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النمط العمراني ودوره يف تلبية احلاجات السوسيوثقافية لساكنيه دراسة ميدانية بني
منطني(تقليدي وحديث)-الدراسة امليدانية مبدينة بسكرة.-
الباحث :عبد الكريم شكريد ،جامعة مستغامن ،اجلزائر
األستاذ الدكتور :قويدر سيكوك ،جامعة مستغامن ،اجلزائر
امللخص:
يتناول هذا املقال دور النمط العمراني بشكليه التقليدي واحلديث يف تلبية
جمموعة من احلاجات سواء النفسية أو الدينية او االجتماعية ،ملعرفة مدى تلبية
تلك احلاجات وكيفية حتقيقها من قبل السكان.
Abstract:
This article prescribes the role of architectural type (traditional
and modern) to meet a range of religious and social psychic needs to
know how to respond to these needs and how to reach by the
population.
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مقدّمة:
تعترب املدينة نتاج التفكري اإلنساني املستمر فهي اجلانب املادي
والالمادي للحاجات االنسانية املختلفة ،إذ إنها عبارة عن عالقة تفاعل بني ماهو
مادي والمادي.
فاإلنسان يف البدء كان حيتاج ملأوى حيميه من الظروف الطبيعية املختلفة
غري أن هذا البناء تغري وتطور بتغري وتطور الثقافة االنسانية وازدياد حاجات
االنسان املختلفة أين أصبح السكن عبارة عن قيمة انسانية ظرورية تعرب عن قيمته
وكيانه كما أنها تعرب عن مكانته االجتماعية ،إىل جانب أن املسكن أصبح حيمل
دالالت رمزية تعرب عن طقوس معينة مثل العتبة وما حيمله الباب من رموز
وكذلك كل غرفة من غرف املسكن املختلفة وما حتمله من طرق خاصة يف السلوك
والتصرف ،فقد حتول املسكن إىل فضاء داللي يفرض قيمه الفكرية والسلوكية
على قاطنيه.
حيث فرضت تعقيدات احلياة ،والنمو الدميوغرايف السريع على الدول
إجراءات سياسية من أجل تلبية حاجات مواطنيها من السكن أين أصبح السكن
هو الذي يفرض قيمه ومبادئه على قاطنيه ،فلم تعد تراعى فيه قيم اجملتمع،أو
تركيبته السوسيولوجية (عدد أفراده سواء ذكورا أو إناثا) ،إذ أن طرف املعادلة
االساسي واملتمثل يف اجلانب اإلنساني ،صار مغيبا خالل عملية التخطيط ،كما
أنها تفتقد للجانب اجلمالي فاألمر أصبح مرتبطا بتوفري السكن فقط ،وعليه فهل
يليب كال النمطني حاجات السكان املختلفة؟
 -1منهج الدراسة:
مت إعتماااد املاانهو الااوظيفي يف هااذه الدراسااة ملعرفااة وظيفااة البناااء يف احلياااة
االجتماعية والثقافية جملتمع الدراسة.
 -5أسباب إختيار املوضوع:
 خلق تباعد بني الباحث وموضوع الدراسة.
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 الرتكيبة العمرانية واالجتماعية جملتمع الدراسة.
 قرب جمتمع الدراسة من منطقة السكن.
 -3أهداف وأهمية الدراسة:
 فهم املمارسات الثقافية داخل اجملال احلضري واملعنى الذي يضفيه الفاعل
على فعله.
 فهم متغريات الواقع السوسيوثقايف جملال الدراسة.
 الربط بني ماهو عمراني وماهو سوسيولوجي.
 -4جماالت الدراسة:
-0-4اجملال الزماني:
إبتدأت الدراسة منذ اختيار املوضاوع وذلاك خاالل جاوان  7102هاذا
بالنسبة للجانب النظري.أما فيما يتعلق باجلانب امليداني فالدراسة ابتدأت يوم 77
ديسمرب  7104فكان أول نزول للميدان ليستمر االمر اىل غاية ماي . 7102
-5-4اجملال املكاني:
تعترب مدينة بسكرة من أقدم املدن الصحراوية اليت عرفت وقت االماازي
كما استمرت خالل خمتلف اإلحتالالت املختلفة،ولتستمر ليومنا هذا ،فهي توجد
مبنطقة الزاب و"يأخذ الزاب إمسه من مدينة زاباي ()zabiالرومانياة القدمياة الايت
كانت تقع يف منطقة احلظنه...وقاعدة الزاب هي بسكرة(".)0
فنجد أنها كانت موجودة منذ القدم فالروماان اذاذوها مركازا مام مان
أجل محاية مناطقهم يف التل،كما أن ليون االفريقي يؤكاد ذلاك ف"بساكرة مديناة
عريقة يف القدم ،أسست أيام كان الرومان حيكمون بالد الرببر ،وخربت بعد ذلك،
ثم أعيد بناؤها ملا دخلت اجليوش االسالمية إىل إفريقياا ،وهاي ا ن عاامرة كماا
ينبغي ،وسورها من ا جر النيئ ،أما السكان فمؤدبون لكنهم فقراء ألن اراضيهم
ال تنتو شيئا غري التمر )7( "...فالسكان االصليون هم االمازي ليأتي الرومان ومن
بعدهم العرب،غري أن هناك إشارة من ليون االفريقي لطبيعاة املاواد املساتعملة يف
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البناء وهي ا جر النيئ ،الذي ال يستخدم يف يومنا هذا خالل عمليات البنااء إمناا
تستخدم مواد حديثة ككل املناطق يف خمتلف أرجاء مدن الوطن،إال أن املالحظ أنه
خالل احلقبة االستعمارية الفرنسية مت إستخدام ا جر النيئ.
-5-4اجملال البشري:
يتمثل جمتمع الدراسة يف مدينة بسكرة،وهو موضح يف اجلدول أدناه:
جدول رقم )10(:
النمو السكاني جملتمع مدين بسكرة.
السنوات

عدد السكان (نسمة)

0722

0792

0779

027711 0777200 92711

7119

711219

بسكـرة

أما العينة فتتمثل يف جمموعة من األحياء املتماثلة من حياث الانمط العمراناي
وعليه مت إختيار عينة طبقية تناسبية متثل جمتمع الدراسة وتتمثل يف :
 بسكرة القدمية()711أسرة.
 عمارات()711أسرة.
حيث متثلت العينة يف  411مفردة موزعة حسب التعداد السكاني لكل منطقة.
 -2مفاهيم الدراسة:
-1-2النمط العمراني:
إن أي بنية عمرانية يشايدها اإلنساان تتمياز اصاائن عان بااقي البناى
األخرى فاإلنسان جيسد ثقافته الالمادية يف ما هو مادي فهاذه البنياة تاتغري باتغري
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اجملتمع وثقافته ف"...النمط هاو العامال األساساي يف كال قاراءة للنسايو املادي
وحيدده كمجموعة من السمات املشرتكة لسلسلة مبان ما الوظيفاة نفساها يف بيئاة
ثقافية معينة وشيدت يف فرتة زمنية حمددة )2( ...فحسب هذا التعريف يعترب النمط
العمراني تلك املباني املتشابهة من حيث الشكل والوظيفاة والايت متتااز ببنائهاا يف
فرتة زمنية حمددة كما تقوم بإشباع حاجات قاطنيها.كما أ"نالنمط العمراني...يتطور
ويتغري حبسب تغريات اجملتمع" ( )4فهذا البناء املادي يتأثر مباهو ال مادي فهاو ياتغري
بتغري بنية اجملتمع فهو بذلك يتميز ببعده الديناميكي.
-1-2اخلصوصية الثقافية:
لكل جمتمع مها كانت درجة تطوره أو ذلفه قدمه أو حداثته جمموعة من
السمات اليت جتعله متميازا عان بااقي اجملتمعاات األخارى فاصصوصاية مرتبطاة
بعاملني أساسيني هما البيئة واحلضارة فهذان العامالن يتفااعالن جادليا وحياددان
إنتماء الفرد اىل ثقافة معينة جتعله يتميز عن باقي أفراد الثقافات األخرى"...يف حني
يظل مفهوم اصصوصية الثقافية ثابتا ألنه حبكم التحديد يعرب عان عناصار التماايز
الثابتة يف الثقافة( )1غري أن مفهوم اصصوصية الثقافية خمتلف عن مفهوم اصصوصية
فاألوىل ثابتة والثانية ديناميكية ومتغرية،ولذلك تبقى تلك العناصر الثقافية مستمرة
يف املخيال اجلمعي جملتمع ما أو امة معينة .
غري أن تلك السمات الثقافية ليس بالضرورة أن تبقى مستمرة وثابتة فهي
ال حتتكم اىل قانون مطلق فهي نسبية رغم طاول الازمن وعادم مروناة اجملتماع يف
التخلن من بعض مساته وان كانت خاطئة.
 .6النمط العمراني واحلاجات االجتماعية والثقافية:
كل مدينة ما تاريخ فهي بالضارورة حتتاوي علاى جمموعاة مان املسااكن
املتشابهة من حيث الشكل والوظيفة ،واليت تقوم بإشباع حاجات خمتلفاة لقاطنيهاا
سواء كانت نفسية او اجتماعية أو روحية...اخل لذلك يعتارب"املساكن هاو الوساط
الذي يشبع مجيع حاجات االنسان (،" )2أي أن املسكن يتعادى كوناه فضااء مادياا
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فقط بل هو فضاء إنساني بامتياز ملا له القادرة علاى إشاباع حاجاات ساكانه،فهو
بذلك يستجيب للقيم الثقافية اليت أودعات فياه مان أجال حتقياق ماا يتوقاع مناه
فقضايا اصصوصية أعتربت عامال مهما يف السكن ( )2فهاي عامال أساساي مان
"
أجل حتقيق توافق بني السكان وسكنهم فيتعني على املهندس املعمااري أن تكاون
تصاميمه نابعة من أرض الواقع ومعتمدة على خمتلف الدراسات سواء النفساية أو
السوسيوأنرتوبولوجية ،من أجل حتقيق توافق بني ماهو خمطط وماهو إجتماعي وما
سيتم تشييده فهذه العالقة الثالثية البد أن تراعى يف ذلك.
غري أن األ مار املالحاظ هاو أن مشااريع االساكان يف اجلزائار تفتقاد اىل
اجلوانب اجلمالية وكذا عدم حتقيقها حلاجات الساكان"خصوصاية املنطقة،إرجتالياة
املبادرات ( )9وهذا عائد اىل عدم حتقيق املعادلة الثالثية،نظرا لكون القارار يف مثال
"
هكذا أمور يصدر من قبل السلطات العليا،أين يصبح املهندس جمرد وسيلة لتمرير
وتنفيذ قرارات السلطة،والضحية هنا هو املواطن الاذي جياد نفساه داخال ساكن
غريب عن ثقافته األوىل،فهل حقق السكن حاجات املواطن؟
 -1-6احلاجة لألمن:
مبا أن االنسان يعيش ضمن جمموعة فاملطلب االساسي له هو األمان مان
أجل حتقيق استقراره الدائم يف حميط جغرايف وفضاء عمراني حمدد من أجل قدرتاه
على اإلستمرار والبقاء ،كما أن ذلك حيقق له إحساسه بذاته ،فالسكن من خاالل
الدراسة اليت أجريت يف مدينة بسكرة تابني أن ماا نسابته %77271مان مفاردات
العينة يرون أن املسكن يوفر مم األمان كما ال خيفى عليناا أن هاذا العامال لايس
وحيدا فهو مارتبط ببعاد إجتمااعي نظارا لوجاود أقاارب للساكان يف جممعااتهم
احلضرية وذلك بنسبة %42221فهناا املديناة مازالات حمملاة بالعالقاات القرابياة
والدمويااة،كما أن االصااول االوىل للسااكان  %41271ريفيااة ،إىل جانااب كااون
السكن عبارة عن ملكياة خاصاة وذلاك بنسابة ، %20271فكال هاذه العوامال
تضافرت يف بناء هذا اإلحساس .
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فباإلمكااان تكااوين عالقااة نعاارب عنهااا :احلاجااة لنماان =عالقااات
قرابية+االصول االوىل(ريفية)+متلك املسكن.
غري أن نسبة قلية ال تشعر باألمن وتقر ب  %2221وذلك عائد حسب رأيهم اىل:
 مشاكل اجتماعية  +سرقة.
 ضجيو  +تلوث.
وميكن أن نرجع األمر إىل عوامل أخرى سواء إىل مدة االقامة يف احلي وعادم
وجود أقارب وعدم متلك السكن فهي عوامل تسهم يف بناء نظرتهم حول ذاتهم،
وميكاان أن عمااع هااذه العواماال يف العالقااة التاليااة:مشاااكل اجتماعيااة+ضااجيو
وتلوث+مدة االقامة+عادم وجاود اقاارب+عادم متلاك املساكن=عادم الشاعور
باألمان.
واجلدول أدناه يبني ذلك:
جدول رقم)17(:الشعور باألمان:
نعم

الفئة

اجملموع

ال

ك

%

ك

%

بسكرة القدمية

184

92.00

16

8.00

200

عمارات

185

92.50

15

7.50

200

اجملموع

369

92.25

47

7.75

400

كمااا أن عاااملي احلمايااة واملراقبااة يعتااربان عااامالن مكمااالن للعاماال
األول،فاملسكن يوفر محايته لنفراد الذين يقيمون فيه ،سواء من العوامل الطبيعياة
أو اإلجتماعية،فهو فضاء مشبع مبا يتوقعه منه اإلنسان،كما أنه يقوم بوظيفة املراقبة
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على أفراده من خالل هندسته املعمارية املشبعة بقيم اجملتمع أي أناه أصابح ميلاك
سلطة على أفراده مبا يفرضه من قدرة علاى ضابط حتركاات اإلنساان يف الفضااء
املعيش وتقسيم الفضاء إىل فضاءات ذكورية وأخرى أنثوية وأخارى مشارتكة باني
اجلنسني فهو بذلك أصبح فضاء جمنسنا ،وحتى إذا كاان مساتوردا فااجملتمع يكيفاه
وفقا حلاجاته من خاالل ماا يالحاظ خاصاة يف العماارات احلديثاة مان تغايري يف
الشرفات وغلقها أو إضافة غرف أخرى ليتناسب البناء مع عدد أفاراد االسارة أو
مع معتقداتهم العرفية واإلجتماعية حيث عد أن مانسابته%19211مان مفاردات
عينة جمتمع الدراسة قامت بتعديالت على املسكن وذلك عائد حسبهم اىل:أسباب
مادية ومجالياة(غاري الئاق+ليكاون مجايال+قاديم+تارميم) أو ألساباب إجتماعياة
(ليتناسب وعدد أفراد االسرة).
حيث أن األ سر تكياف املساكن وفاق ثقافتهاا الايت غيبات أثنااء عملياة
التخطيط وتقوم بسكنها وفق ماا يتوافاق وحاجاتهاا ،وعلياه نالحاظ أن العالقاة
اجلدلية القائمة بني العمراني واإلجتماعي تظل مستمرة حتى يتوافاق اإلجتمااعي
والعمراني ولو نسبيا.
واجلدول أسفله يبني ذلك:
جدول رقم )12(:وظيفة احلماية واملراقبة على األفراده:
نعم

الفئة

اجملموع

ال

ك

%

ك

%

بسكرة القدمية

188

94.00

12

6.00

200

عمارات

195

97.50

05

2.50

200

اجملموع

383

95.75

17

4.25

400
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فمن خالل املعطيات الواردة يف اجلادول أعااله يتابني أن املساكن يقاوم
بوظيفة املراقبة واحلماية على أفراده وذلك بنسبة  ، % 71221وذلك عائاد ملاا مت
ذكره سابقا من تكييف للمسكن ليتكيف وفق حاجات السكان  ،فاملساكن أصابح
ميلك القدرة على خلق مشاعر إنسانية متبادلة بينه وبني اإلنسان .
غري أن مانسبته  % 4271من مفردات عينة جمتمع البحث ترى أن املسكن
ال ميلك القدرة على توفري احلماية واملراقبة ،اذ ميكن أن تتمثل تلاك العوامال يف:
مدة االقامة القليلة ،اىل جانب كون هذه املناطق الساكنية تساكنها فامت متجانساة
نوعا ما من الناحية القرابية فهذه اجملموعات تقوم بإقصااء كال العناصار الدخيلاة
عليها ،باعتبارها تهدد ثقافتها الفرعية اليت تقاوم بإنتاجهاا وإعاادة انتاجهاا داخال
الفضاء احلضري ،وهذا ما سيؤثر يف الشعور الاداخلي ماذه الفامت الايت ستشاعر
باإلقصاء اإلجتماعي وكذلك باإلغرتاب عن الفضاء السك الاذي يقيماون فياه،
حيث أن األمر سيمتد اىل باقي التنظيمات الرمسياة الايت سايتعامل معهاا هاؤالء
السكان.
-5-6احلاجة لتقدير الذات
ميكن أن ننطلق من هذا اجلزء من الدراسة فنقول مااهي األساباب الايت
جتعل أفراد وجمتمع املدينة يشعرون بأنهم جزء من مدينتهم؟
من خالل الدراسة امليدانية مت إجياد أن%71211من مفردات العينة يارون
أنهم يشعرون بأنهم جزء من حيهم ومدينتهم لذلك ميكن القول أن األمر يعود اىل
أسباب نفس-إجتماعية بدرحة أوىل حيث أن األسرة أو اجملتمع لكي حيس بانتمائه
اىل مدينة ما البد من حتقيق تملف بينه وبني املكان الذي يقيم فيه وال يتم ذلاك إال
من خالل عامل الزمن واصربة النفسية املكتسبة يف خلق تملف بني االنسان واملكان
الذي يقيم فيه فباشالر يارى أن "قايم األلفاة"( غاساتون باشاالر :مجالياات املكاان
،7112،ص )12ضرورية من أجل خلق تملف بني الفرد واملكان وال يتأتى ذلاك
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إال من خالل عملية تبادل نفسية وإجتماعية بني اإلنسان واملكاان ،فهاذه العالقاة
حتدد نوع العالقة القائمة بينهما،فهي إما عالقة جتاذب أو عالقة تنافر.
كما أن للعوامل املادية ساواء الادخل الفاردي أو عملياة متلاك الفضااء
املنزلي ما دور يف مدى شعور األسرة أو اجملتمع بأنها جزء من هذا املكان فالفضاء
بذلك يشبع قيمة أساسية وهي التملك للفضاء السك .
أما باقي مفردات العينة واملتمثلة بنسابة%7.11يارون أنهام ال يشاعرون
بااأنهم جاازء ماان حاايهم أو ماادينتهم فاايمكن تصاانيف أرائهاام اىل ثالثااة عواماال
أساسية:أوال-عوامل اجتماعية واملتمثلة يف عدم التفاعل والتعامل مع اجلاريان أي
أن الرتكيبة اإلجتماعية املكونة للحي السك املشبعة بالقيم الريفياة تفارض نوعاا
من اإلقصاء اإلجتماعي عليهم كدخالء اىل البنياة اإلجتماعياة،أما العامال الثااني
فهو عامل مادي يتمثل يف أن السكن عبارة عن إجيار وما ينجم عن هذا العامل من
عامل آخر وهو عامل نفسي واملتمثل يف عدم اإلستقرار ،أما العامال الثالاث فهاو
عامل ثقايف والذي يتمثل يف عدم تشابه املستوى الثقايف واملعريف بني أفراد االحيااء
السكنية ،فهذا األمر مل يراعى أثناء عملياة توزياع الساكنات علاى ساكانها أو أن
االمر مرتبط بأسباب خارجة عن ساكن احلي واملدينة.
واجلدول التالي جيسد املعطيات املعرب عنها أدناه:
جدول رقم  )14(:الشعور بأنك جزء من هذا احلي وهذه املدينة
الفئة

نعم

اجملموع

ال

ك

%

ك

%

بسكرة القدمية

178

89.00

22

11.00

200

عمارات

184

92.00

16

8.00

200

اجملموع

362

90.50

38

9.50

400
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وميكن إعتبار عنصر اإلنتماء للفضاء الساك عاامال مهماا وحمكاا أساسايا يف
معرفة مدى تقدير الفرد واألسرة احلضرية لذاتها داخل اجملاال احلضاري،واجلدول
التالي ينب ذلك:
جدول رقم  )11(:اإلحساس بتقدير الذات
الفئة

نعم

اجملموع

ال

ك

%

ك

%

بسكرة القدمية

186

93.00

14

7.00

200

عمارات

180

90.00

20

10.00

200

اجملموع

366

91.50

34

8.50

400

تعترب احلاجة لتقدير الذات من احلاجات األساسية بالنسبة للسكان ،حيث
أن املسكن باعتباره فضاء يتجاوز بعده املادي ،فيوفر لساكنيه هذه احلاجة النفساية،
فهو بذلك خيرتق عمق كيان اإل نساان فيكاون باذلك قاادرا علاى تاوفري التقادير
والالتقدير لذات اإلنسان،حيث أن %70211من مفردات العينة يرون أن املسكن
يليب مم حاجة تقدير الذات ،فنجد أن املسكن وفر مام جانباا نفسايا واملتمثال يف
األمن والراحة،إىل جانب كون أسرهم نووية فهذا عامل إجتماعي إىل جانب كون
السااكن ملكية،فتقاادير الااذات إذا ميكاان أن منثلااه يف العالقااة التاليااة:تقاادير
الذات=إشباع نفسي +إشباع اجتماعي+إشباع مادي.
أما أولئك الذين اليشعرون بتقديرهم لذاتهم واملقدرة نسابتهم ب 9211
%فذلك عائد حسب مفاردات العيناة إىل الالأمان وعادم تاوفر الراحاة(سابب
نفسااي) ،كمااا أن هناااك ماان ياارى أن الساابب يعااود اىل أن السااكن هااو سااكن
عائلي(سبب اجتماعي) وما ينجم عنه من مشاكل بني أفراد األسرة وخاصة النساء
حيث أنه تبني أن ما نسبته %29271من أسر العيناة هام أسار ةتادة وهاي نسابة
مرتفعة إذا ماقارنا ذلك بالريف فهذه أيضا تعترب من باني الرواساب الايت خلفتهاا
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الذهنية الريفية يف املدينة،إىل جانب ذلك يعترب عامل اإلجيار من بني العوامال الايت
تسهم يف عدم تقدير الذات وذلاك نظارا ألنهام يف حالاة الاساتقرار نفساية فهام
مهددون باصروج من سكنهم يف أي حلظة.
-3-6احلاجات الدينية:
يعترب اجلانب الروحي مكونا أساسيا للمدينة ،فقد كانت املدينة تعارب عان
قداستها مثل قداسة أي شئ أو نشاط من األنشطة األخرى اليت عرفهاا األنساان،
فحتى السكن كان مقدسا ومرتبطا حبياة اإلنسان ،إذ "أن السكن هو دائماا مقادس
من جراء أنه يؤلف صورة العامل وأن العامل خلق امي (".)7
فالسكن هو إذن جتلي االمي فيما هو إنساني،فالرواسب الثقافية وإن بعد
اإلنسان عن عصره األول ما فهي ال تزال مستمرة يف الشعوره اجلمعي ،حيث أن
تلك املبادئ تتجسد يف كل نواحي حياته وخاصة معماره إذ أن"للمعتقدات الدينياة
دور يف العمارة( )01فعالقة اإلنسان االقه تتجسد يف معماره من خاالل األقاواس،
أنللدين دور يف هيكلة املكان" ( )00إذ أنه يقسم الفضاء اصااص
القبة وغريها ،كما "
باملرأة والرجل كما ذكر يف العنصر السابق ،فنجد أن معطياتنا الكمية قد بينت:
جدول رقم  )12(:قداسة املسكن:
الفئة

ككل األماكن

مقدس

اجملموع

ك

%

ك

%

بسكرة القدمية

198

99.00

02

1.00

200

عمارات

190

95.00

10

5.00

200

اجملموع

388

97.00

12

3.00

400

وأنه من خالل تساؤلنا هل قداسة املسكن متأتية من بعد دي أم من بعد
اجتماعي ثقايف؟
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تبني أناه مان خاالل املعطياات الكمياة للدراساة عاد أن %72211مان
مفردات العينة ترى أن املسكن مقدس ولكن القداساة هناا خرجات مان معناهاا
الدي لتنتقل اىل قداسة إجتماعية ونفسية بدرجة أوىل لتكون القداسة الدينية هاي
األخرية فاإلجتماعي والنفسي هما بدرجة أوىل يف حياة اجملتمع قبل الدي فالعامل
الدي يكيف وفق ماهو إجتماعي حتاى ميكناه اإلساتمرار والبقااء،إذ أن العامال
اإلجتماعي متثل يف (:مجع مشال االسارة+حفظهاا)،أماا العامال النفساي فتمثال
يف(:راحااة+امااان+حريااة+اسااتقرار+طمأنينااة)،ليكااون العاماال الاادي متمااثال يف
(احلرمة).
وميكاان تلخااين ذلااك يف العالقااة التاليااة:قداسااة املسااكن=عاماال
اجتماعي+عامل نفسي+عامل دي ".وحساب جانيات أباو لغاد...لايس للعوامال
الشرعية والسياسية والدينية دور فقط يف نشأة املديناة إمناا للعوامال الثقافياة هاي
األخرى دور( )07ومن خالل ذلك فالعامل الدي ليس احملك األساساي يف حتدياد
نوع املدينة فالعوامل االنسانية (الثقافية)ما دور يف البناء املادي.
أما باقي مفردات العينة واملقدرة نسبتها ب %2.11ترى أن املسكن ككل
االماكن األخرى ،فهذا عائد يف نظرها إىل إعتباره مأوى فقط فهناا حتاول املساكن
ملرقد ال أكثر وأصبحت باقي وظائفه مغيبة عن حياة هؤالء األسر،وهذا عائد لعدم
شعور هذه األ سر بانتمائهاا للوساط احلضاري وعادم حتقيقاه للتاملف بيناه وباني
حاجياتها ،إىل جانب اإلقصاء الالشعوري الذي يتعارض لاه أفرادهاا مان حياث
جادتهم يف مكاان الساكن أو وجاود أفااراد مان ذوي أصاول متشاابهة يتمياازون
بانغالقهم على ا خرين.
-4-6احلاجات اإلجتماعية:
تعترب عوامل عديدة مسهمة يف تكوين أي مدينة سواء العوامل املناخية أو
السوسيوثقافية أو السياسية وغريها فهي عوامل تسهم يف تشاكيل أمنااط معمارياة
عديااادة ،إذ أن"اجملتمعاااات البدائياااة عرفااات أمناطاااا عديااادة للساااكن نتيجاااة
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للمناخ،وتركيبتها اإلجتماعية(رجال،نساء،اطفال )02( ")...فرتكيبة اجملتماع ومادى
تطوره التكنولوجي تسهم يف تصور اإلنسان لناوع البنااء الاذي يتوافاق وتركيبتاه
اإلجتماعية ف"قبيلة بانقة االفريقية...منزل للزوجة و االوالد ومنزل للضيوف(.)04
فنظرة الرجال للمارأة وألبنائاه ولذاته،كلاها تساهم يف تقسايمه للمجاال
السك ،إذ أن"للبناء بعد اجتماعي يتوافق مع بنية اجملتمع( )01هذا إذا كان نابعاا مان
ثقافته اصاصة،أما اذا كان غري ذلك فما "...مادى املالئماة باني الصاورة املعمارياة
ومتطلبات احلياة والواقع السوسيوثقايف؟ (.)02
فماان خااالل املعطيااات الكميااة املسااتقاة ماان املياادان يتاابني أن مانساابته
%22221من مفردات العينة يرون أن العالقات يف املديناة مبنياة علاى العالقاات
القرابية ،وهذا عائد اىل أصومم االوىل ريفية وذلك بنسبة ،%41271ونوع األسرة
املمتدة%29271فرغم أنهما مل يصال ألكثار مان %11اال أناه أمار الفات للنظار
فمدينة بسكرة مازالت حمملة بقيم اجملتمع الريفي يف هذه النقطة وهاذا ماا سايؤثر
على قيمهم كلهم وخاصة يف التنظيمات الرمسية فقايم املديناة مل تساتطع بعاد أن
حتلل قيم الريف وقيم القبيلة داخل املدينة وهذا عائد حسب وجهة نظر املبحوثني
اىل عاملني أحدهما دي :صالة الارحم وطبيعاة الادين ،أماا العامال الثااني فهاو
اجتماعي :التمزر ،فهنا اجملتمع يتعامل مع القيم الدينية بطريقة براغماتية،من أجال
اشباع حاجاته االجتماعية ،وحتويل الدين أداة لتربير نوعية عالقاته املبنية يف أرض
الواقع على احملاباة واحملسوبية واملصاحل الشخصية.
أما الفئة األخرى واليت تبل نسبتها %70221من مفردات العيناة فارتى
أ ن العالقات يف املدينة مبنياة علاى أسااس الفردياة،وهي فئاة متثلات قايم املديناة
احلديثة،وهذا عائد حسب وجهة نظرها إىل:اإلستقاللية والعمل واإلحرتام فتقسيم
العمل املب على التضامن العضوي بدأ يسهم يف تفكك تلاك الاروابط التقليدياة
الاايت مااا تاازال مسااتمرة يف جمتمااع الدراسااة ليومنااا هااذا،حيث أن "املدينااة تعاازز
االختالفات والفروق الفردية (2)02
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كمااا أنهااا حسااب جااورج زمياال تتميااز ب":الفردية،الالشخصية،التشاايؤ،
االقتصاد النقدي ،التجريدية ،نظرة الالمباالة ،النقود ،التمازق النفساي والعقلاي،
نوع ودرجة من احلرية الشخصية ،تقسيم العمل ،الصراع مع االنسان ،قلة ونادرة
املقابالت،الوجود املوضوعي(. )09
فهذه النظرة للمدينة ذتلف عن مكونات مدننا اليت ال تزال مشبعة بالقيم
فإشاكالية
التقليدية حيث"صمود قيم التقليد ومتظهراتهاا لادى ساكان املادن(" )07
املوروث التقليدي املوجود يف الالشعور اجلمعي للسكان مازال حيرك سالوكياتهم
()71
رغم سكنهم للمدن مدة طويلة لاذلك الباد مان قطيعاة ماع الارتاث القاديم
وحتقيق ذلك يتطلب مدة طويلة وتشبعا حقيقيا بقيم املدينة من أجل حتقيق إنساان
متمدن.
كما أن هناك فئة أخارى تارى أن العالقاات يف املديناة مبنياة علاى كاال
العالقتني فتمثلت نسبتها ب%1.101من جممل مفردات عينة جمتمع البحث،فهي
رغاام قلتهااا إال أنهااا تتااأرجح بااني كااال القيمااتني وتسااتعملها ماان أجاال حتقيااق
حاجاتها،وهذا التأرجح بني القيمتني ناتو عن طبيعاة الواقاع السوسايولوجي إىل
جانب أنه يوجد صراع بني قيم الريف وقيم املدينة .وهذا مابينه اجلدول أدناه :
جدول رقم  )12(:العالقات يف املدينة
الفئة

عالقات دموية

كليهما

الفردية

اجملموع

ك

%

ك

%

ك

%

بسكرة
القدمية

152

76.00

36

18.00

16

8.00

711

عمارات

143

71.50

51

25.50

06

3.00

711

اجملموع

295

73.75

87

21.75

22

5.50

411
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إ ىل جانب ذلك مت اعتماد عنصر آخر ملعرفاة مادى حرياة الفارد داخال جمالاه
السك ،حيث أن الفرد ال يسكن وحده داخل اجملاال احلضاري العاام واجملمعاات
السكنية بشكل خاص إذ تبني أن:
جدول رقم)19(:إحساسك يف بيتك :
الفئة

مقيد فيها

حر يف تصرفاتك

اجملموع

ك

%

ك

%

بسكرة القدمية

019

27211

47

70211

200

عمارات

011

22211

41

77211

200

اجملموع

202

29271

92

70221

400

نساااتنتو مااان خاااالل املعطياااات الكمياااة املساااتقاة مااان امليااادان أن
مانسبته%29271من مفردات العينة يرون بأنهم أحارار يف تصارفهم،وذلك عائاد
حسب نظرهم لكون املسكن ملكا وهذا ما أكدتاه الدراساة امليدانياة إذ أن أغلاب
مفردات العينة يعترب سكنهم ملكا وذلك بنسبة ،%20271فالتملك يعطي اإلنسان
شعورا خمتلفا عن اإلنسان الذي يستأجر مسكنه،كما أن هذا العامل يعطي لنسرة
راحة واستقرارا وأمانا،وميكن ذلك يف العالقة:حرية التصارف يف البيات= جاناب
مادي(ملكية املسكن)+جانب نفسي(راحة،إستقرار،أمان).
أما باقي مفردات العينة واملقدرة نسابتها ب %70221فهام يارون أنهام
مقيدون يف تصرفاتهم داخل مساكنهم وذلك عائد اىل-:أوال احرتام األخارين ثام
أنه يوجد أفراد آخرين أي أن االسرة ةتدة فهم يرون أن تصرفاتهم تصبح مراقباة
من قبل أفراد أسرة الزوج حيث متثلات نسابة االسار املمتادة ب %29271وهام
بذلك الجيدون راحتهم النفسية ،إىل جانب عامل آخر وهو كون السكن إجيارا وما
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يسببه من عدم االستقرار حيث متثلات نسابتهم ب  ،%79201حياث أن العامال
اإلجتماعي يعترب السبب األول يف عدم شعور هذه األسر حبريتها إىل جانب العامل
املادي واملتمثل يف اإلجيار فكليهما حيدان من حرية اإلنسان يف فضائه املعيش.
كما مت سؤال املبحوثني عن وجود أقاارب يف حايهم وهاذا ماا الحظنااه
ميدانيا يف كثري من املدن اجلزائرية حيث ترتكز جمموعة من األسر يف حي معاني أو
جهة معينة إلجتاه والياة ساكناهم األول ،وهاذا كأناه احلانني إىل مساقط الارأس
والرغبة يف العودة إليه وقد بني اجلدول التالي ذلك:
جدول رقم  )17(:وجود أقارب يف حيك:
نعم

الفئة

اجملموع

ال

ك

%

ك

%

بسكرة القدمية

92

42211

004

12211

200

عمارات

79

47211

017

10211

200

اجملموع

024

42211

772

12211

400

ميكن القول أن أي جمتمع بدأت عالمات التحلل القبلي تربز فيه وذلك من خالل
مؤشرات تعرب عنه:
 التبعثر السكاني ضمور االنتماء والوالء اجلمعي منااااااو التوجااااااه املهاااااا (".قاااااايس النوري،األنرتوبولوجيااااااااحلضرية،7100،ص.)047،010،
وميكن القول أنه يف املدينة تبدأ الروابط القرابية والقبلية بالتحلل والتفكك
نظرا لطبيعة البيئة احلضرية اليت يقيمون فيها غري أنه ومن خاالل إساتقراء لابعض
املعطيات عن مدينة بسكرة واملتمثلة يف األصول األوىل لسكانها وجدنا أنهم ميثلون
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نسبة %41271من مفردات عينة جمتمع البحث ،كما أنهم يارون أن العالقاات يف
املدينة مبنية على أساس دموي (قرابي) وذلك بنسبة %27221فكلها عوامل جتعل
سكان هذه املدينة يتميزون اصائن ريف-حضرية ،فاحلدود الريفية احلضارية يف
املدن اجلزائرية غري واضحة املعامل وذلك نظرا للنقلة املفاجئة لسكان املدن فاملديناة
حقب من التطور الفكري واإلجتماعي ،وال ميكن التأسيس بشكل مفاجئ للمدينة
بهكذا شكل ف "إشكالية تطور املدينة العربية بطريقة خمتلفة عن نظريتها الغربية اىل
جانب تطورها مع القيم الريفية(القبلية)" ( )70وهذا هاو املاأزق الاذي وقعات فياه
املدينة اجلزائرية باصصاوص والعربياة باالعموم فهاي تارتاو باني القايم الريفياة
واحلضرية.
فمن خالل املعطيات السابقة كانت نسبة أولئاك الاذين يساكنون راوار
أقاربهم مقدرة بنسبة%42211وهي وإن مل تصل اىل النصف إال أنها بالنسبة جملاال
حضااري فهااي نساابة كاابرية ،وميكاان متثياال ذلااك ماان خااالل العالقااة:أصااول
ريفية+عالقات دموية=السكن روار األقارب.
وهذا ما ينتو عنه إستمرار تلك القيم كما أنهم سيؤثرون بقايمهم علاى
باقي السكان ف"كلما كانات مجاعاة عرقياة أو مهنياة تعايش يف حاي واحاد فاإن
مشاعرها تتوحد ( ".)77وهذا ماجيعلاهم يساكنون يف حاي واحاد مان أجال عادم
اإلحساس بالغربة كما أنه حنني لنصل األول.
 -7مدى جتاوب العمارات اجلديدة مع حاجات سكانها:
يعترب املكان فضاء حيا حممال بقيم إنسانية عديدة فهو ذو" ...تاأثري علاى
فالتوزيع غري العقالني للساكان سابب يف عادم
اإلنسان سواء إجيابا أو سلبا (" )72
التوازن الفضائي( ".)74وهذا ماينجم عنه مشاكل عديدة ساواء مان ناحياة الكثافاة
السكانية العالية وخاصة يف وسط املدينة أو تركز أعداد كبرية منهم يف فضاء حمادد
يسبب ضغطا على مراكز اصدمات العمومية،ةا تنجم عناه آثاار ساواء نفساية أو
مشكالت اجتماعية.
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و ميكن إعتبار النقاط اليت طرحها االستاذ عبد احلميد دليمي نقاطا حمورية
لتحديد مدى جتااوب العماارات ماع حاجاات الساكان ف"العوائاق االجتماعياة
والثقافية واجملالية اليت تعرتض سكان العمارات اجلديدة :





مدى جتاوب العمارات اجلديدة مع ثقافة االسر اجلزائرية .
مدى جتاوب التقسيم املساحي الداخلي مع حجم االسر اجلزائرية.
مدى استجابة املساكن لشروط الراحة والرفاهية.
عدم جتاوب االطار املب مع كيفية حيااة األسارة ( ".)71ونتابني ذلاك مان
خالل نتائو الدراسة:

خامتة:
وانطالقا ةا نستنتو:
 شعور السكان باألمان يعود يف األساس إىل عوامل مادية وإجتماعية.
 تكييف اجملتمع للبناء ليتوافق ماع حاجاتاه اإلجتماعياة،اليت غيبات أثنااء
عملية التخطيط من قبل الدولة أو البناءات التقليدية حيث تبني أن الفارد
ال ميتلك رؤية مجالية أثناء عملية التعديل على سكنه.
 الشعور باإلنتماء للمديناة يعاود اىل أساباب متعاددة:نفساية ،إجتماعياة،
مادية ،زمنية.
 تقدير الذات يعود إىل إشباع احلاجات النفسية واإلجتماعية واملادية.
 املسااكن مل يعااد حيجااب املاارأة وذلااك عائااد إىل:خااروج املاارأة للعماال
وتعلمها،إىل جانب التغري التكنولوجي وماا صااحبه مان تغاري يف طريقاة
املعيشة.
 قداسة املسكن ليست متأتية من بعد دي إمناا قداساته متأتياة مان البعاد
اإلجتماعي والنفسي ليكون البعد الدي هو األخري.
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 جمال الدراسة ماازال مشابعا باالقيم الدموياة والقرابياة ،وهاذا عائاد إىل
األصول األوىل(ريفية)وكذا نوع األسرة(ةتدة).
 اجملتمع يتعامل مع القيم الدينية بطريقة براغماتية من أجل تربيار عالقاتاه
االجتماعيااة ،وهااذا ماسااينعكس فيمااا بعااد علااى التنظاايم الرمسااي
للمؤسسات.
 الرغبة يف الساكن راوار األقاارب يعاود اىل األصاول األوىل (ريفياة)إىل
جانب العالقات الدموية.
 السكن التقليدي واحلديث مما نفس الوظيفة يف تلبية حاجاات الساكان،
وذلك عائد إىل أن الذهنية اليت يعيش بها ساكنة العمارات ال ذتلف كثريا
عن ساكنة السكنات التقليدية.
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