعائالت اليت ال تسمح هلا مواردها املالية جتماعبالنسبة للسكن اال
ية كاملساحة وعدد الغرف اقتصاد مسكن أو احلصول عليه إذ خيضع خلصائص تقنية وامتالكمن 

 املوجه حيث قتصادوغري ذلك، وهذا هو السكن الذي ركزت عليه الدولة سابقا خالل نظام اال
 للجانبكان يعرف بالسكن احلضري ومل يكتس طابعا خاصا، إال أا يف هذه الفترة بالنسبة 

  .ويلن خاصة من ناحية الشروط والتم للسكاألخرى األمناطالقانوين فقد فرقته عن 
ي سكنا غري قابل للتنازل مما يعين أن الدولة يف سياستها اجلديدة جتماع السكن االاعتربلقد 

عيفة الدخل وليس كما كان معمول به يف رية سكنية خمصصة للعائالت الضضن ححاولت تكوي
  . املوجهقتصاد االنظام

از سنعرض اجلدول ية اليت سطرت هلذه الفترة ونسبة االجنجتماعوملعرفة برامج السكنات اال
   :)1(التايل

  1994 -1990ية لفترة جتماع برنامج السكنات اال):7(جدول رقم 
  نسبة االجناز  املنجز من السكنات  املربمج إجنازه  السنوات
1990  45731  18955  41%  

1991  32102  11893  37%  

1992  23381  23105  99%  

1993  31823  15761  50%  

1994  27368  17268  63 % 

   وزارة السكن والعمران:دراملص

 حيث من سنة إىل أخرى اختلفت املربجمة قد االجتماعيةنالحظ من اجلدول أن السكنات 
تأرجحت بني النقصان والزيادة أي أن حجم الطلبات قد تذبذب، كما أن نسب االجناز قد 

ات صالح بسبب اإل1991 و1990 سنيت اخنفاضا حىت وإن عرفت 1992تزايدت خاصة سنة 
  . ية اجلارية وقلة السيولةقتصاداال

                                                
(1) - Ministère de l’habitat, pagelan d’action (2000 – 2004), page 15 
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ه  للسكن وهو السكن الترقوي الذي حددكذلك نالحظ أن الدولة قد قننت لنمط أخر
ية اليت قتصاد االاألزمة، إال أن هذا النوع من السكنات مل يعرف نشاطا بسبب 1986مرسوم 

سكنات من خالل شهدا اجلزائر، غري أن الدولة خالل هذه الفترة حاولت بعث هذا النوع من ال
ية اجلارية حيث حاولت تكملة املرسوم قتصادوضعها ملرسوم جديد يتماشى مع التحوالت اال

  . )1(1993السابق مبرسوم 
لقد مت فتح اال للقطاع اخلاص للممارسة النشاط العقاري إال أن هذه الفترة مل تعرف 

خل املرتفع، فتكلفة دة لذوي النشاطا عقاريا كبريا، خاصة وأن الترقية العقارية اخلاصة موجه
إجنازها تعترب مرتفعة ونفوق مداخيل الطبقات املتوسطة والفقرية، وملعرفة إجنازات الترقية العقارية 

   :خالل هذه الفترة سندرج اجلدول التايل

                                                
، ص )2002/2003حبث لنيل شهادة املاجيستار، كلية العلوم االقتـصادية     ( السكنية يف اجلزائر، الواقع واالفاق،       السياسةحاوشني إبتسام،    - )1(

83.  
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خواص (برنامج السكنات الترقوية املنجزة من طرف املرقني العقاريني : )8(جدول رقم 
  )1(.1994-1990 فترة )وعموميني

  1994  1993  1992  1991  1990  السنوات

  OPGI  863  1038  1585  2440  1924ديوان الترقية والتسيري العقاري 

  EPLF  2015  2421  3699  6250  5702مؤسسة ترقية السكن العائلي 

  CNEP  938  699  1879  3409  4295الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط 

  955  1525  1334  626  403  املؤسسات العمومية

  3334  2448  3124  1404  1609  االس الشعبية البلدية

  16210  16072  11621  6188  5828  جمموع السكنات الترقوية العمومية

   %93.17   %95.41   %95.16   %94.24   %92.60  اإلمجايلنسبتها إىل 

  1187  773  591  378  465  املؤسسات الترقوية اخلاصة

   %6.82  %4.58   %4.83   %5.76   %7.90  اإلمجايلنسبتها إىل 

  17397  16845  12212  6566  6293   السكنات الترقويةإمجايل

   وزارة السكن والعمران:املصدر

 غري أن أخرى من سنة إىل ارتفعتنالحظ من اجلدول أن نسبة إجناز السكنات الترقوية قد 
، مما يعين وأن القطاع القطاع العام هو الذي كان ينشط بصورة كبرية إذ ما قورن بالقطاع اخلاص

 الدولة مازالت تعترب احملتكرة لقطاع أن إىلاخلاص حديث العهد بالسوق العقاري السكين إضافة 
  . السكن

 اخلاصة ذا السكن اإلسكان سياسة أنبالنسبة للسكن الريفي خالل هذه الفترة نالحظ 
اءل نوعا ما نظرا الن  عن سابقاا، فاالهتمام الذي كان حيظى به الريف قد تضاختلفتقد 

  . عاب الرتوح الريفي حنو املدنيالسياسات السابقة قد فشلت يف است

                                                
(1) - Ministère de l’habitat, pagelan d’action (2000 – 2004), ibid, page 35 
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 مالية لسكان الريف للقيام ببناء إعانةفصيغة السكن الريفي اجلديدة متثلت يف تقدمي 
 املالية ال تكفي اإلعانةو املدن، وهذه حنسكنات خاصة م ويف مناطقهم حىت تتفادى الرتوح 

   :سكن ولكنها تعد كمساعدة وفق شروط تتمثل يف التايلالجناز ال
  . أن يكون املستفيد مقيم بالريف اجلزائري

 مل حتول دون التدفق السكاين الريفي حنو املدن خاصة مع تدهور اإلجراءاتلكن هذه 
  . اليت زادت من حدة هذه الظاهرة األمنية األوضاع

دولة من قبل حيث أصبحت تقدم لقد تغريت صيغة املساعدة اليت كانت تقدمها ال
املساعدة املالية عن طريق الصندوق الوطين للسكن للطبقات الفقرية وهذا حمدد عن طريق الدخل 

 أما الطبقات املتوسطة فقد كان شكل املساعدة إما عن طريق ختفيض نسبة الفائدة أو عن األسري
اسم النشاطات هذه مع طريق متديد مدة تسديد القرض املمنوح خاصة وأن الصندوق قد تق

  . )1(اختصاصهالصندوق الوطين للتوفري واالحتياط واليت كانت فيما سبق من 
 نتحدث عن العقار ملا له من تأثري أن دون اإلسكانكذلك ال ميكن أن نتكلم عن سياسة 

 من قبل قانون املصادرة 1990على تنفيذ هذه السياسة لذلك صدر قانون التوجيه العقاري سنة 
 اليت من األطررية يف إطار عملية جتنيد العقار املوجه للبناء احلضري حيث سعت الدولة لوضع العقا

الذي وضعته الدولة لتشجيع   السعر املدعمإطارخالهلا تتمكن من التنازل عن أراضيها وبيعها يف 
دمت  الدولة يف هذه الفترة قد قأنية ذات الدخل الضعيف حبيث جتماعالبناء الفردي للفئات اال

 إىلمساعدات غري مباشرة تتعلق بأشغال التهيئة واملساعدات املالية املباشرة، اليت تقدم استنادا 
  .)2(الدخل

ات اليت وضعتها الدولة يف جمال السكن من حيث التخصص صالحتعترب هذه جممل اإل
وير السكن  تطإىل باجلانب العمراين من خالل السعي أيضا أن الدولة حاولت أن تم إالوالتمويل 

 املستوى الثقايف املعماري الذي مييز إىل اجلزائر مل ترق أنتجتها السكنية اليت األنواع أنكيفيا ذلك 
  .  مستوى النسيج املعماري الذي تركه االستعمارإىل أيضا مل ترق أااملنطقة عن غريها كما 

                                                
تقرير، قسم العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتـسيري، جامعـة    (،  "نظام متويل السكن يف اجلزائر      " ساليل فاطمة، بوزكري مىن،      - )1(

   .9ص ) 2003 – 2002اجلزائر، 
   51 ص – 7االجتماعي، تقرير حول السكن االجتماعي، مرجع سبق ذكره، ص الس االقتصادي و - )2(
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ثقافيا وحضريا  حبيث تعكس توجهات الدولة اإلسكانن العملية العمرانية جزء مرتبط بإ
 مناطق حضرية مشوهة مل حتترم فيها مقاييس أنتجت اجلزائر أن تعكس نوعية احلياة حيث أاكما 

النوعية فقد ركزت على التعمري الكمي والبناء دون االهتمام بالطابع املعماري والعمران احلضري 
 القانوين الذي باإلطارام  هذه الفترة كانت بداية االهتمأنالذي يتناسب ونوعية احلياة لذلك جند 

ينظم التعمري من خالل االهتمام بتعمري تطوير السكن كنموذج يعكس عملية التعمري النوعي الذي 
  . يعرب عن نوعية احلياة

 بعني االعتبار االختالالت اليت جنمت عن األخذإن السياسة املنتهجة يف هذه الفترة حتاول 
اول كما أشرنا سابقا احملافظة على دور الدولة حتانت السياسة السابقة من جهة ومن جهة أخرى ك

 فلم تكن تستطع التخلي عن دعم القطاع السكنية احملتكر واملمول للربامج باعتبارهاالذي ترسخ 
ية اليت رفعتها الدولة جتماعية ومبادئ العدالة االجتماعنظرا الن هذا يدخل ضمن السياسة اال

  . كشعار طيلة تبنيها للنهج االشتراكي
ها فقط بتغيري إصالحقة مل يكن من السهل ب اليت جنمت عن السياسة السااالختالالتلكن 

 حتمية التغيري فرضت ذلك خاصة وان هذه االختالالت قد جتذرت وخلفت نأل أوالسياسة 
  :يلي  ال متوازنة، ومن أهم هذه االختالالت ماأخرىأوضاعا 

 ألولوياتا وهذا ما خلف تداخل يف رىاألخ السكن وارتباطه بالقطاعات قطاع طبيعة 1 -
  . والصالحيات

 القصديرية حياءاأل التسارع املالحظ يف وترية الرتوح الريفي الذي ضاعف من وجود 2 -
 . وبداية بروز ظاهرة التهميش احلضري

 التمركز السكاين يف الساحل على حساب املناطق الداخلية مما خلف ضغط واكتضاض 3 -
نتشار العمران العشوائي ل التوازن على مستوى املدن وكذا ا إىل اختالأدىسكاين كبري 

 .واهلامشي
 بعني أخذنا ما وإذاإن هذه السياسة مل يكن من السهل تطبيقها مع هذه االختالالت 

 املندوبيات التنفيذية هي اليت تولت شؤون البلديات مما أدى إىل الوقوع يف فوضى أناالعتبار 
لفة بالتحقيق يف العناصر املثبتة يف طلب السكن تشترط ممثل عن التسيري خاصة وان الفرق املك
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 من األحيانية اليت متوهلا خزينة الدولة، واليت كانت تعاين يف أغلب جتماعالبلدية ملنح السكنات اال
  .)1(تشكيك املواطنني يف مصداقيتها

واملسري خاصة  تلعب دور املمول واملنتج واملستثمر أنإضافة إىل ذلك مل يعد بوسع الدولة 
 السياسة املنتهجة إىل ةيف ظل التحول السياسي والستقرار الذي كانت تشهده لذلك بدأت إضاف

 القطاع اخلاص كذلك شجعت االستثمار يف مواد أنيف تشجيع االستثمار يف قطاع السكن حيث 
  . نت أكرب الدول املستهلكة ملواد البناءكا اجلزائر أنالبناء ذلك 

ية قد أدى إىل عدم وجود سياسة واضحة املعامل فيما يتعلق بقطاع قتصادال ااألزمةإن حدة 
 ذلك أنه مل يكن هناك فصل بني ما كنت تعمل به الدولة سابقا وبني ما كنت متليه اإلسكان

  . الدويل والبنك العامليالنقداالتفاقات مع صندوق 
 املادية الكافية ووسائل مكانياتاإل الدولة مبؤسساا املتعلقة ذا القطاع مل تكن هلا أنكما 

 الالزمة الجناز السكنات فقد كان هناك عدم توازن كبري بني إمكانياا املتاحة وبني اإلنتاج
سياسة  إىل العديد من العوامل اليت سامهت يف عدم وجود إضافةالطلبات املتزايدة على السكن هذا 

  .خاصة بالسكن يف هذه الفترة
 للجميع اإليواءخالل جها كان مفهوم السكن يعين تلبية حاجة املالحظ هو أن اجلزائر 

 املواطنني متساوون يف احلصول على مسكن سواء لذوي الدخل املتوسط أن باعتباربنفس املقاييس 
ن هو سكن سكأو الضعيف فلم تكن هناك صيغة واضحة ميكن من خالهلا منح السكن فامل

إن هناك صيغ جديدة للسكن قد ظهرت، منها مثال ي حضري إال أنه مع تغيري النظام فاجتماع
  . السكن املدعوم املوجه لفئة معينة دون أخرى الذي أقرت به الدولة يف هذه الفترة املعنية بالدراسة

 هذه الفترة أن إال كانت السياسة املنتهجة يف جمال السكن تبدو غري واضحة إنإنه وحىت 
لة التقنني اخلاص باملسكن فلقد حاولت الدولة يف هذه هي اليت عرفت بداية التغيري من حيث حماو

الفترة استحداث هيئات وقوانني خاصة بالسكن وذلك يف إطار التسيري العقالين ملواردها من خالل 
  .  املؤسسات اليت تعىن بالسكن من قبلإصالحتوضيح عمل هذه اهليئات إضافة إىل 

                                                
   20 – 19، ص 2000، مارس 07، احلدث العريب، العدد "وقائع سنوات األزمة " عميمور حمي الدين،  - )1(
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  :1999 إىل 1995، فترة اإلسكان توسيع سياسة - 4
ية حيث أا كانت يف خضم قتصادات السياسية واالصالحلقد واصلت اجلزائر مسرية اإل

 لبعض األمهيةسياسات التعديل اهليكلي واليت كانت دف إىل إعادة جتديد دور الدولة وإعطاء 
م وترسيخ قواعد السوق إىل أن الدولة لى حساب أخرى، بالرغم من رفع الدعالقطاعات ع

ي جتماعات واالهتمام باجلانب االصالح، ذلك أا كانت جمربة على دفع اإلحاولت تفعيل دورها
  . صالحأكثر حىت تضمن مسرية اإل

لقد وضعت الدولة صيغ جديدة للسكن كما قامت بتطوير الصيغ السابقة إضافة إىل 
 وتشجيع االستثمار اخلاص بالسكن وتنظيم السوق العقاري، من بني الصيغ اجلديدة اإلعانات

 وهذا السكن يهم )1(1995ي التسامهي الذي وضعته الدولة سنة جتماعن هناك السكن االللسك
املواطنني الذين مل يستفيدوا من تنازل الدولة عن سكن عمومي من طرف الدولة وهلم مدخول 

 الوطين القاعدي املضمون، وقد جاءت هذه الصيغة نظرا الن األجر مرات 5شهري يقل عن 
ي وهلم اجتماع حمرومني من حق احلصول على سكن % 50زائرية حوايل  اجلاألسرالعديد من 

ي خمصص فقط جتماع دج خاصة إذا ما علمنا أن السكن اال4.000 و1.200أجور تتراوح بني 
  .)2( دينار جزائري12.000لذوي الدخل الضعيف الذي يقل عن 

 للتمويل ي حمصورة من ناحية العدد وهذا راجعاجتماعفإمكانية احلصول على مسكن 
والشروط اليت جيب أن تتوفر يف طالب السكن إضافة إىل عدد الطلبات، لذلك جند أن احلصول 

 إلجراءاتي تسامهي ال يدخل ضمن خانة قانون العرض والطلب وإمنا خيضع اجتماععلى سكن 
  . إدارية قننت هلذه الصيغة من السكن

اولت توفري كل التسهيالت لقد راهنت الدولة على هذا النوع من السكن حبيث أا ح
اخلاصة ا إال أن هناك بعض العراقيل اليت ضمن املسببات اليت تعطل الربامج السكنية املختلفة 

   :أيضا، وأهم هذه العراقيل
 مشكل العقار الذي ميثل عائق كبري ذلك أن العقارات خضعت ملضاربة كبرية، إذ – 1 -

قارية تباع بأسعار مرتفعة جدا مقارنة بأراضي جند أن األراضي املخصصة للبناء والترقية الع
                                                

(1) - ministère de l’habitat, pagelan d’action, ibid. page 20 
 يتضمن سندات القرض الوطين لتمويـل الـسكن         95 308راطية الشعبية، رئاسة احلكومة، مرسوم تنفيذي رقم        اجلمهورية اجلزائرية الدميق   - )2(

  848، ص )1995( أكتوبر 04، اجلريدة الرمسية، الصادرة بتاريخ 46االجتماعي، العدد 
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الدولة اليت بيعت بأسعار منخفضة جدا، فأراضي البناء وسعرها تؤثر على السعر النهائي 
  . )1(للمسكن

 النوع الثاين من العراقيل يتعلق باإلجراءات اإلدارية الطويلة واملعقدة لتكوين ملف – 2 -
 الطلب للحصول على مسكن يف هذا اإلطار 

 هذا النمط من السكن يتكون من ثالث غرف إذ جنده ال يناسب العائالت الكبرية، – 3 -
 خواص ينشطون يف جمال الترقية السكنية على % 60إضافة إىل أن جل املرقون حوايل 

أساس أن مساعدات الدولة تعطيهم أكثر مردودية إال أنه باملقابل جندهم يعتمدون جتهيزات 
 . كماليات احملسنة لصورة املسكنرديئة إضافة إىل تفادي ال

إن هذه الصيغة من السكن يف الواقع هي عبارة عن السكن املدعوم املوجه لألسر الذي 
قننت له الدولة يف الفترة السابقة، حبيث قامت بتطويره والتشجيع على االستثمار فيه، إذ جند أن 

فيه أو حىت من ناحية الطلبات  على هذه الصيغة كان مرتفعا سواء من ناحية االستثمار اإلقبال
  . املقدمة

 االجتماعي جند أن الدولة حاولت تطوير السكن االجتماعي إىل السكن التسامهي إضافة
 طرق جديدة للتمويل وهذا بإصدار اخلزينة العامة سندات القروض موجهة استحداثعن طريق 

يه بإغراء املدخرين بفوائد  بواسطة تعبئة االدخار والتشجيع علاالجتماعيللبيع لتمويل السكن 
ات اليت بدأت فيها الدولة حىت تضمن صالحدخل هذه الطريقة يف التمويل ضمن اإلتمعتربة، و

 اليت كانت سابقا غري القطاعات باالستثمار وجعل قتصادموارد جديدة للتمويل وهذا بتفعيل اال
  . منتجة مثل السكن قطاع منتج
ملمول من خزينة الدولة كليا مينح وفق شروط ي هو السكن اجتماعنعرف أن السكن اال

حمددة، واللجان البلدية هي اليت كانت مكلفة بتوزيع السكنات إال أن هذه اللجان كانت تفتقر 
للمصداقية والثقة لذلك أوكلت مهمة التوزيع والتحقيق من صحة املعلومات الواردة يف طلبات 

  .  كانت تبت فيهاالسكن وغري ذلك، إىل الدوائر وليس البلدية اليت

                                                
   www.falasteen.com :املوقع –  املسيلة–خلضر عزي، برنامج التعدد اهليكلي، جامعة حممد بوضياف  - )1(
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جند كذلك يف هذه الفترة أن السياسة املنتهجة قد أخذت بعني االعتبار جمال التعمري والعقار 
وهذا باستكمال املنظومة التشريعية اخلاصة بتسيري قطاع العقار القابل للتهيئة العمرانية، وذلك من 

  . ةية والثقافية يف املعامالت العقاريقتصادخالل إقرار احلقيقة اال
كما أن هذه السياسة حاولت أن حتيي جمال التهيئة العمرانية الذي كان سابقا جمرد مشروع مل 

ية قد خلقت ضغوطا جديدة على قتصاد واالاألمنية الكافية، خاصة وأن الظروف األمهيةيعط له 
   :)1(يلي ، وأهم هذه الضغوط مااإلسكانقطاع 
غري ثر البناءات الفوضوية واف املدن وتكا القصديرية، خاصة على أطرحياءاأل تزايد – 1 -

  . الشرعية
 . دروساملغري جلزائرية بفعل التوسع التلقائي تشويه املدن ا -
 من الرتوح الريفي إىل اهلجرة احلضرية اليت أدت إىل التمركز السكاين الكثيف يف لاالنتقا -

 . مناطق معينة على حساب أخرى
 اهلامشية اجلديدة واليت تفتقر حياءواأل قدمية جدا تدهور نوعية احلياة يف السكنات اليت تعد -

 . للتناسق العمراين ولشبكة الطرق

 مشروع التهيئة العمرانية يف هذه الفترة بعد إحياءتعد هذه بعض املسببات اليت سامهت يف 
  . أن كان مهمال

هذا التمركز الذي فرض على الدولة وضع سياسة جديدة تتمثل يف املدن اجلديدة حىت 
  . تطيع فك اخلناق على املدن القدمية اليت توسعت بطريقة عشوائيةتس

 الرومان، وقد جلأت هلا استخدمهاإن فكرة التوسع عن طريق تشييد مدن جديدة فكرة قدمية )2(
 ومصر مثال قبل اجلزائر اليت حاولت جتسيد هذا املشروع يف لكالربازيالعديد من الدول 

  . لك حاولت بعث املشروع يف هذه الفترةالسبعينيات إال أا مل تستطع لذ
ية دف إىل حتقيق اقتصاداملدن اجلديدة ينظر إليها على أساس أا مؤسسات بشرية و

 وامتصاصي يف إطار فعال ومتكامل كما أا تعد موردا هام يف إزالة جتماعالتوازن الوظيفي واال

                                                
(1) Human Rights Watch " plus d’un million de déplacés internes sont ignorépagear la communauté 
internationale" Alger, le 25 février, 2002 page 02 
(2) - F.Engels, la question du logement. pagearis: ed. social. 1977, page 53 
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ظيم النمو املديين العمراين من أجل إعطاء  وسيلة للتحكم يف تناعتبارها اهلامشية إضافة إىل حياءاأل
  .  كربى مقارنة باملدن القدميةعابياستوجه جديد للمدن القدمية وتوفري طاقات 

 اهلامشية والبيوت القصديرية أصبحت تطوق املناطق الكربى وحتد من دور املدن حياءفاأل
حمدودة مع التنامي  لدى مدن الساحل أصبحت ستيعابي والسياسي كما وأن قدرة االقتصاداال

  . الدميغرايف واهلجرة احلضرية من املناطق الداخلية إىل هذه املدن
 على الدولة نظرا متزايدة الذي خلف أعباء حياءإضافة إىل تدهور نوعية املسكن يف هذه األ

لتدهور نوعية احلياة حيث أن الدولة أصبحت ملزمة بالرفع من مستوى حياة الفرد ليس جمرد منح 
 هذه املساكن يف هذه الفترة بسرعة كبرية جدا أصبح من ارتفاع فقط بل بتهيئة احمليط جند املسكن

 يف هذه الفترة إلنتاج السكن إال أننا انتهجتالرغم من كل السياسات اليت بالصعب التحكم فيها ف
 يف  والطلبات املتزايدة وكما وأن سياسة املدن اجلديدة اليتاإلنتاجنالحظ فرق كبري بني مستوى 

احلسبان الرفع من الضغط املتزايد على املدن القدمية واحلق يف التمدن والسكن الالئق حسب 
ي الذي من جتماعاملشاريع والربامج املعلنة غري أا مل تأخذ جانب التشغيل والتصنيع والدور اال

   )1(.املفروض أن تتبناه إىل جانب املدن القدمية
ي جتماعطها بالوضع االكان وحاولت رباسات لإلسلقد وضعت الدولة عدة سي

ي كما أا خصصت هلا ميزانية معتربة إال أن هذه السياسات قد أغفلت عدة متغريات قتصادواال
  :فاعلة يف السكن أمهها

التركيبة السوسيولوجية للعائلة اجلزائرية ومنط حياا حبيث أن السكنات املقدمة مل تأخذ  -
د افرا فاملساحة املقدمة لألاستيعان تتحمل فوق طاقة  واجلنس مثال، فاملسكاألفرادعدد 

  .  للفرد2م14، بينما املقاييس العاملية حتددها بـ 2 م8فيها ال تتعدى 
 والتجمعات السكنية اليت أجنزت تفتقر للشروط اليت تضمن نوعية احلياة حياءإن جل األ -

 للمحيط وافتقارها عزلتها  إىلإضافةهذا ما أدى ا ألن تكون جمرد أماكن لإليواء والنوم 
 املعمارية بالسكن، إضافة إىل النقص األمناط العنصر النوعي يف البناء ويف تصميم )2(.املديين

 . يف اليد العاملة املتخصصة يف البناء

                                                
  20، ص 1999، نوفمرب 06، آراما، العدد "أبعاد التنمية العمرانية وأليات حتضر التوابع " حممد اهلادي لعوق، - )1(

(2) - CNES, rapport sur la l’habitat, ibid, page 61 
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 تكلف خزينة اإلدارةي موضوعة من طرف جتماعطبقة يف السكن االأسعار الكراء امل -
ساعدات، لكن رغم ضعف قيمة الكراء أن دواوين  سنويا يف شكل مرياليمالدولة ستة 

 .  فقط من مستحقات الكراء% 40 ما قيمته جعالتسيري العقاري تستروالترقية 
 املناطق وتعميم منط باختالفإمهال اخلصوصيات اجلهوية واحمللية واملناخية، واليت ختتلف  -

 . بناء واحد لكل املناطق
الرغم من بتفاقم أزمة احلصول على مسكن، فلقد أثرت هذه العوامل سلبا مما زاد يف 

 الذي حاولت الدولة تكريسه إال أن غياب الدولة الشبه واالجتماعيالسياسة املنتهجة جبانبها املايل 
 حىت وإن كانت قد حضرت على مستوى األمين باجلانب وانشغاهلاالكلي على املستوى الفعلي 

  . اتصالحاعة هذه اإل وهذه العوامل قد قللت من جنصالحالتقنني واإل
  2000 -1995 املالية املقدمة يف إطار دعم السكن الريفي لفترة اإلعانات :)9(جدول رقم 

  عدد السكنات
  السنوات  املسلمة  املسجلة
  جزئيا  كليا  

  غري مسلمة

1995  20500  20164  334  2  

1996  28210  27440  662  108  

1997  39485  38060  1333  92  

1998  40400  36982  3203  215  

1999  36942  29692  5995  1255  

  .16، ص 2002 وزارة السكن، تقرير حول حصيلة السكن الريفي لسنة :املصدر

 األوىل املقدمة من طرف الدولة يف السنوات اإلعاناتاملالحظ من هذا اجلدول أن حجم 
 يف الدعم التدرجيي ن الدولة بدأت ترفعأكان يزداد من سنة إىل أخرى ليعود إىل التراجع وخاصة و

  ..عن السكن الريفي
 بالتمدن والتعمري كم ذكرنا ومع ارتباطمبا أن السكن ليس فقط مكان لإليواء بل أيضا 

 اإلسكانوجود هذه االختالالت هل ميكن القول أن السياسة اليت ركزت عليها الدولة يف جمال 
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 كانت كافية لتغطية احلضرييط وحاولت أن تربطها باملشروع احلضري الكبري من أجل حتسني احمل
   ؟ وسياسياماعياتاج دور السكن ميش وهل فعال مت ؟ي للسكنجتماعالدور اال

ية اليت طبقت أثناء هذه قتصادات السياسية واالصالحإن فعالية املسكن كمتغري فاعل يف اإل
 إلعادة  السوق على أساس أن املسكن هو أيضا سلعة خضعتاقتصادالفترة جاءت لترسيخ مبادئ 

 وطرق تسيريها، فخالل هذه الفترة مل نالحظ الشعارات اليت توطد للدولة من قوانينهاالنظر يف 
  .  احملددةواإلمكانيات األرقامية اليت تركز على لغة قتصادخالل املسكن حبيث غلبت الرؤية اال

حمليط  اإصالح احملددة من خالل إمهال اإلمكانياتات ركزت على صالحيظهر كذلك أن اإل 
 بالتطوير اايل انشغلت فيها احمليط العقاري التابع للدولة، حبيث استغل القدمية اليت حياءاملرتبط باأل

 باحمليط احلضري القدمي يف ظل االهتمام بإعادة االهتمامللمسكن اجلديد، فمن الصعب كذلك 
  . يةقتصاد وكذا التوازنات االاألمينالتوازن للوضع 

ياة يطرح نفسه من خالل معدل االستقبال يف الغرفة الواحدة ومن كذلك عامل نوعية احل
  . خالل تزويد السكنات باملرافق الضرورية له واليت تبني اإلحصاءات كما سنرى أا متردية

 : فسنبينها من خالل اجلدول التايلبالنسبة للربامج السكنية اليت حتققت خالل هذه الفترة
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  2000 -1995الريفية للفترة  وسكنات املنجزة احلضرية برنامج ال):10( جدول رقم
  السكنات احلضرية

 
ي جتماعالسكن اال  يجتماعالسكن اال  

  السكن الترقوي  السكن التسامهي  اآلخر
  اموع  السكنات الريفية

1995  42208  32%   5896  4%   9060  6%   26271  19%   48087  36%   131522  

1996  39819  35%   3127  2%   21092  18%   15724  14%   32523  28%   112285  

1997  46513  41%   3892  3%   18482  16%   15959  14%   26751  23%   111597  

1998  51588  42%   4176  3%   22366  18%   9299  7%   33946  27%   121375  

1999  41984  33%   3181  2%   32445  26%   7389  5%   39209  31%   124208  

2000  60484  46%   1999  2%   23535  18%   9561  7%   34493  26%   130072  

  731259   %29  215009   %11  84203   %17  127180   %3  22271   %38  282596  اموع

 .Source: ministère de l’habitat, Plan d’action (2000-2004). Ibid p 25 
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ي، عجتما يف سياستها التدعيمية للسكن االاستمرتنالحظ من خالل اجلدول أن الدولة 
يظهر ذلك من االجنازات احملققة خالل هذه الفترة، باملقابل نالحظ أن السكن التسامهي حقق نسبة 

  . متوسطة إال أنه بدأ يشهد تطورات مستمرة
بالنسبة للسكن الترقوي نالحظ بأنه مل حيقق نسب كبرية نظرا لتكلفته العالية، وكذا لنقص 

ويل هذا النوع من واالحتياط قد توقف عن متالتمويل خاصة وأن الصندوق الوطين للتوفري 
  . لة مواردهالسكنات بسبب ضآ

   :كما أن السكنات الريفية مل تعرف تطورات ملحوظة وهذا راجع لعدة أسباب منها
  .  مما أدى باملواطنني إىل هجرة الريفاألمنية األوضاعتدهور  -
 . كنات املالية املقدمة واليت ال تكفي إلمتام إجناز الساإلعانةحجم  -

  . املقدمة ألغراض أخرى غري بناء السكناتاإلعاناتدين من يتوجيه املستف
  :2008 إىل 1999 وقواعد العمران من اإلسكان - 5

 اجلزائر يف هذه الفترة يف تبين السياسة املنتهجة يف الفترة السابقة، لكن هذه استمرتلقد 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة  حول فترة حكم ارتكزتالفترة متيزت بوجود معطيات جديدة 

   :وكذلك يف وجود عدة مؤشرات سامهت يف التأثري يف قطاع السكن أمهها
  . األمنية األوضاعالتحسن امللحوظ يف  -
ة إنتاج  أسعار البترول وزيادة حصارتفاعية بعد قتصاد االاألوضاعاالنفراج النسيب يف  -

 . وبيكاجلزائر من طرف منظمة األ
 املتعلقة باجلانب األنشطةذه اتمع املدين وحماولة تأثريه يف الدور الذي بدأ يأخ -

 .)1(يجتماعاال
 اجلزائر بالعمل بصيغ السكن اليت تبنتها يف الفترات السابقة، لكن استمرتكما قلنا فقد 
 جيار يف هذه الفترة كانت صيغة السكن الترقوي وصيغة البيع باإلانتهجتأهم السياسات اليت 

واحلق يف والتحضر ي وربطه جبانب التعمري جتماع على املسكن جبانبه السياسي واالوحماولة التركيز
  . األخرىاملدينة الذي أصبح يفرض نفسه كعامل مرادف للسكن ومرتبط حبقوق اإلنسان 

                                                
  41، اجلزائر، ص 2001، ماي 17، الدورة 2000الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير حول الظرف االقتصادي للسداسي الثاين  )1(
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هو يشمل أيضا السكن التسامهي واملدعوم حيث أنه جاء يف ففيما خيص السكن الترقوي 
بالسكن واليت دف إىل حتسني نوعية املسكن املنتج من طرف الدولة إطار الترقية العقارية اخلاصة 

وتدعيمه بكل املرافق الضرورية اليت تضمن نوعية وكذا الترقية العقارية اليت دف أيضا إىل 
االهتمام بالسكن املنتج من طرف القطاع اخلاص والذي خيضع للمنطق التجاري، وقد جاءت 

  . )1( احلضرية العقارية الوطنية واليت تشمل امعات املوجهة للسكنالترقية العقارية من أجل تطوير
لكن هذا النوع من السكنات يعترب ذا تكلفة مرتفعة لذلك ال يتحصل عليه إال ذووا الدخل 

  . األفراداملرتفع وهو موجه لفئة حمدودة من 
 مرة يف فيما خيص صيغة البيع باإلجيار فهي صيغة جديدة للحصول على سكن طبقت ألول

اجلزائر، وهي عبارة عن سكنات منجزة بأموال عمومية يتم شراءها مع مرور الوقت عن طريق 
 من طرف املؤجر المتالكه مسبق يارتاخ الذي يدفع للدولة وفق عقد حمدد املدة مع إمكانية اإلجيار
  .  مدة العقدانقضاءعند 

 تستطع اليت مل اراتاإلط املتوسطة خاصة للطبقةوقد وجهت هذه الصيغة من السكن 
  .  ألي مسكنامتالكه الثمن، شروط عدم الباهظةاحلصول على سكن ترقوي نظرا لتكلفته 

 اليت تأسست -عدل-جيار لوكالة حتسني السكن وتطويره ولقد أوكلت صيغة البيع باإل
 واليت عنيت بدراسة الطلبات حسب الشروط اليت حددا املواثيق الرمسية واليت 1990سنة 
   :)2(يلي ت حول ماتركز

 هذه الصيغة من السكن موجهة لكل شخص ال ميلك مسكن ومل يستفيد من أي مسكن 1 -
  .  الوطيناألجرممول بأموال عمومية وال يتجاوز مستوى دخله مخس مرات 

  .% 25 تسديد دفعة أوىل من مثن املسكن واليت ال تقل عن 2 -
كن عليه أن يسدد شهريا أقساط شراء  بعد التأكد من املستوى دخل الشخص طالب الس3 -

ا أن مصاريف التسيري تسدد مع املسكن الباقية، والذي حيدد مثنه النهائي بعد إمتام االجناز كم
  .  سنة20 وهذا يف مدة ال تتجاوز ساطاألق

                                                
(1) - Source: Ministère de l’habitat, ibid, page 64 
(2) - source: http: // www.aadl.dz  
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 يف الدول املعتمد باإلجيارإنه من خالل مالحظة هذه الشروط ومقارنتها مع شروط البيع 
مثال جند أن اجلزائر قد وضعت عدة تسهيالت خاصة تلك املتعلقة بتسديد الدفعة  كفرنسا األوربية
  . سنة15ن مدة التسديد ال تقل عن ، كما أ% 30 ومدة التسديد، حيث أا تتجاوز األوىل

 يف اجلزائر ضعيف جدا، لذلك جند أن هذه الصيغة قد جاءت يجياراملالحظ أن السوق اإل
ية وهذا بطريقة خمتلفة هذا بتشجيع القطاع قتصادهة النظر اال من وجاإلجياريلتنشط السوق 

 بامتالكاخلاص باالستثمار يف هذا النوع يف حماولة لتغيري الذهنية اجلزائرية اليت ال تعترف إال 
  . )1(املسكن

 يف األخرىجيار أيضا مبقاييس الرفاهية اليت مل تأخذها الصيغ لقد أخذت صيغة البيع باإل
 على همساحته واحتوائ هذه املقاييس بنوع املسكن وارتبطتن نوعية احلياة، حيث حماولة للرفع م

  . كل املرافق الضرورية
إن تزويد املسكن باملرافق الضرورية كان حمصورا يف توفري املاء والكهرباء، لكن يف هذه 

صعد ات باملسكين من خالل تزويد العمار مبقياس الرفاهية اليت تعرب عن وجود احلي الارتبطالصيغة 
واحمليط احلضري وجودة البيئة السكنية من خالل توافق التشكيل العمراين  التمدنوالغاز واالهتمام ب

  . يةجتماع واالحتياجات االحياءلأل
 أن تربط هذه الصيغة بالتركيبة اإلسكانلقد حاولت السياسة املنتهجة يف قطاع 

   :املؤشرات التاليةالسوسيولوجية للمجتمع اجلزائري ويظهر ذلك من خالل 
 اليت تسعى للحصول على سكن وفق هذه الصيغة، حيث أن معظم األسرة عدد أفراد – 1 -

 متوسطة احلجم وليس األسر للحصول على سكن وفق هذه الصيغة هم من نياملتقدم
  . العائالت الكبرية

 يف هذه االستقبال وهذا من أجل حتسني مستوى األسرةمنح السكنات وفق عدد أفراد  -
 .)2(السكنات

 كذلك بالسكن الوضيع والذي تكاد تكون فيه شروط احلياة ارتبطتإن وضعية السكن 
 باجلرمية لذلك جند أن ارتباطهي واحلضري إضافة إىل جتماعمنعدمة كما أنه يعرب عن التهميش اال

 هذا النوع من املساكن من خالل التركيز على السكن امتصاصالسياسة املنتهجة ركزت على 

                                                
(1) RACHID NACERI, (dossier logement), Alger républicain, N° 16, août 2004, page 5 
(2) RACHID GRIM. (Un million de logement) EL WATAN N° 4486, 15 mars 2005, page 13 
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ي، غري أن هناك عد متغريات تطرح نفسها حول السياسة املنتهجة يف جمال السكن جتماعاال
 .ي، واليت تشكل عائق أمام القضاء على السكن الوضيعجتماعاال

ي لصاحل جتماع على تقليص السكن االاعتمدت يف هذه الفترة قد )1(كما جند أن الدولة
إطار إعادة االعتبار لدور الريف بعد االنفراج السكن الريفي الذي حاولت الدولة أن تم به يف 

 البطالة واالهتمام بالبيئة الريفية والمتصاص من خالل توفري السكن الالئق والدعم الفالحي األمين
رف ظاهرة التصحر والتغيريات املناخية اليت أثرت عليه، يف حماولة جللب السكان إىل عاليت بدأت ت

  . األرياف
 العديد من أسقطت اليت باإلجياراملنتهجة خاصة فيما خيص صيغة البيع إذا وبالنظر للسياسة 

 للحصول على سكن مملوك مع الوقت، حبيث أن عدد الطلبات السكن ذه الصيغة قد فاق األفراد
، فباملقارنة مع وتطويرهالتوقعات كما أنه قد تعدى إمكانات وكالة عدل لتحسني السكن 

واسع، كما أن احلصول على سكن وفق هذه الصيغة قد طرح  والطلبات جند الفرق اإلمكانات
 والعوائق اليت أدت إىل التأخر يف االجناز، كما أا قد بينت العديد من اإلشكالياتالعديد من 

   :الصعوبات اليت توجهها صيغ املسكن املختلفة، واليت تتمثل خاصة يف التقاط التالية
ات عالية طويلة وهي جتربة جديدة يف اجلزائر  نوعية املسكن الذي هو عبارة عن عمار– 1 -

 كانت متوسطة احلجم وهذا ما أدى إىل االستعانة بالشركات املعتمدةمبا أن العمارات 
املتخصصة يف هذا اال فخربة اجلزائر يف هذا اال ضعيفة جدا، حبيث أن الشركة الصينية 

  .  على ثلثي الربنامج املسطراستحوذت
ليها البنايات ع اليت أقيمت فاألراضي، األراضيمجة عن عقود ملكية  املشاكل النا– 2 -

 .  ذاااألراضيطرحت العديد من املشاكل اخلاصة بتوثيق امللكية هذه 
 اليت أقيمت عليها البنايات من جهة أخرى تعاين من مشاكل جيوتقنية، مثال األراضي – 3 -

اء أساساا قد تطلب تكلفة عالية يف منطقة باب الزوار املوجودة يف العاصمة جند أن بن
 .لوقت إىل اباإلضافة

 عامل اليد العاملة املتخصصة يف البناء والذي تفتقد إليه اجلزائر، فالشركات املكلفة – 4 -
باملشروع تستعمل عمالة خاصة ا وليس عمالة حملية، فمثال الشركة الصينية تأخرت يف 

                                                
(1) MAHMOUD MAMART (dossier Aadl, une formule sans avenir) EL WATAN économie, n°05 du 
16.05.2005, page 3 
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 الذي ظهر يف .S.A.R.S" السارس " العمالة اليت تقلصت بظهور مرضجناز بسبباإل
 . الصني

، هذا األشغال النقص يف مواد البناء مرحليا من حني إىل أخر والذي يؤدي إىل توقف – 5 -
 .)1( إىل العوامل املناخيةباإلضافة

 صالحي واإلقتصادلقد تغريت السياسة املنتهجة يف جمال السكن مع نغري النظام اال
تحليالت اليت ، لكن هناك العديد من الانتهجتتلف الصيغ اليت السياسي، ويظهر هذا من خالل خم

ات، خاصة وأن العجز على مستوى هذا القطاع مازال مستمرا كما أن تطرح حول هذه السياس
  . حدته تتفاقم

كما ذكرنا فإن الدولة مل يعد بوسعها أن تدعم القطاع كليا لذلك فمشاركة الفرد إىل 
لى مسكن أمر مفروض فالدولة تتدخل من أجل حتسني القدرة جانب الدولة من أجل احلصول ع

على التسديد عرب الصندوق الوطين للسكن لكن باملقابل جند أن قدرة الفرد على التسديد ضعيفة، 
جاوز تتفالتسهيالت اليت وضعتها البنوك من أجل احلصول على مسكن خمصصة لفئة معينة واليت 

  )2(. فهي مستثناة من هذه التسهيالتاألخرىأما الفئات  ثالث مرات الدخل القاعدي، امداخيله
إذ وبالرغم من كل اإلمكانيات املادية اليت سطرت لقطاع السكن واليت استطاعت أن حتقق 

  . بعض النمو حسب اإلحصاءات اليت ختص هذه الفترة، إال أن العجز بقي كبريا جدا
يف اجلزائر يكلف غاليا فاألسرة فحسب الدراسة اليت قام ا البنك العاملي فإن املسكن 

 حىت تتمكن من شراء مسكن متواضع يف املدن الكربى )3( سنوات لالدخار10 إىل 9حتتاج من 
  . بالرغم من كل ما توفره الدولة من مساعدة

إن السياسة املنتهجة باجلزائر يف جمال السكن تركز على اجلانب الكمي حيث أا تتعامل 
مج واملشاريع املعلنة اليت جيب أن تكون، وهذا وفق النظرة السياسية اليت مع السكن من منطلق الربا

ية اليت تربز دور الدولة وأمهيتها يف تسيري اتمع، خاصة وأن السياسة جتماعتركز على العوامل اال
املنتهجة ال ميكنها ألن تتبىن الرؤية اخلاصة بالسكن مباشرة ألن اجلزائر حديثة العهد بالتجربة 

 السوق، كما أن لعب دور الدولة كموجه فقط قد خيلق رد فعل عكسي حول الدولة صاداقتب
  . وسياستها

                                                
(1) El watan économie, même article, ibid, page 4 
(2) NOURDINE, GRIM (la page roduction du logement) EL watan économie n° 05 16 au 22 mai 2005, page 13 
(3) GHANIA AMIROUT. (Etude de la banque mondiale le logement) Le Quotidien d’Oran, 7 Mai 2005, page 3 
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إن أغلبية السكنات حسب السياسة املنتهجة يف هذه الفترة موجه لفئة معينة، وهنا يربز 
التخلي التدرجيي للدولة عن وظائفها التقليدية احملتكرة للقطاع باعتبار تدخل اآلليات اجلديدة 

تحكمة يف عملية اإلنتاج والتمويل فالدولة أصبحت تنظم وترعى فقط عملية اإلنتاج والتمويل امل
ي يف هذه الفترة قد مت تقليصه دون إجياد البدائل جتماعمن خالل النصوص القانونية، فالسكن اال

  .  املعقول الثمن مثالاإلجياريالكفيلة الستيعابه كتنشيط السوق 
 باهظةاليت تسلمها أصحاا عرب صيغة البيع باإلجيار قد اعتربت كما وأنه، حىت السكنات 

 الثمن باعتبار األجور اليت يدفعها أصحاا لقاء التسيري وامللكية، لكن الدولة ال تستطيع أن تدعم
  :رات أمههااعتبهذا النوع من السكنات وذلك لعدة ا

  .فئة الفقرية فقط للحصول على مسكن الدعم موجه لل– 1
عية هذه املساكن جمهزة مبختلف املرافق الضرورية والكمالية، أي أن الدولة ال  نو– 2
 .عم املرافق اليت تعتربها كماليةتستطيع د



 اإلطار النظري: األول الباب

 80 

   :ملخص الفصل الرابع
إن السياسات اليت تبنتها اجلزائر خالل هذه الفترة هي نتاج التغريات اليت طرأت على املنهج 

السياسات مت بصفة تدرجيية وفق اتفاقيات مت تغيري الذي  ويجتماعاال ويقتصاداال والسياسي
  .املنتهجة يف جمال السكن

 الحظنا تغري النظرة للسكن حبيث أصبح ينظر إليه إلسكاناومع توسيع الدولة للسياسة 
ية هي اليت كانت قتصادية حبيث أن الظروف االقتصادي خيضع للوقائع االاقتصاد منتوج باعتباره

  .ليت جيب أن تكونسياسة التغريات احتدد 
وج سياسي نت مباعتباره فقد مت حماولة التعامل مع املسكن األخريةأما خالل الفترات 

 السكن كعامل باستعمالي حبيث حاولت الدولة اجلزائرية أن تثبت وجودها اجتماعي اقتصاد
  .يجتماع عدة سياسات ختتص بذلك من السكن االباختاذمساعد على ذلك 

الت اليت حصلت خالل فترة التسعينات قد تراكمت وزادت التخلكن نالحظ أن اال
السياسية اليت حصلت تولد عنها فوضى أدت إىل مشاكل كبرية يف  ويةقتصادحدا، فالظروف اال

التمدن حبيث نلحظ أن السياسة اليت انتهجت يف قطاع السكن قد أمهلت جانب  والتعمري والعقار
 تأخذ التخطيط بعني االعتبار يف إستراتيجيةتقبل يف غياب التعمري وما ستكون عليه املدن يف املس

سياساا املستقبلية إن االختالالت اليت جنمت تتطلب تدخل السلطات حىت تستطيع التحكم فيها 
 عقالنية إستراتيجية وذلك بوضع ،خاصة فيما يتعلق بتنظيم جانب التعمري إىل جانب السكن

تمام بشكل املسكن يف إطار اال احلضري الذي يضمن االه ووفعالة يف تسيري اجلانب احلضري
 .اخلصوصية دون إمهال دور السكن يف حفظ خمتلف التوازنات يف اتمع والتميز
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  ية واالقتصادية للعينةجتماعاخلصائص اال: األولالفصل 
  :اخلصائص العامة للعينة

  يوضح أفراد العينة حسب السن :)11 (جدول رقم
 النسبة التكرار  فئات السن

 ℅06.92 009   سنة20أقل من 

 ℅27.69 036   سنة39ىل  إ20من 

 ℅58.46 076  59 إىل 40من 

 ℅06.92 009   فأكثر60

 ℅100 130  اموع

حيث ، عاما) 59-40(يبني اجلدول أن أعلى نسبة لفئات السن املبحوثني تتمثل يف فئة 
أما الفئة الثالثة فهي متساوية ) ℅27.69(نسبة ) 39-20(تليها فئة  و)℅58.46(تقدر بـ 
نستنتج من هذه النسبة أن أعلى  و)℅06.92(بنسبة )  فأكثر60(فئة  و)20قل من أ(ما بني فئة 

ذلك ألن يف الغالب هذه الفئة هي اليت تتكلف بأمور  و)59-40(فئة لسن املبحوثني هي الفئة 
           .السكن

  توزيع أفراد العينة حسب اجلنس: )12(جدول رقم 
 النسبة التكرار اجلنس
 ℅93.07 121 ذكور

 ℅06.93 09 اثإن

 ℅100 130 اموع

حيث تقدر بـ : يبني اجلدول أن أعلى نسبة جلنس املبحوثني تتمثل يف فئة الذكور 
  ). ℅06.93(أما فئة اإلناث فال متثل إال بنسبة قليلة ال تتجاوز ) ℅93.07(
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قة ألن معظم ألمور املتعل. نستنتج من هذه النسبة أن أعلى فئة جلنس مبحوثينا هي الذكورو
               .الفضاء اخلارجي تكون من اختصاصات الرجال وطار املبيناإل وباملسكن

   يوضح مهنة املبحوثني:)13(جدول رقم 
 النسبة التكرار فئات السن

 ℅63.07 082 عامل

 ℅23.07 030 بطال

 ℅06.92 09 متقاعد

 ℅06.92 09 طالب

 ℅100 130 اموع

ية املهنية األكثر متثيال وصلت نسبتها إىل جتماعأن الفئة االمن خالل هذا اجلدول تبني لنا 
موظفي  والعمال األحرار واإلطارات والعاملني يف املصانع هي فئة العمال اليت متثل و)℅63.07(

املتقاعدين بأقل نسبة تقدر بـ  وفئيت الطلبة و)℅23.07(تليها فئة البطالني بـ ، إخل ...التربية
)06.92℅.(                                                      

  :األصل اجلغرايف للمبحوثني و متثل اإلقامة السابقة)14(جدول رقم
 النسبة التكرار املنطقة األصلية

 ℅09.23 12 حضري

 ℅42.30 55 شبه حضري

 ℅48.46 63 ريفي

 ℅100 130 اموع

غرايف الريفي هي األكثر متثيال ية ذات األصل اجلجتماعيبني من خالل اجلدول أن الفئة اال
يف حني ) ℅42.30(الذين ميثلون  و)شبه احلضري(مث تليها فئة املبحوثني ) ℅48.46(بلغت 

  ). ℅09.23(ذوي األصل اجلغرايف احلضري ال متثلون سوى 
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  : ميثل املستويات التعليمية للمبحوثني15جدول رقم 

ية ذات املستوى التعليمي ألكثر متثيل جتماعمن خالل هذا اجلدول يبني لنا أن الفئة اال
  فئة الذين يقرأونمث) ℅20.76(هي فئة الثانويني عليها فئة األميني بـ  و)℅24.61(بلغت 

مث فئة اجلامعيني ) ℅14.61(مث فئة ذات املستوى املتوسط بـ ) ℅16.15(يكتبون بنسبة و
                     ).℅10.76( بـ االبتدائييف األخري فئة ذات املستوى  و)℅13.07(بنسبة 

  :)قبل الزلزال( ميثل نوع املسكن سابقا 16جدول رقم 

بنسبة ) حوش( يعيشون يف مسكن تقليدي ايظهر من خالل اجلدول أن أكرب نسبة كانو
 )℅06.92(يف األخري بنسبة  ومتثل ساكين العمارات و)℅19.23(مث نسبة ) ℅73.84(
                                                       .متثل ساكين فيالت قبل الزلزالو

  

 املستوى التعليمي التكرار النسبة
 أمي 27 ℅20.76
 يكتب ويقرأ 21 ℅16.15
 إبتدائي 14 ℅10.76
 متوسط 19 ℅14.61
 ثانوي 32 ℅24.61
 جامعي 17 ℅13.07
 اموع 130 ℅100

 كننوعية املس التكرار النسبة
 )حوش(تقلدي  96 ℅73.84
 عمارة 25 ℅19.23
 فيال 09 ℅06.92
 اموع 130 ℅100



 امليدايناإلطار : الثاين الباب

 86 

  : ميثل جانب التغريات17جدول رقم 
 النسبة التكرار نوعية املسكن

 ℅89.23 116 نعم

 ℅10.76 14 ال

 ℅100 130 اموع

نسبة  و يف مسكنهماالذين غريو) ℅89.23(يبني من خالل هذا اجلدول أن أكرب نسبة 
  .ساكنهم كما هيأبقوا على م) ℅10.76(

  : ميثل نوعية البناء اجلاهز18جدول رقم 
 النسبة التكرار نوعية املسكن

 ℅83.07 108 فردي

 ℅16.93 22 مزدوج

 ℅100 130 اموع

يبني من خالل اجلدول أن أعلى نوعية للبناء اجلاهز هي البيت اجلاهز الفردي بنسبة 
مث تليه نسبة ، خرآمسكن جاهز ي غري ملتصق ببناء أو يقصد بالفردي أ و)℅83.07(
  . البناء اجلاهز املزدوج أي ذو مسكنني جاهزين ملتصقني) ℅16.93(

  :ميثل حالت البناء اجلاهز حاليا 19 جدول رقم

مث ) ℅63.08(أعلى نسبة حلالة البناء اجلاهز متدهور بنسبة يبني من خالل اجلدول أن 

 حالة البناء اجلاهز التكرار النسبة
 جيدة 09 ℅06.92

  سيئة  39 ℅30
 متدهورة 82 ℅63.08
 اموع 130 ℅100
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  .حلالة جيدة للبناء اجلاهز) ℅06.92(حلالة سيئة مث يف األخري بنسبة ) ℅30(تليها نسبة 

  : ميثل رضا املبحوثني باملسكن اجلاهز حني إسكانه)20(جدول رقم 

مث تليها بنسبة ) ℅40.76(بنسبة ) غري مالئم(هي  وأكرب نسبة تظهر من خالل اجلدول
  ).مالئم(الذين عربوا ) ℅26.92(يف األخري بنسبة  و)نوعا ما مالئم(الذين عربوا ) ℅32.30(

   نفس املسكن  ميثل عدد العائالت القاطنة يف)21(جدول رقم 
  النسبة   التكرار   العائالت 

 %12.30  16  عائلة واحدة 

  %21.55  28  عائلتني 

  %46.15  60   عائالت 3

  %20  26   عائالت 3أكثر من 

 %100  130  اموع 

 عائالت باملسكن بنسبة 03 يبني اجلدول أعلى نسبة للمبحوثني هي فئة الذين لديهم 
مث فئة الذين لديهم ) %21.55(لديهم عائلتني باملسكن بنسبة مث تليها فئة الذين ) 46.15%(

 جند فئة الذين لديهم عائلة واحدة األخريويف ) %20( عائالت باملسكن واملمثلة بـ03أكثر من 
  )%12.30(باملسكن واملمثلة بـ

) %66( عائالت فأكثر ميثلون أكثر من 03ونستنتج من هذه النسب أن فئة الذين لديهم 
  .ن غالبية املبحوثنيوهم ميثلو

 كيف تقيم املسكن؟ التكرار النسبة
 مالئم 35 ℅26.92
  نوعا ما مالئم  42 ℅32.30
 غري مالئم 53 ℅40.76
 اموع 130 ℅100
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  : األول ملخص الفصل
جند أن : من خالل اجلداول نستخلص اخلصائص الرئيسية لعينة البحث واملتمثلة فيما يلي

، حيث وجدنا نسبة األسر باملكانة اليت يشغلوا يف استدالالمعظم أفراد العينة هم ذكور وذلك 
فارق إىل طبيعة املوضوع اليت نركز  لإلناث ويعود هذا ال%6.93 مقابل %93الذكور جتاوزت 

فيه على اال السكين إلطاره املبين والفضاء اخلارجي تكون عادة من اختصاصات الرجال وكون 
املنطقة مازالت حمافظة فتدخل املرأة لألمور املتعلقة باملسكن قليلة جداً، إال يف حاالت كغياب 

  . ذلكما شابه الزوج عن املسكن لفترة طويلة أو وفاته أو
 وهي متثل العاملني عمالأما ما استنتجناه عن مهنة أفراد العينة أن نسبة عالية من املبحوثني 

، )%63.07( وموظفي القطاع العمومي عموماً وبنسبة األحرار والعمال واإلطاراتيف املصانع 
تساوت أما املتقاعدين والطالب ف) %23.07(يف حني كان البطالون يف املرتبة الثانية وبنسبة 

  ) %06.92(نسبهم وهم فئة قليلة تقدر بـ
 اجلغرايف لثالث مناطق األصل اجلغرايف للمبحوثني قسمنا األصل السابقة أو اإلقامةوملعرفة 

 الريفي، حيث وجدنا أن األصل أووكما هو معروف املنطقة احلضرية والشبه حضرية واملنطقة 
ذلك لكون املنطقة فالحية يف نشاطها  و%48.46غالبية املبحوثني أصلهم من الريف ونسبة 

الذين كانوا يسكنون على ضواحي ) %42.30(االقتصادي مث تأيت فئة شبه احلضري بنسبة 
وعن توزيع أفراد ) %09.23( الذين كانوا يسكنون احلضر أو املدينة بنسبة األخرياملدينة ويف 

 املعاينة بنسبة أكرب عند األسر العينة حسب املستوى التعليمي، فقد تراوحت املستويات التعليمية
أما فئة الذين مل يزاولوا التعليم ) %24.61(ذوي املستوى التعليمي الثانوي، حيث قدرت النسبة 

 هلم مستوى يقرأ ويكتب أما عن فئة ذوي %16.15 وبنسبة %20.76تقدر نسبتها بـ
  %13.07املستوى اجلامعي تقدر بـ

وجدنا أن مبحوثينا مقسمني بني ثالثة أنواع من ) زالقبل الزل(وملعرفة نوعية املسكن سابقا 
 فنجد أن نسبة األنواع احلوش باللفظ العامي ميثل غالبية أواملساكن، فنجد املسكن التقليدي 

كانت تقيم ) %19.23(بينما جند ) أحواش(كانت متلك مساكن تقليدية أو ) 73.84%(
  .)%06.92(يالت ونسبتها  فئة قليلة كانت تقيم بفاألخريبعمارات مجاعية ويف 
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أما العائالت أو املبحوثني الذين قاموا بتغريات وتعديالت على مساكنهم اجلاهزة جتاوزت 
وهذا ما يدل على أنه هناك تغيريات وتعديالت كثرية أقيمت على املسكن داخليا ) 89%(

  .مل تقم بإجراء أي تغيري) %10.76(وخارجيا وجند باملقابل أن نسبة 
املسكن اجلاهز الفردي وميثل : ية البناءات اجلاهزة فهي مقسمة إىل صنفنيأما عن نوع

ني ويفصلهما والبناء اجلاهز املزدوج، ونقصد باملزدوج أي مسكنني جاهزين ملتصق) 83.07%(
  .)%16.93(ن حيوي عائلتني ونسبته جدار فقط وهو خمصص أل

 ثالثني سنة على بناءه وهو وملعرفة حالة املسكن اجلاهز حاليا خاصة بعد مرور أكثر من
سنة على أقصى تقدير، فنجد أن مبحوثينا صرحوا بأن  مؤقت وصاحل ملدة عشر إىل مخسة عشر

على أا يف حالة سيئة ونسبة قليلة جدا تقدر ) %30(من مساكنهم أا متدهورة و) 63.08%(
  . صرحوا أا مازالت جيدة%06.92 بـ

 اية صالحياته، فهناك من صرح من مبحوثينا على أما عن رضاهم للمسكن اجلاهز بعد
قد صرحوا بأا مالئمة نوعا ما يف ) %32.30(وتليها نسبة ) %40.76(أنه غري مالئم بنسبة 

  .مالئمة مازالت بأا صرحت) %26.92(حني جند نسبة 
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  الثاينالفصل 
تأثري مدة صالحية البيوت اجلاهزة 
واملتغريات السوسيو اقتصادية على 

   التغريءإجرا

   التغريإحداث تأثري األصل اجلغرايف يف – 1
   حالة البناء اجلاهز وتأثريه يف التغري– 2
   عالقة نوعية البناء اجلاهز وصفات التغري– 3
   التغريإجراء تأثري املستوى التعليمي يف – 4
   بسكنامثنيواملبح تأثري املستوى التعليمي على رضا – 5
  غرايف وصفات التغري اجلاألصل العالقة بني – 6
   تأثري الدخل على تغري املسكن– 7
  قة بني الدخل وصفات التغري العال– 8

ملخص الفصل
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   التغريإجراءتأثري مدة صالحية البيوت اجلاهزة واملتغريات السوسيو اقتصادية على : الثاينالفصل 

  :ميثل دور األصل اجلغرايف يف إحداث التغري )22( جدول رقم

 تأثري يف إجراء التغري     حسب ما أيت يف اجلدول فإننا نريد معرفة ما إذا كان لألصل اجلغرايف             
حيث نالحظ أن أعلى نسبة مـسجلة يف عمـود الجتـاه العـام ممثلـة بــ       ، للمسكن اجلاهز 

                           .املوافقة للسطر الثالث أي املبحوثني الذين قاموا بالتغريات) ℅89.23(
بــ ) حضري( قاموا بإجراء التغري مث تليها فئة        ℅98.18ممثلة بـ   ) شبه حضري (ففئة  

                                              .℅82.53فئة الريفيني بـ  و)℅83.33(
) ℅10.77(وباملقابل ففي السطر الرابع أي الذين مل يقوموا بإجراء التغري ممثلني بنـسبة              

                                                         :موزعة كما يلي
 شـبه   مث نـسبة  ) ℅16.66(مث تليها احلضريني بنـسبة      ) ℅17.47(الريفيني بنسبة   

                                                       ).℅01.82(احلضريني بنسبة 
حبيـث انـه   ، نستنتج من هذه املقارنة أن األصل اجلغرايف للعائالت له تأثري يف إجراء التغري      

كلما كان أبعد كان التغري  ور كانت بنسبة التغري أكثراحلض وكلما كان أصل العائلة أقرب للمدينة  
الذكاء فبعـدما أصـبحت      و  خلدون على أن أهل احلضر ميتازون باحليلة       ابنهذا ما أكده     و ،أقل

شـكلها ليلـي     و ية لليومية ألفرادها طورا غريوا منطهـا      جتماعالبيوت اجلاهزة ال تليق باحلياة اال     
  . حاجام وفق تصورام

 األصل اجلغرايف
 ريفي شبه حضري حضري اموع

   التغيريإجراء
116  
89.23℅  

10  
83.33℅  

54  
98.18℅  

52  
 منع  ℅82.53

14  
10.77℅  

02  
16.66℅  

01  
01.82℅  

11  
  ال   ℅17.47

130  
100℅  

12  
100℅  

55  
100℅  

63  
 اموع  ℅100
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  :تأثريه يف إجراء التغري وميثل حالة البناء اجلاهز 23جدول رقم 
حالة البناء اجلاهز

  

  إجراء التغري
 اموع متدهورة سيئة جيدة

  07  نعم
77.77℅ 

33  
84.61℅ 

76  
92.86℅ 

16  
89.23℅ 

  02  ال
22.23℅  

06  
15.39℅ 

06  
07.32℅ 

14  
10.77℅ 

  09  اموع
100℅ 

39  
100℅ 

82  
100℅ 

130  
100℅ 

 البناء اجلاهز هلا تأثري يف إجراء    ةدول فإننا نريد معرفة ما إذا كانت حال       حسب ما أتى يف اجل    
حيث نالحظ أن أعلى نسبة مسجلة يف عمود الجتاه العـام ممثلـة بــ               ، التغري للمسكن اجلاهز  

ممثلة ) متدهورة(ففئة  ، املوافقة للسطر الثالث أي املبحوثني الذين قاموا بإجراء التغري        ) ℅89.23(
بنـسبة  ) جيـدة (مث يف األخري فئـة      ) ℅84.61(بـ  ) سيئة(مث تليها فئة    ) ℅92.68(بــ  

)77.77℅.(       
) ℅10.77(باملقابل يف السطر الرابع أي الذين مل يقوموا بإجراء التغري ممـثلني بنـسبة               و

                                                          :موزعة كما يلي
مث يف األخري  ) ℅15.39(بنسبة  ) سيئة(مث تليها فئة    ) ℅22.23(ممثلة بنسبة   ) جيدة(فئة  

                                                   ).℅07.32(بنسبة ) متدهورة(
نستنتج من هذه املقارنة أن حلالة البناء اجلاهز تأثري يف إجراء التغري حبيث كلما كانت حالة                

التعـديل علـى     و أدى إىل إجراء التغري    و ملسكن أقل املسكن سيئة أو متدهورة كان التكيف مع ا       
             .كذلك ما نستنتجه أنه كلما كانت حالة البناء اجلاهز جيدة نسبة عدم التغري فيه عالية واملسكن
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  :صفات التغري وميثل عالقة نوعية البناء اجلاهز 24جدول رقم 

صـفات   و  ما أتى يف اجلدول فإننا نريد معرفة هل هناك عالقة لنوعية البناء اجلاهز             حسب
ـ              ، التغري للمسكن اجلاهز    حيث نالحظ أن أعلى نسبة مسجلة يف عمود االجتاه العـام ممثلـة بـ

وا ببناء مسكن جديد حماذي للمسكن      املوافقة للسطر السابع أي املبحوثني الذين قام      ) ℅37.69(
بدون أي نسبة للبناء اجلـاهز   و)℅45.37(ففئة أصحاب البناء اجلاهز الفردي ممثلة بـ   ، اجلاهز

املوافقة للسطر  ) ℅16.15(املمثلة بـ    و املزدوج كما تعترب النسبة املسجلة يف عمود الجتاه العام        
ممثلـة  ) البناء اجلاهز الفردي  ( ففئة   االستقباليت  ب و ين قاموا بتحويل املطبخ   ذالرابع أي املبحوثني ال   

من خالل   و )℅0(يف حني أن أصحاب البناءات اجلاهزة املزدوجة ممثلة بـ          ) ℅19.44(بــ  
يتضح ذلـك    و تتبع نتائج اجلدول نستنتج أن لنوعية البناء اجلاهز له تأثري يف حتديد نوعية التغريات             

هذا ما   و ،للبناء اجلاهز املزدوج حيث مل يقوموا بأي تغري       السابع بالنسبة    و ليا يف السطرين الرابع   ج
البناء عكس فئة البناء اجلاهز املزدوج ألا        و يفسر فئة البناء اجلاهز الفردي هلا كل احلرية يف التغري         

ألقرب عكس فئة انوعية تغريها على املسكن ال يؤثر على اآلخرين أو اجلار باملعين   و منفردة املسكن 
 املزدوج فإن كل تغري على املسكن يؤثر حتما على اجلار الـذي يالصـق مـسكنه                 البناء اجلاهز 

    .املزدوج

البناء اجلاهزعية نو الفردي البناء اجلاهز البناء اجلاهز املزدوج اموع
 صفات التغري

14  
10.76℅ 

13  
59.09℅ 

01  
 ال يوجد تغري ℅0.92

21  
16.15℅ 

/  
/ 

21  
  االستقبالبيت  وحتويل املطبخ  ℅19.44

24  
18.46℅ 

07  
31.81℅ 

17  
 نزع الرواق وغلق املرحاض ℅15.74

22  
16.92 

02  
09.90℅ 

20  
 تعديل الغرف ℅18.51

49  
37.69 

/  
/ 

49  
   جديدبناء مسكن ℅45.37

130  
100℅ 

22  
100℅ 

108  
 اموع ℅100
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  ميثل دور املستوى التعليمي يف إجراء التغري )25(جدول رقم 
التعليمي املستوى

  التعديل والتغري
 اموع جامعي ثانوي متوسط ابتدائي يقرأ ويكتب أمي

  24 نعم
88.88℅ 

18  
85.71℅ 

12  
94.73℅ 

18  
94.73℅ 

28  
89.5℅ 

16  
94.11℅ 

116  
89.23℅ 

  03  ال
11.12℅  

03  
14.29℅  

02  
14.29℅  

01  
05.27℅  

04  
10.5℅  

01  
05.89℅  

14  
10.77℅  

  27 اموع
100℅ 

21  
100℅ 

14  
100℅ 

19  
100℅ 

32  
100℅ 

17  
100℅ 

130  
100℅ 

من خالل نتائج اجلدول نالحظ أن أعلى نسبة مسجلة يف عمود االجتاه العـام ممثلـة بــ                  
املوافقة للسطر الثالث أي املبحوثني الذين قاموا بالتغري فنجد أعلى نسبة اليت قامـت              ) ℅89.23(

مث فئـة   ) ℅94.73(مث فئة املتوسـطيني بنـسبة       ) ℅94.11(بالتغري هي فئة اجلامعيني ممثلة بـ       
                                      ).℅88.88(مث تليها فئة األميني ممثلة بـ ) ℅89.5(الثانويني بـ 

املوزعـة   و)℅10.77( الذين مل يقوموا بأي تغيري ممثلني بـ        أيباملقابل ففي السطر الرابع     و
                                                           :على األيت

بنسبة ) أمي(مث تليها فئة    ) ℅14.29(فئة االبتدائي ممثلة بنفس النسبة بـ        و يكتب و فئة يقرا 
اجلامعيني ممثلة بأقل    و يف األخري فئيت املتوسطني    و )℅10.5( مث فئة الثانويني ممثلة بـ       )℅11.12(

                                                     ).℅6(من 
رؤية السكان إىل املسكن     و نستنتج أن فئة املستوى التعليمي حتمل أو تشري إىل مستوى الوعي          

الـتغري أسـرع     و توى التعليمي عايل كان عدم التكيف مع السكن       حبيث أن كلما كان املس    ، اجلاهز
جتسيد خمتلف تصورام على اال      و فبالتايل املستوى التعليمي يعمل على كيفية حتديد نوعية التغريات        

  .السكين



 امليدايناإلطار : الثاين الباب

 95 

   ميثل دور املستويات التعليمية على رضا املبحوثني بسكنام :)26(جدول رقم 
املستوى التعليمي

  موعا  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  يقرأ ويكتب  أمي  بحوثنيتقييم امل

   14  مالئم
 51.85% 

14   
66.66% 

05   
35.71% 

02   
10.52% /  /  35   

26.92% 

   06  ما مالئم نوعا
22.22% 

02   
09.52% 

07   
  50% 

16  
 84.21% 

11   
34.37% /  42   

32.30% 

  07  غري مالئم
%25.92  

05  
 23.80% 

02 
14.28% 

01   
5.26% 

21  
 65.62% 

17   
 100% 

53   
 40.76% 

   27  اموع
 100% 

21    
100% 14  100% 19  100% 32  100% 17   

 100% 
130   
100% 

ـ                   ـمن خالل نتائج اجلدول نالحظ أن أعلى نسبة مسجلة يف عمود االجتاه العـام ممثلـة ب
  :ليية كما بينه واملواليت توافق السطر اخلامس أي سكن غري مالئم بعد اية صالحيت) 40.76%(

مث تليها فئة   ) %100(فئة اجلامعيني ترى أن املسكن غري مالئم متاما بعد اية صالحيته بنسبة             
ـ األمينيمث فئة   ) %65.62(لثانويني بنسبة   ا متثلـها  ) %05.26( نسبة   األخريويف  ) %25.92( ب

  .فئة املتوسطني
نـسبة  :  اية صالحيته موزعة علـى     وباملقابل يف السطر الرابع أي سكن نوعا ما مالئم بعد         

، أمـي  )%34.37(مث ثانوي بنـسبة   ) %50( بنسبة   ابتدائيمتثلها فئة املتوسطني مث     ) 84.21%(
  .)%09.52( فئة يقرأ ويكتب بـاألخريويف ) 22.22%(

أما بالنسبة للذين قالوا أن املسكن اجلاهز مازالت مالئمة بعد اية صالحيتها جنـدها ممثلـة                
ـ مث تليهـا فئـة      ) %66.66( من فئة يقرأ ويكتب بنسبة       ابتداء متسلسلة   )%26.92(بـ  نيياألم
ـ   ) %51.85(بـ ـ   األخريويف  ) %35.71(مث فئة االبتدائي ب بينما ) %10.52( فئة املتوسطني ب

  .)%0(فئيت الثانويني واجلامعيني ال يرون أا مالئمة أبدا بـ
لـى  تعليمي معتربا كان عـدم رضـاهم ع       نستنتج من هذه املقارنة أنه كلما كان املستوى ال        

قرب لإلحساس مبخاطر وعواقـب ايـة    واألألدرىسكنام خاصة بعد اية صالحيتها، فهم الفئة     
صالحية البيوت على صحة أفرادها من أمراض وإعاقة وتشوهات خطرية ودائمة مما جعلهم يلجئـون       
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 رضا أو رفض املبحوثني لسكنام وذلـك        إىل إجراءات التغريات فبالتايل املستوى التعليمي يؤثر على       
  .بتجسيد كل فئة خمتلف تصوراا على اال السكين

نستنتج من هذه املقارنة أن فئة املستوى التعليمي حتمل أو تشري إىل مستوى الوعي، حبيث أنه                
  .رضاهم مبساكن اجلاهزة كلما كان املستوى التعليمي معتربا كان عدم

  :صفات التغيري و اجلغرايفاألصلة بني  يبني العالق27جدول رقم 

األصل اجلغرايف
  اموع  حضري  شبه حضري  ريفي  صفات التغيري

  11  ال يوجد تغيري
17.46℅ 

01  
01.81℅ 

02  
16.66℅ 

14  
10.76℅ 

حتويل املطبخ وبيت 
  االستقبال

16  
25.39℅  

03  
05.45℅  

02  
16.66℅  

21  
16.15℅  

غلق املرحاض ونزع 
 الرواق

11  
17.46℅ 

09  
16.36℅ 

04  
33.33℅ 

24  
18.16℅ 

  13 تعديل الغرف
20.63℅ 

06  
10.90℅ 

03  
25℅ 

22  
16.92℅ 

  12 بناء مسكن جديد
19.04℅ 

36  
65.45℅ 

01  
08.33℅ 

49  
37.69℅ 

  63 اموع
100℅ 

55  
100℅ 

12  
100℅ 

130  
100℅ 

نالحظ من خالل نتائج اجلدول أن أعلى نسبة مسجلة يف عمود االجتاه العـام ممثلـة بــ                  
املوافقة للسطر السابع أي املبحوثني الذين قاموا ببناء مسكن جديد مقسمة على النحو             ) ℅37.69(

       :التايل
فئـة   و)℅08.33(فئة احلـضريني بــ    و )℅65.45(ففئة شبه حضري معرب عنها بـ       

                                                       ).℅19.04(الريفيني بنسبة 
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املوافقـة للـسطر    ) ℅18.46(املتمثلة يف    و  املسجلة يف عمود االجتاه العام     كما تعترب النسبة  
نزعوا الرواق مث تليها النسبة املسجلة يف عمود االجتاه العام       و الرابع أي املبحوثني الذين غلقوا املرحاض     

 املوافقة للسطر السادس أي املبحوثني الذين عدلوا الغرف مث تليها النـسبة           ) ℅16.92(املمثلة بـ   
املوافقة للسطر الرابع أي املبحوثني الـذين       ) ℅16.15(املتمثلة بـ    و املسجلة يف عمود الجتاه العام    

                                            .االستقبالبيت  و املطبخاحولو
 من خالل تتبع نتائج اجلدول نستنتج بأن األصل اجلغرايف له دور يف حتديد نوعية الـتغريات               و

بنسبة عالية ببناء مـسكن      و ك حليا يف السطر األخري من اجلدول حيث قام شبه احلضريني          تظهر ذل و
ممـا جعلـهم    ، تصورام و الحتياجام لعدم توافق البيوت اجلاهزة      ذلك و جديد حماد للبيت اجلاهز   

  .متطلبام وون إىل تكيف اال السكين وفق احتياجامؤيلج

  هري على تعديل وتغيري البناء اجلاهز  ميثل تأثري الدخل الش)28(جدول رقم 
املستوى املايل

  تغيريجراء الإ
 إىل 15000من   15000أقل من 

25000  
  اموع  25000أكثر من 

   12  نعم
52.17  %  

57   
95 %  

47  
 100 %  

116   
89.23 %  

   11  ال
47.83 %  

03   
05 %  

/   
/   

14  
 10.77 %  

   23  اموع
100 %  

60  
 100 %  

47  
 100 %  

130   
100 %  

من خالل هذا اجلدول نريد معرفة ما إذا كان للدخل يف إجراء التغيري أو التعديل على املباين                  
ـ              املوافقـة  ) %89.23(اجلاهزة حيث نالحظ أن أعلى نسبة مسجلة يف عمود االجتاه العام ممثلة بـ

 الذين يتـراوح    لفئة) %95: (للسطر الثالث أي املبحوثني الذين قاموا بالتغريات واملوزعة كما يلي         
لفئة الذين دخلهم أقل مـن      ) %52.17(مث تليها نسبة    ) د ج 25000 إىل   15000من  (دخلهم  

 د ج قاموا جلهم بإجراء 25000 دج يف حني جند أن فئة العائالت الذين دخلهم أكثر من     15000
  .ت وتغيريات على مساكنهم اجلاهزةتعديال
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) %10.77(ا بإجراء أي تغيري ممـثلني بنـسبة     باملقابل ففي السطر الرابع أي الذين مل يقومو       
ـ   15000أعلى نسبة متثلها فئة الذين دخلهم أقل من         : موزعة كما يلي   مث ) %47.83( دج ممثلة ب

ـ )  دج 25000 إىل   15000من  (تليها فئة    فقط، يف حني أن فئـة أكثـر مـن          ) %05(ممثلة ب
  .يلوجد أا مل جتري تغيري أو تعد دج ال أحد من العائالت 25000

 ازدادت الدخل   ازدادنستنتج من هذه املقارنة أن للدخل تأثري يف إجراء التغيري، أي كلما كان              
 دج الذين قاموا مجيعهم     25000نسبة التغيري وهذا ما نالحظ جليا يف فئة الذين يتقاضون أكثر من             

 معهـا   ادتوازدبإجراء التغيريات، وكلما كان نقص وضعف الدخل قل التغيري على املسكن اجلاهز             
  .نسبة عدم التغيري

   ميثل الربط بني املستويات املادية وصفات التغيري )29(جدول رقم 
املستوى املايل

  ال يوجد تغيري
  أقل من

  دج 15000
 إىل  15000من 

  دج 25000
  أكثر من

  اموع  دج 25000

  11  ال يوجد تغيري
47.82 % 

03  
05% 

/  
 /  

14  
 10.76% 

+ حتويل املطبخ 
  قبالبيت االست

03  
13.04% 

06  
10% 

12  
25.53% 

21  
16.15% 

املرحاض  غلق
  ونزع الرواق

04  
17.39% 

14  
23.33% 

06  
 12.76% 

24  
 18.46% 

  05  تعديل الغرف
21.73% 

08  
13.33% 

09  
19.14% 

22  
18.46% 

  /  بناء مسكن جديد
 /  

29  
48.33% 

20  
42.53% 

49        
37.69% 

  23  اموع
 100% 

60  
100% 

47   
 100% 

130  
 100% 

  :من خالل نتائج اجلدول نرى أنه مقسم إىل قسمني
، أما القسم الثاين فيمثل يف بقية نـسب         )%10.76(قسم مل يقوموا بأي تغيري ميثلون بنسبة        

  . املساكن اجلاهزةاجلدول واليت تبني صفة التغيري والتعديل اليت حدثت على
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ـ         أي الذين قاموا ببناء مسكن جديـد        )%37.69(فأعلى نسبة يف عمود االجتاه العام ممثلة ب
، )دج25000دج إىل   15000(الذين يتـراوح دخلـهم مـن        ) %48.33: (موزعة كما يلي  

دج 15000دج، أما العائالت الذي يقل دخلها عن        25000الذين يزيد دخلهم عن     ) 42.53%(
مثلـة  فلم تقم بأي يناء مسكن جديد مث تليها النـسبة املـسجلة يف عمـود االجتـاه العـام واملت                   

املوافقة للسطر اخلامس أي املبحوثني الذين غلقوا املرحاض ونزعوا الرواق، مث تليها            ) %18.46(بـ
ـ       املوافقة للسطر السادس أي الـذين عـدلوا        ) %16.92(النسبة املسجلة يف االجتاه العام املمثلة ب

 دون بنـاء    دج أي الذين عدلوا الغرف من الـداخل       15000الغرف وأعلى نسبة متثلها فئة أقل من        
 جند النسبة املسجلة يف عمود االجتاه العـام واملتمثلـة           األخريمسكن جديد حماذ للبيت اجلاهز، مث يف        

، أي الذين حولوا املطبخ وبيت االستقبال وفئة العائالت اليت تتقـاض أكثـر مـن     )%16.15(بـ
  .)%25.53(دج وهي أعلى نسبة ممثلة بـ25000

تغيريات حتتاج ملوارد ماديـة أي كلمـا ازداد الـدخل           من خالل هذه النسب نستنتج بأن ال      
ازدادت نسبة التغيري والتعديل، وهذا ما نلحظه جليا بالنسبة للذين قاموا ببناء مساكن جديـدة، أي                
كلما كان الدخل عاليا كانت نسبة البناء والتغيري عالية والعكس صحيح وهذا ما أكدتـه فئـة ذات       

 بتعديل الغـرف  اكتفت احلظ قط يف بناء مسكن جديد، بل دج مل يكن هلم15000الدخل أقل من    
 25000داخليا، وكانت أيضا الفئة ذات النسبة العالية اليت مل جتري أي تغيري، يف حني فئة أكثر من                  

قاموا كلهم بإجراء تغيريات داخليا وخارجيا وما يستنتج من هذا أنه كلما كان املستوى املادي عاليا                
  .تغيري إىل خارج املسكن اجلاهزكلما تعدى التعديل وال
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  :الثاينملخص الفصل 
قتصادية كاملـستوى   اة صالحية البيت وللمتغريات سوسيو بناًء على الفرضية املعتمدة على مد     

 اجلغرايف يف إحداث التغريات والتعديالت داخل       واألصلاملعيشي واملستوى التعليمي واملسكن السابق      
  :جات التاليةاملسكن وخارجه فكانت لنا االستنتا

دخل تأثري يف إجراء التغيري، حيث وجدنا أنه كلما زاد الدخل زادت نسبة التغـيري ألن                للأن  
دج 25000 وهذا الحظناه جليا يف فئة الذين يتقاضون أكثر مـن            األموالالتغيري والبناء حتما حيتاج     

 الـدخل   اخنفـض يف الشهر قاموا مجيعهم بإجراء التغيريات وبناء مساكن جديدة والعكس كلمـا             
 نسبة التغيري، حيث ميكن إرجاع هذا إىل الظروف االقتصادية اليت مير ا اتمع اجلزائـري                اخنفضت

 مينعها أن ختصص كل شهر      األساسية ال يكفيها دخلها احملدود لسد حاجاا        فاألسرةوغالء املعيشة،   
دج مل يكن هلم احلظ يف      15000قسما لتصليح مسكنها وهذا ما الحظناه يف فئة ذات دخل أقل من             

بناء مسكن جديد، بل ألتفت بتعديل النمط الداخلي للمسكن اجلاهز وهذا ما بـني كـذلك تـأثري      
 من الداخل واخلارج ي حني باملقابل جند الـذين          أوالدخل حىت على نوعية التغيري من الداخل فقط         

خل وتوسعوا حنو الفضاء    دج فأكثر مجيعهم قاموا بتغيريات وتعديالت من الدا       15000يتقاضون من   
  اخلارجي لبناء مساكن جديدة 

كما تبني لنا أيضا أن للمستوى التعليمي تأثري يف إجراء التغيري حيث الحظنا أنه كلما كـان                 
املستوى التعليمي العايل يشري إىل مستوى الوعي والرؤية النموذجية للمسكن حيث الحظنا أن أعلى              

 فئة اجلامعيني وباملقابل جند أعلى فئة اليت مل تقم بالتغيري هـي             نسبة قامت بالتغريات والتعديالت هي    
 وما استنتجناه أيضا أنه كلما كان املستوى التعليمي معتربا أو عاليا     ابتدائيفئيت يقرأ ويكتب ومستوى     

 انقـضاء  السلبية الناجتة عن     واألعراضسكنام اجلاهزة وذلك لنهاية صالحياا      بكان عدم رضاهم    
 اليت تسببها من حساسية وربو وضيق للتـنفس والرائحـة           كاألمراضة البيوت اجلاهزة    فترة صالحي 

  .األطفالالكريهة وإلعاقات والتشوهات اليت تصيب بعض 
 ويقرأ ويكتـب ومنـه      األمينييف حني جند أعلى النسب اليت صرحت بأا مالئمة عند فئيت            

اجلاهزة بقدر ما تبحث عن مسكن تلجأ إليه   نستنتج أن هاته الفئتني ال تنظر للعواقب الصحية للبيوت          
 اجلغرايف له تـأثري يف إجـراء التغـيري       األصلخاصة وأزمة السكن اليت متر ا البالد كما تبني لنا أن            

وصفات ونوعية التغيري، حيث كلما كان أصل العائلة أقرب للمدينة أو احلضر كانت نسبة التغـيري                
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 األصـل النسبة العالية اليت غريت وعدلت مساكنها هي فئيت         أكثر، وهذا ما لوحظ عند املبحوثني أن        
اجلغرايف احلضري وشبه احلضري سابقا وباملقابل جند أعلى نسبة مل تقم بـإجراء أي تغـيري علـى                  

عون يمساكنها هي فئة الريفيني ويعود ذلك إما لقلة دخلهم أو إىل ثقافتهم الـسابقة الـيت ال يـستط      
ن تصورات أو احتياجات والذي يعتربونه منوذج سكين متطور مقارنة           املسكن اجلاهز م   اجتاهتوظيفها  

  ما كانوا يقيمون فيه 
 اجلغرايف يقترب األصل اجلغرايف تأثري من نوعية التغيري أي كلما كان        لألصلونستنتج أيضا أن    

للحضر تتعدى صفات التغيري من داخل املسكن إىل خارجه وإىل بناء حىت مساكن جديـدة حماذيـة                 
 شبه حضري كانت نسبة بناء مـسكن جـاهز   األصلن اجلاهز وهذا ما الحظناه عند فئة ذو  للمسك

 اجلغرايف احلضري جند نسبة قليلة جدا الذين بنوا مساكن جديدة وذلك   األصلعالية ومقارنة مع ذوي     
 يعود ملا الحظناه عند توزيع االستمارة أا أسر ال تقيم باملسكن بشكل دائم بل لفتـرات يف الـسنة              

 أو العطل الصيفية مما جعلهم يستغنون عن بناء مسكن جديـد            األعيادكاملوسم مثل شهر رمضان أو      
حماذاة املسكن اجلاهز بل االكتفاء بتعديله وتغيريه من الداخل مبا أم ال يقضون فيه أوقام دائما وهذا     

   الريفي اهتموا باجلانب الداخلي للمسكن األصلما جنده أيضا عند ذوي 
تبني لنا أن حالة املسكن اجلاهز داخليا أثرت يف إجراء التغيري حبيث أنه كلما كانت حالة          كما  

املسكن اجلاهز سيئة أو متدهورة كان إجراء التغيري والتعديل وذلك ما حلظناه أن الذين قاموا بـإجراء    
للسكن ممـا   التغيريات صرحوا وبنسبة عالية جدا أن مساكنهم حالتها سيئة أو متدهورة وغري صاحلة              

  .ىل تغيري مساكنهم داخليا وخارجياجعلهم يلجئون إ
واستنتجنا أن لنوعية البناء اجلاهز تأثري يف إجراء التغري وحتديد نوعية التغيري هذا ما حلظناه أن                
الذين ميلكون البناء اجلاهز املزدوج مل يقم أي أحد ببناء مسكن جديد وهذا ما يفسر أن ليس لديهم                  

ـ يري ألم مرتبطني ومتصلني بنفس املسكن مع اجلار الذي يالصق مسكنه املزدوج             احلرية يف التغ    نإف
 بالتعديل الداخلي كغلق املراحيض ونزع   اهتمواكل تغيري على املسكن يؤثر حتما على جاره إذن فقد           

الرواق وتعديل الغرف بنسبة ضعيفة جدا، يف حني جند باملقابل أصحاب البناءات اجلـاهزة الفرديـة                
  .رسوا كل حريتهم يف تغيري املساكن داخليا وخارجياما
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  الثالثالفصل 
توسع تركيبة العائلة وامتدادها أديا إىل 

   إجراء التغري

  عدد العائالت باملسكن ودرجة التغري – 1
   العالقة بني عدد العائالت باملسكن ومالئمة املسكن– 2
   تأثري عدد العائالت باملسكن وحالة املسكن– 3
  قة عدد العائالت باملسكن وصفات التغري عال– 4
   العائلة على درجة التغريألفراد تأثري العدد اإلمجايل – 5
   العائلة على حالة املسكنألفراد تأثري العدد اإلمجايل - 6
   التغريوأجراء عالقة حاالت التغري منط األسرة – 7
   أسباب التوسعة – 8
   اختيارات املبحوثني– 9

  ات ما بني قاطين املسكن اجلاهز نوعية العالق– 10
  ملخص الفصل
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  توسع تركيبة العائلة وامتدادها أديا إىل إجراء التغري: الثالثالفصل 

   للعائالت يف نفس املسكن ودرجة التغيري اإلمجايل ميثل الربط بني العدد )30(جدول رقم 
العدد اإلمجايل
للعائالت

  هل مت التغيري
  اموع   فأكثر03  ت عائال03  عائلتني  عائلة واحدة

   07  نعم
43.75% 

23  
 82.14% 

60  
100% 

26  
100% 

116  
89.23% 

  09  ال
56.25% 

05  
 17.86% /  /  14   

 10.77% 

  16  اموع
 100% 

28  
100% 

60  
100% 

26  
100% 

130   
 100% 

ـ   أي املبحـوثني  ) %89.23(نالحظ من اجلدول أن أعلى نسبة يف عمود االجتاه العام ممثلة ب
  : اموا بتغيري وتعديل منط سكناهم واملوزعني على النحو التايلالذين ق

والذين لديهم عائلتني باملسكن ميثلون     ) %43.75(الذين لديهم عائلة واحدة باملسكن ميثلون       
  )%100( عائالت فأكثر ميثلون نسبة 3 عائالت و3والذين لديهم ) 82.14%(

) %10.77(ن مل يقوموا بـالتغيري ممـثلني بنـسبة          وباملقابل جند يف السطر الرابع أي املبحوثني الذي       
  :يلي مقسمني كما

مث فئة الـذين لـديهم عـائلتني    ) %65.25(فئة الذين لديهم عائلة واحدة باملسكن ميثلون      
  .ر فقد قاموا جلهم بإجراء التغيري عائالت فأكث3، أما الذين لديهم )%17.86(باملسكن ميثلون 

 للعائالت يف نفس املسكن له دور كبري يف إجـراء           اإلمجايلد  نستنتج من هاته املقارنة أن العد     
وإحداث التغيري، حيث أنه كلما كان عدد العائالت كبري يف نفس املسكن كلما كانت نسبة التغيري                 

 إىل  %80أكرب، وهذا يظهر جليا يف اجلدول أن الذين لديهم عائلتني فأكثر جتاوزت نسبة التغيري من                
 عائالت فـأكثر ال  3 من عائلتني إىل ألنهسكن يليب حاجياا وطموحاا،  ألا حباجة إىل م    100%

تستطيع أن تتكيف أو تعيش باملسكن اجلاهز، لذا تلجأ العائالت إىل بناء مسكن جديد، بينما جند أن                 
فئة عائلة واحدة باملسكن نسبة عدم التغيري عالية وذلك يعود لرضا العائلة أو تقبل املسكن نوعا ما إىل               
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ن تتعدد العائالت يف نفس املسكن مما جيعلها تبحث عن متنفس آخر يف التغيري أو التعديل أو بنـاء                   أ
  .مسكن جديد

   ميثل الربط بني عدد العائالت باملسكن ومالئمة املسكن )31(جدول رقم 
بنية العائلة

 عائالت 3   عائالت3  عائلتني  عائلة واحدة  مالئمة املسكن
  اموع  فأكثر

    14  مالئم
 87.5% 

10   
 35.71% 

11   
 18.33% 

/   
/   

35   
 26.92% 

   01  مالئم نوعا ما
 06.25% 

08   
 28.57% 

15    
25% 

18   
 69.23% 

42   
 32.30% 

   01  غري مالئم
 06.25% 

10   
 35.71% 

34   
 56.66% 

08   
 30.76% 

53   
 40.76% 

    16  اموع
 100% 

28   
  100% 

60   
  100% 

26    
 100% 

130   
100% 

من خالل حتليل اجلدول يظهر لنا أن أعلى نسبة مسجلة يف عمـود االجتـاه العـام ممثلـة                 
لثالث عـائالت   ) %56.66: (املوافقة للسطر اخلامس مقسمة على النحو التايل      ) %40.76(بـ
لفئة عائلة واحدة اليت    ) %06.26(لثالث عائالت فأكثر و   ) %30.76(لعائلتني و ) %35.71(و

  .مة املسكن اجلاهزعربت عن عدم مالئ
أي املبحوثني الذين عـربوا عـن مالئمـة    ) %32.30(وباملقابل جند يف السطر الرابع نسبة  

 عـائالت فـأكثر     3ميثلـون   ) %69.23(نـسبة   : املساكن نوعا ما وهذه العينة موزعة كما يلي       
 لفئـة ) %06.25 (األخري عائالت ويف    3لفئة  ) %25(فئة عائلتني مث تليها نسبة      ) %28.57(و

  عائلة واحدة 
أي املبحوثني الذين عربوا عن مالئمة      ) %26.22(وباملقابل جند أيضا يف السطر الثالث نسبة        

لعـائلتني  ) %35.71(لعائلـة واحـدة و    ) %87.5: (املساكن وهذه النسب موزعة كما يلـي      
  لثالث عائالت فأكثر ) %00(لثالث عائالت و) %18.33(و

بية بأن بنية العائلة تعرب بشكل واضح عن مدى مالئمة          نستنتج من خالل هاته التوزيعات النس     
املسكن، فكلما تزايد عدد العائالت عربت عن عدم رضاها وعدم مالئمة املسكن، فنجد أن املساكن               
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اليت حتوي أكثر من ثالث عائالت يراها املبحوثني أا غري مالئمة متاما ويعود ذلك لفترة صـالحيته                 
 والعائالت يصبح غري مالئم متاما لإلسكان، مما يـؤدي          األفرادكبري من    على عدد    وائهتاحاملؤقتة مع   

  .بالعائالت إىل إجراء تغيري

  ميثل الربط بني عدد العائالت القاطنة يف نفس املسكن وحالة املسكن حاليا )32(جدول رقم 
عدد العائالت

 عائالت 3   عائالت3  عائلتني  عائلة واحدة  حالة املسكن
  اموع  فأكثر

  06  دةجي
37.5% 

03  
10.71% /  /  09  

06.92% 

  08  سيئة
50% 

05  
17.85% 

14  
23.33% 

12  
46.15% 

39  
30% 

  02  متدهورة
12.5% 

20  
71.42% 

46   
 76.66% 

14  
53.84% 

82  
63.08% 

  16  اموع
100% 

28  
100% 

60  
100% 

26  
100% 

130  
100% 

ـ من خالل اجلدول يظهر لنا أن أعلى نسبة يف عمود االجتاه العام              املوافقة ) %63.08(ممثلة ب
 عائالت باملسكن مث تليهـا      03للذين لديهم   ) %76.66(للسطر اخلامس مقسمة على النحو التايل       

 03للـذين لـديهم     ) %53.84(للذين لديهم عائلتني بنفس املسكن مث تليها نسبة         ) 71.42%(
 عائلـة واحـدة     للذين لـديهم  ) %12.5( نسبة   األخريعائالت فأكثر يقيمون بنفس املسكن ويف       

  .ن اجلاهز وحالته متدهورةباملسك
ـ          : مقسمة على النحو التايل   ) %30(باملقابل جند بالسطر الرابع أي حالة املسكن سيئة ممثلة ب

 عـائالت فـأكثر     03للذين لـديهم    ) %46.15( للذين لديهم عائلة واحدة، مث تليها       ) 50%(
لفئـة  ) %17.85( نسبة   األخريت ويف    عائال 3للذين لديهم   ) %23.33(باملسكن مث تليها نسبة     

  .ين لديهم عائلتني باملسكن اجلاهزالذ
ـ   و موزعة كما ) %06.92(باملقابل أيضا جند يف السطر الثالث أي حالة املسكن جيدة ممثلة ب

للذين لـديهم عـائلتني     ) %10.71(للذين لديهم عائلة واحدة باملسكن ونسبة       ) %37.5( :يلي
  . عائالت فأكثر صرحوا بأا ليست جيدة متاما03هم باملسكن، يف حني الذين لدي



 امليدايناإلطار : الثاين الباب

 106 

 للعائالت له دور يف التأثري على حالة املـسكن، حيـث     اإلمجايلنستنتج من املقارنة أن العدد      
 حالة املسكن سوًءا وتدهوراً وهذا ما يتجلـى  ازدادت عدد العائالت بنفس املسكن كلما     ازدادكلما  

 عائالت أعلى نسبة متثلـها احلالـة املتـدهورة          03أكثر من   من خالل اجلدول أن فئة الذين لديهم        
 03 متثله فئة الذين لديهم ءللمسكن اجلاهز يف حني ال جند أي مبحوث صرح بأا جيدة ونفس الشي   

عائالت باملسكن، أما فئة الذين لديهم عائلتني باملسكن أعلى نسبة متثلها احلالة املتدهورة للمـسكن               
أا جيدة، يف حني أن فئة الذين لديهم عائلة واحدة باملسكن فقد صرح             ونسبة ضعيفة اليت صرحت ب    

  .نصف املبحوثني بأا سيئة والبقية بني جيدة ومتدهورة

   ميثل عدد العائالت باملسكن وصفات التغيري )33(جدول رقم 
بيئة العائلة

 عائالت 3   عائالت3  عائلتني  عائلة واحدة  صفات التغيري
  اموع  فأكثر

    09  جد تغيريال يو
 56.25% 

05    
 17.85% 

/   
/   

/   
/   

14  
  10.76% 

+ حتويل املطبخ 
  بيت االستقبال

01  
 06.25% 

05   
 17.85% 

12   
  20% 

03   
11.53% 

21   
 16.15% 

غلق املرحاض ونزع 
  الرواق

02   
12.50% 

07   
25% 

11   
 18.33% 

04   
 15.38% 

24   
 18.46% 

   01  تعديل الغرف
 06.25% 

03   
 10.71% 

10  
  16.66% 

08  
30.76% 

22   
 16.92% 

   03  بناء مسكن جديد
 18.75% 

08   
28.57% 

27     
  45% 

11   
42.30% 

49   
 37.69% 

    16  اموع
  100% 

28  
100% 

60  
100% 

26  
100% 

130  
100% 

  :من خالل نتائج اجلدول نرى أنه مقسم إىل قسمني
، أما القسم الثاين فيتمثل يف بقية نسب )%10.76(قسم مل يقوموا بأي تغيري ميثلون نسبة 

  . اليت أجريت على املساكن اجلاهزةاجلدول واليت تبني صفة التغيري والتعديل
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املوافقة للسطر السابع واملتمثلة ) %37.96(نالحظ أعلى نسبة يف عمود االجتاه العام ممثلة بـ
  :كما يلييف املبحوثني الذين قاموا ببناء مسكن جديد وهذه النسب موزعة 

لفئة أكثر من ) %42.30(لفئة ثالث عائالت تقيم يف نفس املسكن مث تليها نسبة ) 45%(
  عائلة واحدة ) %18.75( نسبة األخريويف ) %28.57(ثالث عائالت مث تليها فئة عائلتني بنسبة 

ا أي تغيري الذين مل جيرو) %56.25(وباملقابل جند أعلى نسبة ممثلة يف اجلدول لعائلة واحدة ممثلة بـ
  .ت فأكثر ممثلة يف بناء مسكن جديد عائال3 عائالت و3يف حني جند أعلى نسبة لفئات عائلتني و

نستنتج أن بنية العائلة تساهم بشكل كبري يف التعبري عن صفة التغيري والتعديل، حبيث كانت 
جة هذه العائالت العائالت اليت قامت ببناء مسكن جديد عند العائالت املمتدة وهذا ما يدل على حا

إىل مسكن جديد يستجيب حلاجيات هذا النوع من العائالت، وهذا ما يفسر بأا غري راضية ذه 
ها فعربت عن رفضها بإنشاء مسكن جديد، عكس فئة تالسكنات من حيث اتساعهم وعدم مالءم

متاما وهذا ما جتلى عائلة واحدة باملسكن اليت اهتمت بتعديل وتغيري املسكن من الداخل أو عدم تغيريه 
ملسكن مل يقوموا بأي إجراء يف النسبة العالية اليت جتاوزت النصف من العائالت ذات عائلة واحدة با

  .تغيري

  درجة التغيري  و ألفراد العائلةاإلمجايل ميثل الربط بني العدد )34(جدول رقم 
العدد اإلمجايل ألفراد 
العائلة

  هل مت التغيري
  اموع  فأكثر 8  7 – 5من   4 – 2من 

    07  نعم
  36.84% 

21    
  91.30% 

88     
  100% 

116   
  89.23% 

    12  ال
  63.15% 

02    
  08.70% 

/       
 /  

14    
  10.77% 

     19  اموع
  100% 

23    
   100% 

88     
  100% 

130    
  100% 

ـ            توافق السطر  ) %89.23( نالحظ من اجلدول أن أعلى نسبة يف عمود االجتاه العام ممثلة ب
  : سكناهم موزعة على النحو التايلالثالث أي املبحوثني الذين قاموا بتغيري وتعديل منط
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والذين لديهم ) %36.84( أفراد نسبة 04الذين لديهم عدد أفراد يتراوح ما بني فردين و
 08ر من أما الذين لديهم عدد أفراد أكث) %91.30(تهم بأفراد بلغت نس) 7–5(عدد أفراد ما بني 

  .%100أفراد فهم ممثلني بنسبة 
) %10.77(باملقابل جند يف السطر الرابع أي املبحوثني الذين مل يقوموا بالتغيري ممثلني بنسبة و

، مث نسبة )4 – 2(الذين لديهم عدد أفراد ما بني ) %63.15(نسبة : يلي مقسمني كما
ما العائالت ذات عدد أفراد أكثر من أفراد، أ) 7 – 5(للذين لديهم عدد أفراد مابني ) %.08.7(

  .ا قامت بالتغيري أفراد كله08
 العائلة له دور كبري يف إحداث التغيري حيث اإلفراد اإلمجايلنستنتج من هاته املقارنة أن العدد 

  أنه كلما كان العدد أكرب كلما كانت نسبة التغيري أكثر 
 يعمل على حتديد التغريات والتحوالت وبالتايل جتسيد خمتلف رادألفاوبالتايل فعدد 

االحتياجات والطموحات اليت تتماشى وتركيبة العائلة وهذا ما نلحظه جليا يف فئة ذات عدد أفراد 
قامت مجيعها بإجراء تغيريات وهي أعلى نسبة باجلدول بينما جند أدىن نسبة باجلدول 08أكثر من 

د العائلة أي مل يقوموا بأي تغيري، وهذا ما أكدناه أعاله أنه كلما ازداد عدد أفرا) 7-5(متثلها فئة من 
  . معه نسبة التغيريازدادتأفراد العائلة 

   ألفراد العائلة وحالة املسكن اجلاهز اإلمجايل ميثل الربط بني العدد )35(جدول رقم 
عدد اإلفراد

  اموع   فأكثر8  7 – 5من   4 – 2من   حالة املسكن

   07  جيدة
 36.84% 

02   
 08.69% /  09   

 06.92% 

   05  سيئة
 26.31% 

13   
 56.52% 

21   
 23.86% 

39    
  30% 

   07  متدهورة
 36.84% 

08   
 34.78% 

67   
 76.13% 

82   
 63.08% 

   19  اموع
  100% 

23    
 100% 

88   
  100% 

130   
 100% 

ـ   من خالل حتليل اجلدول يظهر لنا أن أعلى نسبة يف عمود اال            ) %63.08(جتاه العام ممثلة ب
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للذين لديهم عدد أفراد يتراوح مابني      ) %36.84: (املوافقة للسطر اخلامس مقسمة على النحو التايل      
أفـراد ونـسبة    ) 07-05(للذين لديهم عـدد أفـراد مـابني         ) %34.78( أفراد و  04فردين و 

 السطر الرابع أي حالـة      للذين لديهم عدد أفراد ومساكنهم متدهورة وباملقابل جند يف        ) 76.13%(
ـ    للذين لديهم عدد أفراد يتراوح مـا  ) %26.31 (:اآليتمقسمة على ) %30(املسكن سيئة ممثلة ب

أفـراد ونـسبته   ) 07-05(للذين لديهم عدد أفراد ما بـني  ) %56.52( أفراد،  04بني فردين و  
أفراد يتراوح  للذين لديهم عدد    ) %36.84 (اآليتأي حالة املسكن جيدة موزعة على       ) 6.92%(

أفراد، أما الذين ) 7-5(للذين لديهم عدد أفراد ما بني ) %08.69( أفراد ونسبته 04مابني فردين و
  . فأكثر صرحوا بأا ليست جيدة08 لديهم عدد أفراد

 ألفراد العائلة له دور كبري يف التأثري على حالة املسكن حيث كلمـا       اإلمجايلنستنتج أن العدد    
ما حالة املسكن سوءاً وتدهوراً، وهذا ما يتجلى من خالل اجلدول أن فئة الـذين       كان العدد كبري كل   
 فأكثر أعلى نسبة ا متثلها احلالة املتدهورة يف حني مل يصرح أي أحد أا جيدة      08لديهم عدد أفراد    

قابل متثلها أعلى نسبة للمبحوثني الذين صرحوا بأا سيئة م        ) 7-5(بينما للذين لديهم عدد أفراد من       
أفـراد  ) 04-02(شبه ضعيفة جداً صرحت بأا جيدة، يف حني أن فئة الذين لديهم عدد أفراد من                

  .تساوت أعلى نسبة بني جيدة ومتدهورة يف حني صرح بقية املبحوثني بأن حالة املسكن سيئة

   وإجراء التغيري األسرة ميثل عالقة حاالت تغيري )36(جدول رقم 
حاالت إجراء 
التغيري

  ء التغيريإجرا
زوج أحد أفراد   األسرةزيادة حجم 

  اموع  األوالدكرب سن   األسرة

  56  نعم
93.33% 

47  
92.15% 

13  
68.42% 

116   
 89.23% 

  04  ال
06.27% 

04  
07.85% 

06  
31.58% 

14  
10.77% 

  60  اموع
100% 

51  
100% 

19  
100% 

130  
100% 

د االجتـاه العـام ممثلـة    من خالل هذا اجلدول نالحظ أن أعلى نـسبة مـسجلة يف عمـو        
واليت توافق السطر الثالث أي املبحوثني الذين قاموا بإجراء تغيريات وتعديالت على            ) %89.23(بـ
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قاموا بإجراء تغيريات وتعديالت عند زيادة حجـم        ) %93.33(نسبة  : مساكنهم واملبينة كما يلي   
عند كرب سن ) % 68.42(بة  مث نساألسرةعند زواج أحد أفراد   ) %92.15( مث تليها نسبة     األسرة
   األبناء

من املبحوثني مل يقوموا بإجراء أي تغيري املوزعة تسلسليا ) %10.77(وباملقابل نالحظ نسبة 
 مث األسرةعند زواج أفراد ) %07.85( مث نسبة األبناءعند كرب سن ) %31.58: (كما يلي

  .األسرةعند زيادة حجم ) 06.27%(
لعائالت تقوم بإجراء تغيريات وتعديالت على مـسكنها عنـد   نستنتج من هذه املقارنات أن ا  

 نفس املسكن فتقوم بإجراء التغيري تلبية حلاجاا      ي يف زواج أحد أفرادها خاصة إذا بق     و  زيادة حجمها   
   ومتددها يؤدي إىل إجراء التغيرياألسرةوملعايشة الوضع اجلديد إذن تغري منط 

  غيري  التوسعة والتأسباب ميثل )37(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  األسباب

 %25  29  البيت اجلاهز الضيق يف

   34  29.31%اية صالحية البيت اجلاهز

  %29.31  34  توسع عدد أفراد العائلة

  %16.37  19   عن البيت اجلاهزاالستقالليةرغبة 

  %100  116  اموع

 صرح ا املبحوثني هـي       متثيال للتوسعة والتغيري على املسكن واليت      األسبابإن من بني أكثر     
ـ             مـن  ) )29.31%اية صالحية البيت اجلاهز وتوسع عدد أفراد العائلة بنفس النسبة واملقدرة بـ

 تصرح عن سبب الضيق يف البيت اجلـاهز، يف        %25.00 املصرح ا، بينما هناك      اإلجاباتجمموع  
  . يف االستقاللية عن البيت اجلاهز ترغب%16.37حني هناك 
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 من اجلدول السابق أن جمموع العينة الذين قـاموا بـإجراء التغـيري نـسبة                ستخلصناهافما  
إىل اية صالحية البيـت اجلـاهز   ) 37( هم يرجعون هذا السبب وهذا حسب اجلدول     89.23%

وآثاره السلبية على سكانه من أمراض وإعاقات وإىل توسع عدد أفراد العائلة ففترة بنـاء املـساكن                 
 سنة فأفراد العائلة الذين كانوا صغار جتاوزوا الثالثني من عمـرهم حتمـا،              اجلاهزة جتاوزت الثالثني  

حيث يزيد عدد أفراد العائلة ويزيد إنشاء عائالت أخرى أيضا داخل املـسكن ممـا يـصبح يلـيب                   
 وطموحام مما جيعلهم يشعرون بالضيق يف البيـت اجلـاهز مث يرغبـون يف تعديلـه أو                  احتياجام

  . وطموحام وتصوراماحتياجاماز وبناء مسكن جديد قد يليب االستقاللية عنه بإجن

   ميثل خيارات املبحوثني )38(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  اخليارات

 %05.38  07  البقاء يف املسكن اجلاهز

بناء مسكن صلب يف مكان البناء 
 %73.84  96  اجلاهز

 %12.30  16  مسكن جديد يف العمارات

 %08.46  11  احلصول على قطعة أرض

 %100  130  اموع

إن من أكثر وأبرز خيارات املبحوثني اليت صرحوا ا هي بناء مسكن صلب يف مكان البنـاء              
ـ      %12.30 املصرحة ا، بينما هنـاك  اإلجابات من جمموع %73.84اجلاهز حيث تقدر نسبته ب

 احلـصول   ختارواا %08.46تصرح خبيار احلصول على مسكن جديد يف العمارات، يف حني هناك            
  . فقط خبيارها البقاء يف املسكن اجلاهز %05.38على قطعة أرض بينما صرحت 

ومن خالل هاته التوزيعات النسبية نستنتج أن غالبية العائالت ترغب يف خيار تغيري املسكن 
 فترة صالحيته ومل يعد يليب حاجيات سكانه، مما جعل فئة من العائالت انقضاءاجلاهز خاصة بعد 
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كر يف مغادرته أو احلصول على قطعة أرض لبناء مسكن جديد، بينما الفئة القليلة من العائالت تف
   .خريت البقاء يف املسكن لضعف مواردها املادية ولعدم وجود أي حل آخر بديل

   ميثل نوعية العالقات ما بني اجلريان )39(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  نوعية العالقة

  %27.70  36  تبادل الزيارات

  %34.61  45  تعاون وتضامن

  %26.92  35  عالقات حمدودة

  %09.23  12  عالقات سيئة

  %01.53  02  عالقات منعدمة

  %100  130  اموع

من خالل اجلدول نريد معرفة نوعية العالقات ما بني اجلريان، فنالحظ أن أعلى نسبة تقـدر                
لتبادل زيـارات، مث    ) %27.70(بة  بالنسبة لعالقات تعاون وتضامن، مث تليها نس      ) %34.61(بـ

عالقـات سـيئة ونـسبة      ) %09.23(لعالقات حمدودة مث تليها نـسبة       ) %26.92(تليها نسبة   
  .عالقات منعدمة) 01.53%(

نستنتج من هذه النسب أن العائالت متضامنة ومتعاونة فيما بينها وهذا ما ظهر يف البنـاءات                
هم فيساهم فيها تقريبا مجيع أفراد احلي للمساعدة وما         والتغريات اليت يقوم ا أصحاب املساكن لوحد      

 األفراحالتزاور فيما بينها خاصة يف       توضحه أيضا نسبة تبادل زيارات فالعائالت مازالت حمافظة على        
، يف حني جند أن بعض العائالت عالقاا حمـدودة فهـذه            راحفاألأو الوالئم واملعاونة واملساندة عند      

يدة على احلي ومنها ما جرت بينها خصومات خاصة عند إجراء التغيري أحـد         العائالت إما وافدة جد   
اجلريان والتوسع للخارج على حساب اجلار، أما عالقات سيئة ومنعدمة فهي نسب ضعيفة جـدا وال   

  .يقاس عليها
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  :الثالثملخص الفصل 
تأثري يف إعادة نريد من خالل هذه الفرضية معرفة ما إذا كان لتوسع تركيبة العائلة وامتدادها 

  . املبين للمسكن داخليا وخارجيااراإلطتوزيع لوظائف 
  :  توصلنا إىل النتائج التاليةاإلحصائية من القراءات وانطالقا

عدد العائالت اليت تقطن باملسكن، عدد (نستنتج بأن تركيبة العائلة وكل ما يدخل حتتها من 
اخليا وخارجيا وذلك بعد ربطها بعدة متغريات ، هلا دور يف تغيري املسكن د)، وجود أقارباألوالد

  .كمالئمة املسكن وصفات التغيري وحالة املسكن
 أنه كلما تزايد عدد العائالت يف نفس املسكن تزايدت معه نسبة التغيري استنتجناحيث 

والتعديل وهذا ما الحظناه بالعائالت اليت أجرت التغيري فنجد أن املسكن الذي حيتوي على ثالث 
ت فأكثر قام مجيعهم بإجراء التغيريات داخل وخارج املسكن، حيث استنتجنا أن املسكن ال عائال

يستطيع أن يليب حاجيات عائلتني فأكثر مما جيعل صعوبة التكيف والعيش باملسكن اجلاهز ضف إىل 
  .با عن ذلك على صحة أفراد العائلةاية صالحيته وما ينعكس سل

تزايد عدد العائالت باملسكن كلما كان املسكن غري مالئم أو وما استنتجناه أيضا أنه كلما 
غري صاحل للسكن وهذا ما الحظناه أنه كلما جتاوز املسكن عائلتني صرح مبحوثينا أنه غري مالئم متاما 

ة للبيت اجلاهز كما تبني لنا أن عدد ذيري وإىل بناء مساكن جديدة حماوهذا ما جيعلهم يلجئون إىل التغي
 عدد العائالت بنفس ازدادلقاطنة يف نفس املسكن هلا تأثري على حالة املسكن حيث كلما العائالت ا

 حالة املسكن سوءاً وتدهوراً وهذا ما ظهر لنا جليا أن املساكن اليت حتوي على ازدادتاملسكن كلما 
  تدهوراً وسوءاً مما جتعل أصحاا يلجئون إىل إجراء تعديالتاألكثرثالث عائالت فأكثر هي 

ة فقط ترى أنه مالئم وصاحل وتغيريات على املسكن يف حني جند أن املسكن الذي حيوي عائلة واحد
  .للسكن

وكلما قل عدد العائالت باملسكن كانت حالة املسكن جيدة أو مقبولة عموما بالرغم ما 
بني جتاوزته من صالحيتها وهذا ما الحظناه عند العائالت الواحدة اليت تقطن باملسكن صرحت ما 

  .ة إىل جيدة للمسكن اليت تعيش فيهحالة سيئ
أما فيما خيص عالقة عدد العائالت بنفس املسكن وصفات التغيري اليت أجريت جند أن بنية 
العائلة تساهم بشكل كبري يف التعبري عن صفة التغيري والتعديل وذلك ما حلظناه أنه كلما زاد عدد 
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 خبارج املسكن اجلاهز ببناء مساكن جديدة حىت ولو العائالت داخل املسكن زاد معه التغيري حىت
  .قليل من مشاكل الضيق داخل املسكن والتاحتياجامبشكل فوضوي وغري خمطط ليلبوا 

 ألفراد العائلة فإنه يؤثر على إجراء التغيري حيث أنه كلما كان اإلمجايلأما فيما خيص العدد 
، حيث الحظنا أن العائالت اليت جتاوز عدد أفرادها  كبري كلما كانت نسبة التغيري أكرباألفرادعدد 
 أفراد قامت مجيعها بإجراء التغيريات، يف حني جند باملقابل أن العائالت اليت عدد أفرادها ما بني 08
 أنه كلما زاد عدد فترضناها إىل أربعة أفراد مل تقم بإجراء التغيري وبنسبة عالية وهذا يدل على ما اثنني

لة باملسكن قلت معه  معه نسبة التغيري والعكس صحيح كلما قل عدد أفراد العائازدادتأفراد العائلة 
  .نسبة التغيري

وما استنتجناه أيضا من أنه كلما زاد أفراد العائلة كلما صارت حالة املسكن سيئة أو متدهورة 
ل الذين لديهم  فأكثر حالة مسكنها متدهورة مقاب08وهذا ما أكده املبحوثني الذين لديهم عدد أفراد

  .ا بأا ما بني سيئة إىل متدهورةمن مخسة إىل سبعة أفراد صرحو
ستخلصناه ا يؤثر على إجراء التغيري وهذا ما األسرةأما ما استنتجناه أيضا أن حاالت تغيري منط 

من أن العائالت تقوم بإجراء تغيريات وتعديالت على مسكنها عند زيادة حجمها وعند زواج أفرادها 
  .ت الثالثا عالية وهذا ما أكدوه يف تصرحيام على اخليارونسب

أما عن أسباب التوسعة وتغيري اال السكين أرجعه املبحوثني إىل توسع عدد أفراد العائلة 
 املطروحة األربع اخليارات باملسكن وإىل اية صالحية البيت اجلاهز بنسبة عالية يف تصرحيام على

  .عليهم
أربع خيارات للعائالت كخيارات بديلة عن البيت اجلاهز فكان خيارهم  طرحت األخريويف 

وبنسبة عالية جداً بناء مسكن صلب يف مكان البناء اجلاهز مقارنة مبسكن جديد يف العمارات أو 
   األخرياحلصول على قطعة أرض أو البقاء يف املسكن اجلاهز واليت كانت بنسبة ضعيفة جداً هذا اخليار 

نا القول من هذه االستنتاجات بأن تركيبة العائلة وامتدادها تؤثر يف إجراء التغيري والتعديل وأخرياً ميكن
  .على املسكن داخليا وخارجيا
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  الرابعالفصل 
ملكية األفراد للمسكن وغياب اإلجراءات القانونية 

  تساعد على انتشار النسيج غري املخطط
  تغري تأثري احلالة القانونية للمسكن على درجة ال– 1
   تأثري وجود رقعة أرض قرب املسكن اجلاهز على متلكها-2
   التغريبإجراء تأثري التغري وعالقته – 3
   تأثري احلالة القانونية للمسكن على صفات التغيري– 4
   عالقة الربط باملرافق العمومية ودرجة التغيري– 5
   خمطط التعمري والبناءإطار توسعة املسكن يف – 6
  س البناء والتعمرييحوثني ملقاي احترام املب– 7
   تأثري احلالة القانونية للمسكن على حاالت تغيري املسكن– 8
   وترميم املسكن من اخلارجإكمال أساب عدم – 9

   ختطيط للبناء وفق صدمات الزالزل– 10
   العالقة بني احلالة القانونية للمسكن والطرف املساهم يف التغيري– 11
  ية متتع املسكن بالتهو– 12
   العوامل اليت مل تسمح بالتهوية– 13
   تأثري الصعوبات اليت واجهت التغيري على درجة التغيري– 14
   العالقة بني صعوبة التغيري وصفات التغيري– 15

  ملخص الفصل



 امليدايناإلطار : الثاين الباب

 116 

ملكية األفراد للمسكن وغياب اإلجراءات القانونية تساعد على انتشار النسيج : الرابعالفصل 
  العمراين غري املخطط

   ميثل احلالة القانونية للمسكن ودرجة التغيري )40(دول رقم ج
غل املسكن ستم

  درجة التغيري
  اموع  املسكن الوظيفي  املستأجر احلايل  األصلياملستفيد 

  101  نعم
94.39%  

15  
65.21% 

/   
 /  

116  
89.23%  

  06  ال
05.61%  

08  
34.79%  

/   
 /  

14  
10.77%  

  107  اموع
100%  

23  
100%  

/   
 /  

130  
100%  

موزعـة علـى    ) %89.23(نالحظ من اجلدول أن نسبة املبحوثني الذين قاموا بالتغيري متثل           
ـ    األصلياملستفيد  : النحو التايل  ـ  ) %94.39( ميثلون أعلى نسبة ب أما ) %65.21(مث املستأجرين ب

  .األصليالوظيفية فقد مت التنازل عنها ألصحاا فأصبحت يف فئة املستفيد  املساكن
مقسمة كمـا   ) %10.77(قابل جند نسب املبحوثني الذين مل يقوموا بالتغيري متثل نسبة           وبامل

  .األصليللمستفيد ) %05.61(متثل املستأجر احلايل ونسبة ) %34.79: (يلي
نستنتج من خالل املقارنة بأن احلالة القانونية للمسكن تشري إىل أمهية التغيري ودرجته حبيـث               

أصحاب  (األصلينيان التغيري كبري، وهذا يالحظ جليا يف فئة املستفيدين          كلما كان االمتالك رمسيا ك    
ونسبة عالية جدا قاموا بإجراء التغيري بينما الذين مل يقوموا بإجراء التغيري فهي تعرب عن فئـة                 ) امللكية

  .ضعيفة جداً
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   وامتالكها ميثل وجود رقعة أرض قرب املسكن اجلاهز شجعتكم على التوسع )41(جدول رقم 
وجود رقعة أرض قرب املسكن 

  اجلاهز
  %النسبة   التكرار

  %87.93  102  نعم

  %12.07  014  ال

  %100  116  اموع

من فئة الذين قاموا بإجراء التغيري صـرحوا بـأن   ) %87.93(من خالل اجلدول نالحظ أن   
ين من فئة الـذ   ) %12.07(، باملقابل جند    امتالكهاوجود رقعة أرض قرب مسكنهم تشجعهم على        

ن مل ميتلكوهـا أو يـستحوذوا       قاموا بإجراء التغيري أيضا رغم وجود رقعة أرض قرب مسكنهم ولك          
  .عليها

فما استخلصناه من اجلداول السابقة أن جمموع العينة الذين قـاموا بـإجراء التغـيري نـسبة                 
 امتالكهـا كلما كان وجود رقعة أو مساحة أرض قرب مـسكنها شـجعها علـى              ) 89.23%(

ناء مسكن جديد، أي كلما كانت مساحة موجودة كلما كان التغـيري            ب عليه للتوسيع و   واالستحواذ
  .والتوسع ممكنا
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   ميثل تأثري التغيري وعالقته بإجراء التغيري )42(جدول رقم 
  تأثريات التغيري

على حساب   على احمليط  على اجلريان  إجراء التغيري
  اموع  الشارع

    20  نعم
  68.96% 

05    
  83.33% 

76     
 93.82% 

101   
  87.06% 

     09  ال
 31.04% 

01    
  16.66% 

05    
  06.18% 

15     
 12.94%  

    29  اموع
   100% 

06      
 100% 

81     
  100% 

116    
  100% 

إجراءهم للتغيري كان له تأثري علـى       ) %87.06( من خالل نتائج اجلدول نالحظ أن نسبة        
مث تليها تأثري علـى اجلـريان       ) %83.33(وعلى احمليط بنسبة    ) %93.82(حساب الشارع بنسبة    

  ) %68.96(بنسبة 
: بأن إجراءهم للتغيري مل يكن له أي تأثري واملوزعة كما يلـي           ) %12.94(باملقابل جند نسبة    

على حساب  ) %06.18(على احمليط ونسبة    ) %16.66(على اجلريان، ونسبة    ) %31.04(نسبة  
  .الشارع

قارنة وما استخلصناه من اجلداول السابقة بأن جمموع العينة الذين قـاموا            نستنتج من خالل امل   
تعرب بأن إجراءهم للتغيري كان له تأثري وبنسبة عالية وهذا ما نلحظه  ) %89.23(بإجراء التغيري بنسبة    

 النسبة الكـبرية الـيت      ه عن من اجلدول بأن إجراءات التغيري أثرت كثريا على الشوارع وذلك ما تعرب           
حت بذلك من تضييق يف الشوارع وغلق بعض املمرات وتضيقها جدا، أما بالنسبة للمحـيط أو                صر

الفضاء اخلارجي فإن إجراءات التغيري كان هلا تأثري عليه وبنسبة عالية وذلك ما عرب عنه املبحوثني من                 
اءات التغـيري    الكهربائية داخل املرتل أما إجر     األعمدةقطع لألشجار احملاذية للمسكن اجلاهز وإدخال       

فقد كان هلا تأثري أيضا على اجلريان فقد صرحت بنسبة عالية بأن تغيرياا كان هلا أثر على اجلـريان                   
 إضـافة إىل بعـض      األسواركالتقليل من التهوية ودخول ضوء الشمس للمساكن بسبب التعايل يف           

ابل جند نسبة قليلة تؤكـد  الصدامات اليت تقع عند رغبة أحد اجلريان التوسع على حساب اجلار وباملق    
  .ئها للتغيري مل يؤثر على اجلريانبأن إجرا
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   ميثل الربط ما بني مستغل للبناء اجلاهز وصفات التغيري )43(رقم جدول 
مستغل السكن

املستفيد احلايل   األصلياملستفيد   صفات التغيري
  اموع  مسكن وظيفي  )كراء(

    06  ال يوجد تغيري
  05.60% 

08    
  34.78% /  14   

   10.77% 

+ حتويل املطبخ 
  بيت االستقبال

18     
 16.82% 

03    
  13.04% /  21    

  16.15% 

حتويل املرحاض 
  ونزع الرواق

21    
  19.62% 

03    
  13.04% /  24     

 18.46% 

    17  تعديل الغرف
  18.69% 

05     
 21.73%  /  22    

  16.92% 

    45  بناء مسكن جديد
  42.05% 

04     
 17.39% /  49    

  37.69% 

   107  اموع
   100%  

23     
  100% /  130   

   100%  

 من خالل هذا اجلدول نريد معرفة ما إذا كان للحالة القانونية تأثري على نوعيـة التغـيريات                 
والتعديالت اليت طرأت على املساكن اجلاهزة، فنالحظ بأن أعلى نسبة يف عمود االجتاه العام ممثلـة                

نـسبة  : وهي اليت توافق املبحوثني الذين قاموا ببناء مسكن جديد موزعة كما يلي           ) %37.69(بـ
  .للمستفيد احلايل) %17.39(، ونسبة األصليللمستفيد ) 42.05%(

أي الذين قاموا حتويل املرحاض ونزع الرواق موزعة كمـا          ) %18.46(باملقابل جند نسبة    
) %16.92( املستفيد احلايل، وجند أيضا نسبة       )%13.04( و األصليللمستفيد  ) %19.62: (يلي

) %18.69(للمـستفيد احلـايل و    ) %21.73: (أي فئة الذين عدلوا الغرف واملوزعة كما يلـي        
لفئة الذين حولوا املطبخ وبيت االستقبال واملوزعـة        ) %16.15(، ونالحظ نسبة    األصليللمستفيد  
  .يد احلايلللمستف) %13.04( واألصليللمستفيد ) %16.82: (كما يلي
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قاموا ببناء مساكن جديـدة     ) صاحب امللكية  (األصلينستنتج من خالل املقارنة أن املستفيد       
وبنسبة عالية وذلك ملا يعرب أن امللكية القانونية تعطي لصاحبها التغيري وحىت التوسع خارج املـسكن                

افة لتحويل املطبخ   اجلاهز، وقد تقاربت النسب بني تعديل الغرف وحتويل املرحاض ونزع الرواق إض           
وبيت االستقبال، يف حني جند الذين مل يقوموا بإجراء التغيري فهم ميثلون نسبة ضعيفة جدا أما املستفيد              

فنجد النسبة العالية واملتمثلة يف عدم إجراء أي تغيري، أما الذين قاموا بإجراء تغـيريات   ) الكراء(احلايل  
نسبة فقد اكتفوا بتعديل املرتل من الداخل أكثـر مـن   وتعديالت جند الذين عدلوا الغرف متثل أعلى   

التوسع حنو اخلارج وذلك لشعورهم بأم ال ميلكون هذا اال عكس أصحاب أو املـالك للبيـوت              
اجلاهزة يف حني جند باقي النسب متقاربة وتوزعت على باقي التغريات ومنه نستطيع القول أن احلالة                

  .التصورات اليت تطمح إليها العائلةالقانونية للمسكن تعمل على حتديد 

   ميثل عالقة الربط باملرافق أو اخلدمات العمومية ودرجة التغيري )44(جدول رقم 
املرافق العمومية

  درجة التغيري
شبكة مياه 

  الشرب
شبكة الكهرباء 

شبكة صرف   شبكة اهلاتف  والغاز
  اموع  املياه

   20  نعم
 83.33% 

31   
 93.93% 

31   
 91.17% 

34   
 87.17% 

116   
 89.23% 

  04  ال
  16.66% 

02   
 06.06% 

03   
 08.83% 

05   
 12.83% 

14   
  10.77% 

   24  اموع
  100% 

33   
  100% 

34   
  100% 

39   
  100% 

130  
  100% 

من خالل اجلدول نريد معرفة عالقة الربط باملرافق واخلدمات العموميـة بدرجـة التغـيري،                
ـ    فنالحظ أن أعلى نسبة يف       أي املبحوثني الذين قاموا بإجراء     ) %89.23(عمود االجتاه العام ممثلة ب

) %91.17(شبكة الكهرباء والغاز مث تليها نسبة       ) %93.93: (التغيري واملقسمة على النحو التايل    
لشبكة مياه  ) %83.33( نسبة   األخريلشبكة صرف املياه ويف     ) %87.17(لشبكة الكهرباء ونسبة    

أي املبحوثني الذين مل يقوموا بإجراء أي تغيري واملوزعة على   ) %10.77(د نسبة   الشرب وباملقابل جن  
) %08.83(لشبكة صرف امليـاه و ) %12.83(لشبكة مياه الشرب و  ) %16.66: (النحو التايل 

  .لشبكة الكهرباء والغاز) %06.06(لشبكة اهلاتف و
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ق واخلدمات العموميـة وهـذا      نستنتج من هذه املقارنة أن إجراء التغيري عطلت الربط باملراف         
قاموا بإجراء تغيريات تعطلت بنسبة عالية جداً للربط جبميع الشبكات وخاصـة             نلحظه يف فئة الذين   

  .تفبشبكة الكهرباء والغاز وشبكة اهلا
أما فئة الذين مل يقوموا بإجراء التغيري جند أا تعطلت بالربط باملرافق واخلـدمات العموميـة                

انت أعلى نسبة للشبكة اليت تعطل الربط ا هي شبكة مياه الـشرب وشـبكة               ولكن نسبة قليلة فك   
صرف املياه وما يستنتج أيضا أن فئة الذين أجروا التغيري تأثروا بتعطيل الربط ا هي شـبكة ميـاه                   
الشرب وشبكة صرف املياه وما يستنتج أيضا أن فئة الذين أجروا التغيري تـأثروا بتعطيـل الـربط                  

قية كالكهرباء واهلاتف أما الذين مل جيروا التغيري تأثر بتعطيل أكثر بالربط باخلـدمات              باخلدمات الفو 
  .كشبكة صرف املياه ومياه الشرب) األرضحتت (التحتية 

   ميثل توسعة املسكن يف إطار خمطط التعمري والبناء )45(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  التوسعة خمططة

  %09.48  11  نعم

 %90.52  105  ال

100  116  موعا% 

هذا اجلدول يرمي إىل معرفة ما إذا كانت التوسعة للمسكن خمططة يف إطار خمطـط البنـاء                 
توسعتهم غري خمططة يف إطار خمطـط الـتعمري         ) %90.52(والتعمري وقد بينت لنا النتائج أن نسبة        

ف ناءهم مـص  فقط الذين صرحوا بأم ميلكون خمططات وبن      ) %09.48(والبناء بينما باملقابل جند     
  .ضمن إطار خمطط البناء والتعمري

ومن هذا نستنتج أن غالبية املبحوثني الذين أجروا تغيريات كانت تغيريام فوضوية عـشوائية              
  .وغري خمططة ومنظمة
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   املبحوثني ملقاييس البناء والتعمري احترام ميثل مدى )46(جدول رقم 
  النسبة  التكرار   مقاييس البناء والتعمرياحترام

 %12.06  14  نعم

 %34.48  40  ال

 %53.44  62  بدون رأي

 %100  116  اموع

  املبحوثني الذين قاموا بإجراء التغيري ملقاييس البنـاء        احتراميرمي هذا اجلدول إىل معرفة مدى       
 يف حـني جنـد أن نـسبة         بـآرائهم  مل يـدلوا     %53.44التعمري وقد بينت لنا النتائج أن نسبة        و
صـرحوا بـأم    ) %12.06( ملقاييس البناء والتعمري مقابل      احترامهمم  صرحوا بعد ) 34.48%(

  . مقاييس البناء والتعمرياحترموا
 عـن الـسؤال ألن يف       اإلجابة أو   اإلدالء هو أن معظم العائالت مل تود        استخالصهوما ميكن   

مهم مقاييس  حتراغالبية التغريات والتعديالت غري قانونية وذلك سبب جيعل املبحوثني عدم التصريح ال           
  .البناء والتعمري
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   ميثل احلالة القانونية للمسكن وعالقته حباالت تعديل وتغيري املسكن )47(جدول رقم 
  احلالة القانونية

  تغيري املسكن
 األصلياملستفيد 

  )ملكية(
  اموع  )كراء(املستفيد احلايل 

      55  من الداخل فقط
   51.40% 

12       
  52.17% 

67      
   51.53% 

       46  من اخلارج
  42.99% 

03       
  13.04% 

49      
   37.70% 

     06  ال يوجد تغيري
    05.60% 

08      
   34.78% 

14     
    10.77% 

      107  اموع
    100% 

23       
    100% 

130      
    100% 

ـ نالحظ أن اجلدول مقسم إىل قسمني، فئة الذين مل يقوموا بأي تغيري وا             ) %10.77(ملمثلة ب
وفئة الذين أجروا التغيري واملوزعة على اجلدول، حيث نالحظ أن أعلى نسبة يف عمود االجتاه العـام                 

: أي فئة الذين شيدوا ورمموا املسكن من الداخل فقـط واملوزعـة كمـا يلـي               ) %51.53(متثل  
  .األصليللمستفيد ) %51.40(للمستفيد احلايل و) 52.17%(

أي الذين شيدوا ورمموا املسكن من اخلارج واملوزعة كما         ) %37.70(ابل  يف حني جند باملق   
  .)كراء(للمستفيد احلايل ) %13.04( واألصليللمستفيد ) %42.99: (يلي

نستنتج من هذه املقارنة أن نسبة التشييد والترميم من الداخل كانت هي العالية حيث كانت               
 جند أن املستفيدين احلاليني قاموا بالتشييد والترميم من         يف حني ،)املالك والكراء (الفئتني متقاربتني جدا    

الداخل فقط بنسبة عالية أكثر من النصف يف حني الذين رمموا من اخلارج فهم فئة قليلـة، بينمـا أن          
 للمسكن نسبة الترميم للمسكن من اخلارج عالية مقارنة باملستفيد احلايل ويرجع هذا             األصلياملستفيد  

حيسون بأن ) كراء(حاب فيحفزهم لترميمه من اخلارج يف حني املستفيدين احلاليني        مللكية املسكن ألص  
  .م غري معنيني بترميمه من اخلارجوأ اخلارجي ال يهمهم املظهر

  .يل وتغيري املسكن داخليا وخارجياومنه نستنتج أن احلالة القانونية للمسكن تؤثر يف تعد
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  ميم املسكن من اخلارج  ميثل أسباب عدم إكمال وتر)48(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  األسباب

 %49.25  33  نقص املوارد املادية

االهتمام باملظهر الداخلي 
 %35.82  27  للمسكن فقط

انتظار مساعدة من طرف 
 %14.93  10  الدولة

 %100  67  اموع

املبحـوثني   متثيال لعدم تكملة الترميم من اخلارج واليت صرح ا           األسباب األكثرإن من بني     
ـ           املصرحة  اإلجابات من جمموع    %49.25هي قلة الدخل ونقص املوارد املادية حيث تقدر نسبته ب

 الـضرورية فيكتفـون     األسـرة ا يرجعونه لغالء املعيشة مما ال يكفي أو يليب الدخل كل حاجيات             
ملظهر الداخلي  تم با ) %35.82(بالترميم داخليا فقط دون تكملته من اخلارج، بينما جند أن نسبة            

للمسكن إما لنقص الدخل كما أوضحنا أو كوم كراء للمساكن ال يهمهم املظهر اخلارجي يف حني               
  .لترميم مساكنهم ينتظرون مساعدة من طرف الدولة لتعويض) %14.93(جند أن 

أن جمموع العينة الذين ال ميلكون الترميم من اخلارج نسبة          ) 48(فما استخلصناه من اجلدول     
هم يرجعون هذا السبب وهذا حسب اجلدول أعاله إىل قلة ونقص املوارد املادية بنسبة          ) 51.53%(

تقارب النصف، يف حني هناك فئة معتربة ال تم باملظهر اخلارجي للمسكن وال إىل النظرة اجلماليـة                 
 الـيت   للمجال السكين، ومع عدم التكملة من اخلارج تؤدي إىل تدهوره ويفقده تلك الرؤية اجلمالية             

  . ترميم مساكنهاإلكمال مساعدات انتظارتنعدم يف أحيائنا وشوارعنا، يف حني أن هناك فئة يف 
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   ميثل التخطيط للبناء وفق صدمات الزالزل )49(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  بناء املسكن وفق صدمات الزالزل

 %07.76  09  نعم

 %92.24  107  ال

 %100  116  اموع

ريد معرفة ما إذا كان املبحوثني قاموا ببناء املساكن وخططوا هلـا وفـق              من خالل اجلدول ن   
ـ        للمبحوثني الذين صرحوا بـأم مل      ) %92.24(صدمات الزالزل، فنالحظ أن أعلى نسبة تقدر ب

  .هلا وفق صدمات الزالزليبنوا مساكنهم والتخطيط 
مات  وبنت مـساكنها وفـق صـد       صرحت بأا خططت  ) %07.76(باملقابل جند نسبة    

  .الزالزل
نستنتج من اجلدول أن الغالبية الساحقة من املبحوثني مل يبنوا مـساكنهم وخيططوهـا وفـق              
صدمات الزالزل، إذن فهي عرضة خلطر الزالزل وصدماا خاصة وأن منطقة الشلف تعترب منطقـة               

 وهذا ما   زلزالية معرضة ألي وقت هلزات أرضية ومنه تعترب هذه املساكن فوضوية وحتمل شعار اخلطر             
 القانونية والتوجيهية للعمران غائبة متاما عـن        واإلجراءاتيدل ويستخلص على أن املراقبة العمرانية       

  .امليدان
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   ميثل احلالة القانونية للمسكن والطرف املساهم يف التغيري )50(جدول رقم 
للمسكن احلالة القانونية

  مبسامهة
 األصلياملستفيد 

  )املالك(
املستفيد احلايل 

  اموع  )ملستأجرا(

      06  ال يوجد تغيري
   05.60% 

08       
  34.78% 

14       
  10.77% 

      11  مهندس
   10.28% 

05     
    21.74% 

16      
   12.30% 

      25  بناء
   23.36% 

05      
   21.74% 

30      
   23.07% 

       65  لوحدك
  60.74% 

05      
   21.74% 

70       
  53.84% 

      107  اموع
100%  

23       
    100% 

130     
100% 

أي ما يوافـق    ) %53.84( نالحظ من اجلدول بأن أعلى نسبة يف عمود االجتاه العام متثل            
السطر السادس الذين قاموا بإجراء تغيريات دون أن يلجئوا إىل مهندسني وال إىل بنائني وهذا يعرب عن                

التغريات وما يستنتج أا تغريات ال حتتاج إىل ختطيط مهندسـني           عدم مراعام لطبيعة وتصميم هذه      
  .للمستأجر) %21.74( واألصليللمستفيد ) %60.74: (وهي موزعة كما يلي

من املبحوثني الذين قاموا بتعديالت على مساكنهم مبـسامهة         ) %23.07(كما تشري نسبة    
للمـستفيد احلـايل    ) %21.74(ي ونسبة   صلللمستفيد األ ) %23.36: (بنائني موزعة كما يلي   

من املبحوثني الذين قاموا بتغيريات     ) %12.30(يف حني جند يف السطر الرابع متثله نسبة         ) املستأجر(
، )املـستأجر (للمستفيد احلايل   ) %21.74: (خمططة عن طريق املهندسني مقسمة على النحو التايل       

  .)املالك(ي صلللمستفيد األ) 10.28%(
 املالك هلم حرية مطلقـة يف تغـيري         أويني  صلستنتج أن املستفيدين األ   من خالل هاته النتائج ن    

سكناهم لوحدهم كيف ومىت يشاؤون، يف حني جند املستأجرين ال ميلكون احلرية املطلقـة لتغـيري                
سكناهم كيف يشاؤون خاصة يف التوسيع والبناء اخلارجي فهم يهتمون بتعديالت داخـل املـسكن             

م أمهية لدرجة التغيريات عندما يساهم البناء لوحده بإقامـة التغـيريات            اجلاهز ال غري، وان هناك عد     
حبيث أن البناء مأمور من صاحب املرتل ويغري وفق رغبات وتصورات مالك املسكن لذا قد يؤثر على                
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املنظر اخلارجي واجلمايل للمرتل وهذا ما الحظناه سابقا يف حني جند فئة قليلة جدا تم بالتغيري عـن                  
هندسني فهي تعرب عن مدى وعيها اجتاه التغيريات، ومنه نستطيع القول أن للحالة القانونيـة               طريق امل 

  . املساهم الذي حيدد نوعية التغيرياختيارللمسكن دور يف 

   ميثل مدى وية املسكن )51(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  هل يتمتع املسكن بتهوية جيدة

 %57.69  75  نعم

 %42.31  55  ال

 %100  130  اموع

   ميثل العوامل اليت مل تسمح بالتهوية )52(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  العوامل اليت مل تسمح

 %21.82  12  موقع السكن

حماصرة اجلريان للمسكن 
 %78.18  43   العاليةباألسوار

 %100  55  اموع

ـ      ) 51(من خالل اجلدول رقم      ن للـذي ) %57.69(نالحظ أن أعلى نسبة مسجلة تقدر ب
للذين ال تتمتع مساكنهم بتهوية جيـدة       ) %42.31(تتمتع مساكنهم بتهوية جيدة يف حني جند أن         

جنـد أن نـسبة     ) 52(وبعد الستفسار عن العوامل اليت ال تسمح بذلك ومن خالل اجلدول رقـم              
 العالية، وذلك ما يدل على     باألسوارترجع سبب عدم التهوية حملاصرة اجلريان للمسكن        ) 78.18%(

وية وعدم التخطيط للتغيريات فبعض العائالت أكدت أن هناك أسواراً بنيت أمام النوافذ مباشرة              فوض
 وال دخول أشعة الشمس فالغرف مظلمة ليالً اراً يف حني جند أن نـسبة          أصالً يسمح بالتهوية     ال مما
  . يف مكان ضعيف التهويةأصالًترجع سبب عدم التهوية ملوقع املسكن ) 21.82%(
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   ميثل ربط الصعوبات اليت واجهت التغيري مع درجة التغيري )53(رقم جدول 
صعوبات 
التغيري

  درجة التغيري

هل تلقيت 
  مساعدات

هل صادفت 
  اعتراضات

هل طالبتك 
  بتعويضات

تعرضت 
لتوقيف 
  اجلريان

مل يتعرض لك 
  اموع  أحد

   10  نعم
 76.92% 

20    
86.95% 

05   
 83.33% 

05    
71.42% 

76    
93.82% 

116   
89.23% 

   03  ال
 23.07%  

03    
13.05% 

01   
 16.66% 

02    
28.58% 

05   
 06.18% 

14  
  10.77% 

   13  اموع
 100% 

23   
 100%  

06   
 100% 

07  
  100% 

81   
 100% 

130    
100% 

ـ               أي ) %89.23(نالحظ من خالل اجلدول أن أعلى نسبة يف عمود االجتاه العام ممثلـة بـ
مل يتعـرض هلـم أحـد،       ) %93.82: (بإجراء التغيري موزعة كمـا يلـي      املبحوثني الذين قاموا    

طالبتـهم البلديـة بتعويـضات،    ) %83.33( مـن البلديـة،      اتتعرضوا العتراض ) 86.95%(
  .اجلريانتعرضوا لتوقيف من أحد ) %71.42(تلقوا مساعدات من طرف الدولة ) 76.92%(

 مل يقوموا بإجراء أي تغيري واملوزعـة        متثل املبحوثني الذين  ) %10.77(باملقابل جند أن نسبة     
تلقوا مساعدات مـن طـرف      ) %23.07(تعرضوا لتوقيف من اجلريان و    ) %28.58: (كما يلي 

 مـن   اعتراضـات صادفتهم  ) %13.05(طالبتهم البلدية بتعويضات،    ) %16.66(الدولة ونسبة   
  .مل يتعرض هلم أحد) %06.18(البلدية ونسبة 

 نسبة من املبحوثني هي اليت قامت بـإجراء التغـيري دون أن     نستنتج من هذا اجلدول أن أعلى     
يتعرض هلا أحد، يف حني جند أعلى نسبة من املبحوثني الذين مل يقوموا بإجراء التغيري هي الفئة الـيت                   
تعرضت للجريان فلم تقم بإجراء أي تغيري يف حني جند نسبة كبرية ممن طالبتهم البلدية بتعويـضات                 

تغيري وكذلك جند أن نسبة كبرية أيضا من الذين أجروا التغيري صـادفوا عراقيـل      بعدما قاموا بإجراء    
 من البلدية ولكنها مبدئية فقط، أي عندما ميضي السكان يف البناء والتغيري تبدأ البلديـة                واعتراضات

 حيدث، يف حني الـذين تلقـوا        ءل شيئا فشيئا مث تتركهم يواصلون التغيري والبناء وكأن ال شي          زبالتنا
مساعدات من طرف الدولة نسبة كبرية منهم أجروا التغيري يف حني جند أن هناك بنسبة معينة تلقـوا                  

بري يف حني جند أن هناك بنسبة معينة تلقت         غمساعدات من طرف الدولة بنسبة كبرية منهم أجروا الت        
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 وجدوا عراقيـل     من قبل اجلريان أو    أوقفوامساعدات ولكنها مل جتري التغيري وهذا راجع إىل أم إما           
من البلدية، ومنه نستنتج أن الصعوبات أو التسهيالت اليت يتلقاها السكان تؤثر على درجـة التغـيري    

  .وكلما كانت احلرية يف التغيري كانت نسبة التغيري أكرب

   ميثل ربط صعوبات التغيري وصفات التغيري )54(جدول رقم 
صعوبات التغيري

  
  صفات التغيري

هل تلقيت 
  مساعدات

صادفت 
  اعتراضات

هل طالبتك 
  بتعويض

تعرضت 
لتوقيف 
  اجلريان

مل يتعرض لك 
  اموع  أحد

   01  يوجد تغيري ال
 07.69% 

01   
 04.34% 

02   
 33.33% 

02   
 28.57% 

08   
09.87% 

14   
 10.77% 

+ حتويل املطبخ 
  بيت االستقبال

03   
 23.07% 

03  
 13.04% /  02   

 28.57% 
13  

 16.04% 
21   

 16.15% 

ويل املرحاض حت
  ونزع الرواق

02   
 15.38% 

06   
 26.08% /  /  16   

 19.75% 
24   

 18.46% 

   04  تعديل الغرف
 30.76% 

05   
 21.73% /  /  13  16.04% 22 16.92% 

   03  بناء مسكن جديد
 23.07% 

08  
  34.78% 

04   
 66.34% /  31   

 38.27% 
49   

 37.69% 

   13  اموع
 100% 

23   
 100% 

06  
  100% 

07   
 100% 

81   
 100% 

130   
 100% 

املوافقـة  ) %37.69(نالحظ من اجلدول أن أعلى نسبة يف عمود االجتاه العام ممثلة بنسبة              
تلقـوا  ) %23.07: (للسطر السابع أي املبحوثني الذين قاموا ببناء مسكن جديد واملوزعة كالتايل          

) %66.34( البلديـة،     مـن  اعتراضاتصادفوا  ) %34.78(مساعدات من طرف الدولة ونسبة      
تعرضوا لتوقيف من أحد اجلريان، ونسبة      ) %42.85(طالبتهم البلدية بدفع تعويضات يف حني نسبة        

  .مل يتعرض هلم أي أحد) 38.27%(
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) %16.92(أما بالنسبة للسطر السادس فنسبة املبحوثني الذين عدلوا الغرف ممثلني بنـسبة             
الـذين  ) %21.73( طرف الدولـة ونـسبة      تلقت مساعدات من  ) %30.76: (موزعني كالتايل 

  .مل يتعرض هلم أي أحد) %16.04(صادفوا اعتراضات من طرف البلدية، ونسبة 
أما بالنسبة للسطر الرابع واخلامس فإننا نالحظ بأن كل املبحوثني قاموا ذه التغريات كغلـق               

عوبات، وهذا يفـسر    املراحيض ونزع الرواق وحتويل املطبخ وبيت االستقبال رغم وجود عراقيل وص          
  .خذ هذه االعتراضات بعني االعتباربأن نوع التغريات مس اال الداخلي للمسكن فلم تأ

وما يالحظ أيضا بالنسبة للمبحوثني الذين قاموا ببناء مساكن جديدة تعرضوا لعرقلـة مـن               
لى حـساب   اجلريان ومن البلدية وطولبوا بدفع تعويضات الن بناء مسكن جديد حيتاج إىل التوسع ع             

 املشروع ومن خالل هذا ميكـن       إليقافالشارع مما ال يرضي اجلريان، وقد تتدخل السلطات املعنية          
القول بأن امللكية العقارية للمسكن تعطي حرية التصرف يف املسكن والتغيري داخليا وخارجيا، حـىت               

  .ولو كان ذلك التغيري غري خمطط أو فوضوي
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  :الرابعملخص الفصل 
ني كن جمال مبين تتنوع خصائصه حسب منطية معينة يف التصميم وينقسم إىل جمال املسباعتبار

  .اال الداخلي واخلارجي: مها
  إخل ...كالغرف، املطبخ، احلمام: يضم اال الداخلي ااالت التحتية

 حاجات بعض والزديادبينما اال اخلارجي يتحدد بالباب الرئيسي وباجلدران اخلارجية 
 دفعتهم إىل تصميم مساكن جديدة جبوار املسكن اجلاهز وعربوا عن خمتلف تصورام املالكني

وأدخلوا تصميمات توافق ثقافتهم وحاجام، دون مراعاة شروط البناء والتعمري أو التخطيط العمراين 
  . أي وجه للنسيج العمراين للمدينةفأصبحت مباين فوضوية وغري خمططة هنا وهناك ال تعطي

 األفراد فرضيتنا نريد معرفة ما إذا كانت احلالة القانونية للمسكن وعدم خضوع ومن خالل
 هذا النسيج انتشار القانونية والتوجيهية للعمران ساعدت على اإلجراءاتللمراقبة العمرانية وغياب 

  .العمراين غري املخطط
  : للجداول توصلنا إىل النتائج التاليةاإلحصائيةوانطالقا من القراءات 

تنتجنا بأن احلالة القانونية للمسكن هلا تأثري على إجراء التغيري حيث كلما كان االمتالك اس
كان التغيري ممكنا أي داخليا وخارجيا، خاصة الذين كانت مساحة ) ملكية(للمسكن اجلاهز رمسيا 

أرض قرب مسكنهم قد شجعتهم بشكل كبري على التوسع اخلارجي وامتالكها خوفا من أن 
 فيها اجلريان وقاموا ببناء مساكن جديدة جبانب البيوت اجلاهزة، مما جعل هذه البناءات ينافسوم

والتوسعات تؤثر على مساحة الشارع وتزيد ضيقا وغلق بعض املمرات وعلى احمليط كقطع بعض 
ان  الكهربائية داخل املرتل إضافة إىل تأثريها على اجلرياألعمدة اليت تعرقل التوسع أو إدخال األشجار

ءات ااورة  أو حماصرة البنااألسوارخاصة من جانب التهوية ودخول أشعة الشمس بسبب التعايل يف 
ستنتجناه عندما ربطنا بني مستغل البناء اجلاهز والتغيريات اليت أجراها حيث اوهذا ما تأكد لنا و

دة جبانب البيت اجلاهزة وجدنا أن الذين هلم ملكية البناءات اجلاهزة هم الذين قاموا ببناء مساكن جدي
وهذا ما استخلص أن للحالة ،مقارنة باملستأجرين الذين كانت تغيريام من اجلانب الداخلي غالبا 

  .القانونية للمسكن تعطي ألصحاا حتديد التصورات اليت تطمح إليها
ث واستنتجنا أن إجراء هذه التغيريات عطلت ربط العائالت باملرافق واخلدمات العمومية حي

 أما الذين ،أن العائالت اليت أجرت التغيري تأثرت بتعطيل الربط باخلدمات الفوقية كالكهرباء واهلاتف
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كشبكة صرف املياه ) األرضحتت (مل يقوموا بإجراء التغيري تأثروا بتعطيل الربط باخلدمات التحتية 
  .ربومياه الش

 خمطط البناء والتعمري فالحظنا وعند االستفسار ما إذا كانت التوسعة للمسكن خمططة يف إطار
 ملقاييس احترامأن غالبية املبحوثني كانت تغيريام وتوسعام فوضوية وغري خمططة وال يوجد فيها 

  .ية والية الشلف منطقة زلزالنأبالبناء والتعمري ومل ختطط وفق صدمات الزلزال علما 
  .األرضها سقوط يف أي حلظة تز فيإذن فاملباين حتمل شعار اخلطر وال

ومن جانب تأثري احلالة القانونية للمسكن وإجراء الترميمات اخلارجية للمسكن املبين، جند أن 
قاموا بترميم املسكن من الداخل واخلارج عكس املستأجرين الذين ) املالك (األصلينياملستفيدين 

  . مستأجرين فقطم مبا أمهعتربون أن املظهر اخلارجي ال يهماهتموا باملظهر الداخلي فقط وي
 من اخلارج فهي اإلمتام اليت جعلت العائالت ترمم املسكن من الداخل وعدم األسبابأما عن 

 والهتمامهم باملظهر الداخلي للمسكن فقط مما تفقد ،تعود لقلة ونقص مواردهم املادية بدرجة أوىل
 املهندسني وذوي اكشتراالنظرة اجلمالية واملنسجمة للجمال السكين، وهذا سببه يرجع إىل عدم 

االختصاص يف التغيري والبناء وهذا ما لوحظ أن غالبية الذين أجروا تغيري بنوا لوحدهم مبساعدة 
اجلريان أو مبسامهة بناء ولكن يكون التغيري وفق رغبات وتصورات املالك للمسكن وهذا ما يدل على 

 للمراقبة األفرادم خضوع رغأن هناك غياب واضح لإلجراءات القانونية والتوجيهية للعمران 
   .العمرانية
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أما فيما خيص املساعدات والصعوبات اليت يتلقاها السكان وعالقتها بإجراء التغيري استنتجنا   
أن الذين قاموا بإجراء التغيري الغالبية الساحقة مل يتعرض هلا أحد وهناك من تعرضت هلم البلدية مبدئيا 

حترام هذه القرارات أو املطالبات الت تغيريها وبناءها دون وطالبتهم بالتعويض ولكن العائالت واص
بالتعويض وهذا ما يشري إىل غياب السياسة الردعية من طرف السلطات املعنية، حيث أنه كلما كانت 
احلرية يف التغيري كبرية كانت نسبة التغيري أكرب، وهذا ما جتلى يف صفات التغيري اليت أجريت رغم 

ية ومطالبتهم بالتعويض والتوقيفات من بعض اجلريان إال أنه كلما كانت امللكية االعتراضات من البلد
العقارية للمسكن أعطت لصاحبها التصرف يف املسكن والتغيري داخليا وخارجيا حىت ولو كان ذلك 

  التغيري غري خمطط أو فوضوي 
نيـة والتوجيهيـة    القانو اإلجـراءات  ملساكنهم وغياب    األفرادوأخريا ميكننا القول أن ملكية        

 للمراقبة العمرانية تؤدي حتما إىل خلق نسيج عمراين فوضـوي غـري    األفرادللعمران وعدم خضوع    
  .خمطط
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  :)اخلامتة(االستنتاج العام 
سكانية املادية تترك  االجتماع باعتبار أن العناصر القد أصبح اال حيظى باهتمامات علماء

 واضحة على البناء االجتماعي و على السلوكات و التصرفات حىت على النواحي الثقافية و آثارها
تكيفه معها بل و الصراع معها وتكييفها مع  مع بيئته واإلنسان االجتماعية، نتيجة لتفاعل األنظمة

  .اجاته من أجل ضمان استمرار حياتهاحتي
فاال بفرض نفسه ويساهم يف تكوين أمناط معينة من العالقات االجتماعية كشكل من 

 من العالقات تصبح تساهم بدورها يف إنتاج ثقافة األمناط التكيف، لكن عندما تتكون تلك أشكال
  .رها يف تغيري اال أو املسكن لصاحلها أي إنتاج جماهلامعينة تساهم بدو

ومن جهة أخرى إن الفرد هو الذي يصنع جماله الذي يتناسب مع تصوراته لعالقاته 
 اخلاصة به ، من خالل تكييف العناصر االية املادية مع هذه واحتياجاتهاالجتماعية وثقافته 

ف هو من جهته مع اال، أي أن عملية التكيف تتم االحتياجات كما حياول من جهة أخرى أن يتكي
من اجلهتني تكييف اال قدر املستطاع و التكيف معه، وهذا ما متيز به جمتمع سكان حي البناء 

 إىل تكييف اال مع احلياة االجتماعية اليومية وفق تصوراا وقيمها باألسراجلاهز و الذي أدى 
ة اجلزائريةا أي خلصوصية العائليواحتياجا.  

 أكسبت اقتصادية ونظرا ملدة صالحية املساكن اجلاهزة املؤقتة زمنيا ومكانيا وملتغريات سوسيو
  . روح التغيري و التعديل لتكييفها وفق املتطلبات و االحتياجات اجلديدةاألفرادهؤالء 

بنيته   اجلغرايف للسكان وحلالة املسكن أوحيث كان للمستوى املعيشي و املستوى التعليمي و األصل
الذي يبني من خالل الفرضية األوىل و اجلداول اإلحصائية املصاغة فيها أنه ) اجلانب الداخلي(التحتية 

يؤثر بصفة كبرية على عملية التغيري فكلما زاد الدخل زادت نسبة التغيري، وكلما كان املستوى 
ئة مع النمط السكين أقل ، وكلما كانت حالة املسكن اجلاهز سيالتعليمي لألفراد عايل كان تكييفهم 

  .أو متدهورة كان التغيري عاليا
ومنه انتقلنا إىل تأثري تركيبة العائلة على عمليات التغيري يف الفرضية الثانية فتبني أن امتداد 

  .  يؤثرون على عملية تغيري املسكناألوالدالعائلة وكثرة 
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 القانونية و التوجيهية للعمران ومن      اإلجراءات ملساكنهم ولغياب    األفرادوأخريا تطرقنا مللكية      
خالل الفرضية الثالثة استنتجنا أن احلالة القانونية للمسكن له تأثري يف إجراء التغيري أي كلما كانـت                 
امللكية العقارية للمسكن أعطت لصاحبها التصرف يف املسكن و التغيري داخليا وخارجيا وهـذا مـا                

 القانونية و التوجيهية للعمران وعـدم   اإلجراءات ملساكنهم وغياب    األفراد نستخلص أن ملكية     جعلنا
  .غري خمططتما إىل خلق نسيج عمراين فوضوي و للمراقبة العمرانية يؤدي حاألفرادخضوع 
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  :توصيات واقتراحات

السكان يف حاجة ماسة إىل تغيري سكنام خاصة بعد ايـة صـالحية البنـاءات اجلـاهزة                 
  :بـ وتدهورها وانتشار األمراض املزمنة بني سكاا، نوصي

      وتعويضها مبساكن الئقة صاحلة للسكن تراعـي متطلبـات         تغيري وإزالة البيوت اجلاهزة
  .االستدامة

   ـ     ويض املادي الذي جيب أن يكون كافيا        اإلسراع يف التع ن إلجناز مسكن الئق عوضا ع
 غري كافيـة     املخصصة للتعويض   دج 700.000 البيت اجلاهز املنتهية صالحيته، حيث أن     

 .مسكن الئق إلجنازمتاما 

              إنشاء مدن جديدة كمدينة الشطية اجلديدة بالشلف اليت تتوفر على مجيع املرافق احلضرية
 .الستقطاب سكان البيوت اجلاهزة املنتهية صالحيتهاالعصرية 

              توقيف التوسعات غري املخططة اليت تشوه العمران وتعرقل الربط باملرافق العمومية وتعيق
 .التهيئة احلضرية

         واالهتمام بالتسيري العقالين    ،وضع خمطط موحد للبناءات الصلبة بعد إزالة البيوت اجلاهزة 
  . من أجل إعطاء صورة عمرانية للمدينةحياءوالتخطيط هلذه األللعمران 
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