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ملخص:
هدفت الدراسة احلالية للكشف على حمتوى التموالت االجتماعيوة للسويار
كفضووا خووا  ،وكيفيووة انتظامهووا يف عناص و م كزيووة وحميطيووة وعناص و
مفارقووة وفقووا لنظ يووة النووىا امل كزيووة ألب يوو  ،Abricانطلقنووا موو تسووايل
حاولنا االجابة عنهما باستخدام املنهج الىصفي التحليلي ،حيث قمنوا باسوتوىا
عينة م السائق قىامها  105سوائ مو مدينوة باتنوة شو
على تقنية التداعي احلو لفوارجي

اجلزائو  ،معتمودي

 ،Vergèsالو تسوم جبمو حمتوى التمالو

وتىضوي عناصو امل كزيووة واحمليطيووة ،وبعود حتليو النتووائج باسووتخدام ب نووامج
 ،Evoc2005بينوووت النتوووائج أن حمتوووى وبنيوووة التموووالت االجتماعيوووة للسووويار
كفضووا خووا

ارت و

بعوود أبعووا نفسووية ورمزيووة كاحلميميووة ،اخلصىصووية،

منزلي األول ،ال احة واحل ية ،هوه النتوائج ت سو تصوىرا اخو ا للسويار يتوواو
احلدو النفعية هلوا ،ورمبوا هوها موا يعطوي تفسواا للكوالا مو السولىكا الو
ن اها ونشاهدها يىميا يف ط قاتنا.
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التمثالت االجتماعية للسيارة كفضاء خاص

عبلة سرايري  -راجية بن علي

الكلمااات اتفتاةيااة :التمووالت االجتماعيووة ،السوويار  ،الفضووا اخلووا ،
السائق .
Abstract:
The current study aims to identify the social representation
content of the car as private space and how it is organized into
central, peripheral and paradoxical elements, according to the
central core theory by Abric , The study based on analytical
descriptive method, the sample consisted of 105 drivers in Batna
( east of Algeria), by using free association technique to Verges.
The data obtained were analysed by Evoc program (2005),
The results are: The content and structure of social reprentation
for the car as the private space linked to several psychological
symbolic dimensions like intimacy, privacy, my first home,
comfort and freedom, these results give another perception of
the car ,exceeds utilitarian limits of the car ,which can give an
explanation for many behaviours on our roads.
Keywords: Social representation, Car, Private space,
Drivers

 - 1إشكالية الدراسة:
تعووود وسوووائ النقو و إحووود مقىموووا احليوووا املعاصو و يف كو و مسوووتىياتها
وجماالتها ،وحتت السيارا بأنىاعها مكانة أساسية بو وسوائ النقو األخو
وبىصوووفها الىسووويلة األكالوو اسوووتعماال حيوووث جتووواو

م يعاتهوووا يف العوووام سووونة

 2018حاجز 100مليىن سيار (جند  ،)2018 ،وتىلي األم إلنتوا السويارا
أهميوووة كو و ا حتوووى كوووا
املتقدموووة ،فقووود قصو و

صوووناعتها حتتو و املقوووام األول يف اقتصوووا الووودول

املسوووافا وسوووهلت انتقوووال االفو و ا واالمتعوووة ووفو و

امكانووا االتصووال االجتموواعي وتىثي و ال و واب ب و النووا  ،وفتحووت جموواال
واسوعة للت ووا ل احلضوار والسووياحي بو الشوعى  ،غووا أن للسويار آثووارا سوول ية
كووالا علووى ال يئووة منهووا االن عاثووا الغا يووة الضووار  ،تلووى اجلووى ،االحت وووا
احل و ار  ،باإلضووافة للحووىا

امل وريووة اخلطووا  ،خاصووة عنوود اهمووال اج و ا ا

الستمة امل ورية.
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وبال غ م ما ينتج ع اسوتخدام السويار مو خسوائ ما يوة وبشو ية ،إال أن
امتتكهوووا يف الىقوووت احلاضوو اضوووحى ضوو ور ال بووود منهوووا فمعظوو مسوووتعملي
الط ي ال ميكنه االستغنا عنها وهها ما أتال ته اإلحصا ا العاملية والىطنيوة،
فقوود وص و عوود السوويارا يف العووام اىل أكال و م و مليووار سوويار سوونة 2007
حسب  ،CCFA1أما وطنيا فقد بلغ عد السيارا يف أواخ سنة  2018حسوب
و ار الداخلية اجلزائ ية اىل 9مليوىن و200الوف سويار (العمو  .)2019 ،هوه
األرقام تعك

مكانتها يف حيا االف ا يف وقتنا احلاض .

واذا كانووت وسووائ النقوو عمىموووا أو السوويارا خصىصووا تسووتخدم بغوو
نفعوووي ،بغيوووة التنقوو وتق يوووب املسوووافة والوووزم  ،فووإن هنوووا موو الدراسوووا موووا
أوضوحت ان اسوتعماهلا جتوواو بكوالا احلودو النفعيووة الىظيفيوة ،لتمالو بالنسو ة
ملمتلكيهوا فضووا خاصووا وأوليوا حيو
منزله ،بو أصو حت تقوىم بونف

فيووه السووائ ويتصو

كمووا لووى كووان يف

الىظوائف الو يقوىم بهوا املنوزل فينعوزل السوائ

فيهووا ،ويأك و فيهووا ،ويسووتم فيهووا لألخ ووار واملىسوويقى و ،...مووا جيعلووها لوود
الوو ع

مكووانه اخلووا

واملوو ي  ،وهووها مووا خلصووت لووه مووالت راسووة خووىذي

 khoudeirال و وجوود أن تووىف التقنيووا احلديالووة وتووأثا تصوومي املنووزل علووى
امل ك ة أنتج م ك ا جديد قابلة للعوي

أو العمو  ،مموا خلو عتقوة عاطفيوة

معهووووا كمكووووان يشووووع فيووووه السووووائ بال احووووة وال ضووووا واحل يووووة)2007 ,71
( . khoudeir,
وقد انت ه املسؤولىن ع صناعة السيارا هلوه الفكو  ،أ فكو ارت وا
السووويار يف اذهوووان مسوووتعمليها بالفضوووا اخلوووا

مبوووا يعنيوووه هوووها املصوووطل ،

واسووتدخلىها يف تصوومي امل ك ووا وتوودعيمها مبختلووف التوهيووزا الو تضووم
ال احووة ،ال فاهيووة واخلصىصووية ملسووتقليها ،وموو هووها جووا مفهووىم امل ك ووا
الصاحلة للعوي  ،حيوث أصو حت واسوعة ،فواخ  ،م حيوة ،افئوة شوتا ا وبوار
صيفا ....اخل.
وي

مارسوي  Marcilleأن الفضوا اخلوا

وأحاسيسه وهى الصىر ال تعك

لصوي باإلنسوان يشوم جتاربوه

وجى  ،ألنه يؤث فيه ويتوأث بوه مو خوتل
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انتاجاتووه وممارسوواته اليىميووة املختلفووة ،وهووها مووا أكوود يف قىلووه "االنسووان غووا
منفص ع فضائه ب انه هوها الفضوا ذاتوه" أ ان نىعيوة الفضوا ال تتحود مو
خووتل كيانووه املووا

أو وظيفتووه الفعليووة ،بوو موو خووتل تصووىرنا ومتاللنووا لووه،

فالط يقة ال يدر بها األفو ا الفضوا تضوفي عليوه الال خاصوة ،ال تتحود
يف الىجى املا

وفقو وإمنوا يف الىعوا الوه حيتضو املعنوى ،أ أن الفو هوى

م يصن هها الفضا اخلا

مو خوتل متالتتوه لوه ،وذلو ألنوه حقيقوة معاشوه

يؤث فيه ويتأث به ( ب وا . )39 ،2012 ،
ويضوويف رميىنوود Remondأن كوو شووك موو العتقووا االجتماعيووة هووى
شووك م و االشووكال الفضووائية ،ألنهووا جت و
املتس ي ت

يف فضووا معو  ،فمووالت املكووان

بالف اغ ويوىحي بوهوبان الكيوان وتتشويه ،موا جيعو االنسوان يتيوه
بالوود

فيووه ويفقوود نفسووه ،أمووا املكووان الضووي فات و

واأللفووة وميال و امللوووأ

واحلمايووة ال و يووأو اليهووا االنسووان بعيوودا ع و صووخب احليووا ويكووىن كصووىر
ال ح (.)Pellegrino, 2010, 33
وبالعى لفك السيار كفضا خا

معي

وجد مىش و وبىا

 Moch et Duboisيف راسوتهما حوىل عتقوة السوائ بسويارته ،أن التو بوة
املعيشووة يف فضووا السوويار تقووا

وفقووا للسوولىكا ال و حتوود فيهووا (األك و ،

القيلىلووة ،احلتقووة ،اهلوواتف  )...حي وث يص و هووها الفضووا (أ السوويار ) ميال و
بالنسو ة للسووائ أهميووة وقيمووة كو

وحيمو

الال رمزيووة وعاطفيووة ،وبالتووالي

كلما مت استالمار كلما ا التعل به (.)Moch et Dubois, 2001, 15
كمووا وجوود وبووىا Duboisيف الدراس وة ال و أج اهووا سوونة  2004أن متووالت
السووائق للسوويار تتووأث بدرجووة اسووتالمارها واالعتمووا عليهووا ،وهووي ال و حتوود
قيمتها بالنس ة هل  ،حيث أن خصىصوية احليوز املكواني تعكو

عتقوة خاصوة

ب السوائ وفضوا السويار  ،عتقوة يناميكيوة ،عاطفيوة ،محيميوة ،وحلودو
ذل يشرت ان ي نى هلا متالت كفضا خوا
ال ع

وكامتودا للمنوزل حيوث يعت هوا

صندو أو ش نقة تغلفه وحتميه م األخطار أو مو انتهوا خصىصويته،
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وهوووي بهوووها تشوووار املنوووزل خاصوووية االسوووكان ولكنهوووا مفصوووىلة عنوووه178 ( .
)Dubois, 2004,
انطتقووا مو هنووا ،بووال جى ملووا حيوود يف اجلزائو  ،خاصووة مو االحصووائيا
املخيفة حلىا

امل ور ،وال يعد فيها السائ املس ب األول وال ئيسي هلا ،جند

ان القلي و والقلي و جوودا م و الدراسووا -وف و علمنووا-اجتهووت لل حووث ع و متال و
السوويار موو منظووىر السووائ  ،رغوو مووا قوود يلع ووه هووها التمال و موو
السولىكا الو حتود علووى الط يو  .إن التعو
كفضا خا

ور يف فهوو

علووى متالو االفو ا لسووياراته

قد يسه يف فه الفضا امل ور  ،ويف حتلي وتفسوا موا حيود

على ط قاتنا ،ويف ش ح سلىكا السائق لها جوا

راسوتنا هوه كمحاولوة

لتحديد حمتى ومضومىن التموالت االجتماعيوة للسوائق حوىل مىضوى السويار
كفضا خا  ،مو خوتل حماولوة الكشوف عو بنيوة هوه التموالت  ،وت تيوب
عناص و ها امل كزيووة واحمليطيووة ،وفقووا لنظ يووة النووىا امل كزيووة ألب ي و Abric

وهها بط ح التسايال التالية:
 ما هى حمتى متالت السائق االجتماعية للسيار كفضا خا ؟ كيف تنتظ هه التمالت وفقا لنظ ية النىا امل كزية؟ - 2أهدا الدراسة:
تهد الدراسة إىل:
 مع فة حمتى متالت أف ا العينة للسيار كفضا خا . -التع

على عناص النىا امل كزية والنظوام احمليطوي والعناصو املفارقوة

يف هه التمالت .
 -3مصطلحا اإلج ائية للدراسة:
 1-3التمالت االجتماعية:
يو

أب يو " Abricيف تع يفووه للتمالو أنوه لووي

احنو ا عو الىاقو  ،لكو

يقصد به عام م املعلىما املخزنوة يف ذاكو الفو  ،سوىا الوهاك الف يوة
أو اجلماعيووة ،وهووى نظووام مع و يف لووه عملووه ووظيفتووه اخلاصووة يعم و علووى انتقووا
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وتنظي املعلىما املستق لة واجلديد الىار م ال يئة اخلارجية ،وتكييفهوا مو
األبنيوووة املع فيوووة الو و ميلكهوووا الفو و  ،فالتمالو و لوووي

جمو و صوووىر أو إ را

للمىضى املتمال  ،وإمنا هوى واقو جديود يكىنوه الفو حوىل املىضوى مو خوتل
أنهووا نظووام مع و يف اجتموواعي م كووب م و

نشوواطا العق و ال نائيووة ،كمووا ي و

نظام متفاعل نظام م كز  :النىا وال متال العنص األساسي يف التمالو ،
ونظوووام حميطوووي :وحيوووى العناصو و احمليطيوووة والو و متالو و عناصو و ذاتيوووة أقو و
جاذبيووة) (Abric,2005, 64وهووي مكىنووا التمووالت االجتماعيووة ال و حاولنووا
الكشف عنها م ختل استخدام االستحضار التسلسلي لفارجي

.Verges

 2-3السيار كفضا خا :
الفضووا عنوود علمووا عل و الوونف

ال يئووي مصووطل يع و ع و عتقووة االنسووان

مبحيطه الفيزيائي وما ينتج م أحاسي

اجتاهه سىا بالق ىل أو الو ف  ،وقود

أعطى مىل وروما Molles et Rohmerمفهىما للفضا اخلا
اله يعي

بىصفه املىضو

فيه الف ويشم سكنه ،عمله ،وج نشاطاته وممارسواته اليىميوة

املختلفة وعتقاته االجتماعية .ويع فه بواخت  Bakhtineبأنوه اجملوال املعواك
للفضووا العووام وميال و الووداخ الووه يتصووف بوواالنغت واحملدو يووة واخلصىصووية
واحلميمية كاملنزل ،أو الغ فة ....مالت(Moles et Rohmer 1998,93) .

و يقصد بالسيار كفضا خا

يف هه الدراسة ما متالله السيار كمووال

يتصووف بوواالنغت واحملدو يووة واخلصىصووية يقضووي فيووه السووائقىن وقتووا معينووا
وميارسىن فيه سلىكا معينة.
وانطتقا م ههي التع يف ميك أن نع
كفضا خا

التمالت االجتماعيوة للسويار

إج ائيا أنها جممىعوة منظموة مو املعلىموا واألفكوار واملىاقوف

واملعتقوودا  ،الو تت ووا ر إىل ذهو اف و ا العينووة حووىل السوويار كفضووا خووا ،
وال تظه يف نظام م كز وحميطوي ،وذلو باسوتخدام تقنيوة االستحضوار
التسلسلي املستن طة م اعمال فارجي

.Verges
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ملتغاا الدراسة:

اشكالية معاجلة مصطل الفضا بتعد املعاني والرتاج  ،إذ يتقواط

مصطل الفضا م عد مفاهي أخ  ،وهوها راجو اىل حداثوة االهتموام بوه مو
جهوووة ،واىل توووداخ املصوووطلحا الو و اسوووتعملت لىصوووفه يف الدراسوووا خاصوووة
كمصووطل احليووز ومصووطل املكووان رغوو اختتفهووا ،فمفهووىم املكووان يشووا
لتمتدا املتصىر وهى مبالابة الىعا الضخ اله يسوتىعب الغابوا  ،الصوح ا ،
واألنهار ،ويعين االستق ار والال ا وعليه يكىن املكوان أو املىضو الوه حيوى
اإلنسان وانشطته ،ويتس ليشم االر

مبا عليهوا (الضوى  .)48 ،2003 ،أموا

مفهىم احليوز حسوب ب ا لوي Bradlyفهوى شوديد التعقيود ال ميكو الوتحك يف
حدو  ،ويتولوى عو أفو مفتوىح يتكوىن مو أشويا جامود ممتود  ،وهوي قابلوة
لتنقسام اىل اجزا عد ت ت
فاملكان هنا م ت

يف عتقا فيما بينها.

مبا هى جغ ايف وواقعي مالال اجلزائ  ،تاغييت وغاهما

مو و األمووواك اجلغ افيوووة واملعوووام احلضو و ية ،أموووا مصوووطل الفضوووا واحليوووز
فمفهىمهمووا امشوو وأوسوو موو مفهووىم املكووان حسووب  ،Bradlyفالفضووا هوووى
االمتوودا واملىض و املووا

واملتصووىر(املتمال ) الووه يعووي

عليووه االنسووان ،ويعووين

سكنه وعمله وعتقاته اإلنسانية واالجتماعية ومجي أنشطته ،أما احليوز مييو
يف معنووا اىل اخلووىا والفو اغ وينص و

اسووتعماله اىل والووى ن واحلوو والشووك

(الزراعوووي )19 ،2015 ،ولكو و املصوووطل الشوووائ يف خمتلوووف الدراسوووا هوووى
الفضا باعت ار أكال تع اا ع ت مجة املصطل . espace
والفضووا حسووب هىرس و  Horissolهووى جمووال أو عووام حيووى تتىاجوود فيووه
األشووويا مبىجوووب عتقوووا فيزيائيوووة حمووود وتتنوووامى فيوووه اهتماموووا ومشووواغ
انسوووانية ،وهوووى موو ت
األسوووا

بتمالتتنوووا يف تقووودي االشووويا احمليطوووة بنوووا ،وعلوووى هوووها

يكوووىن هوووها الفضوووا جمووواال لألفعوووال واألحاسوووي

املتنىعوووة التلقائيوووة

(الزراعي.)27 ،
ويأتي متالو الفضوا كفضوا اولوي وخوا
ف متال ذهين خوا

ليختلوف حسوب األفو ا  ،فلكو

بوه حسوب الفضوا الوه ينتموي اليوه ويتفاعو فيوه ،وهوها
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التمال هى اله حيد مىاقف وممارسا وسلىكا األفو ا (ابعسو ،2013 ،
.)17
وقوود اسووتعان ع وود املال و م تضووى بتو بووة الصووندو ألل و
معنى الفضا اخلوا

انشووتاي لش و ح

حيوث يقوىل اننوا نسوتطي أن ن توب األشويا بط يقوة معينوة

اخو الصووندو حتووى ميتلو وتو ت

هووه االشويا بووه ويصو خمتلفووا عو بوواقي

الصنا ي  ،وبإغتقه يص فضوا لوه حودو معينوة ولوي

متفتحوا اىل مواال نهايوة

مال املكان أو الفضا العام.
ويف املقابو يقووىل هووال  Hallأن مفهووىم الفضووا اخلووا

يفوودينا يف اسووتخدام

حوودو لألشوويا  ،وان م يك و هنووا حوودو نقووىم بتصووىرها ورمسهووا يف اذهاننووا
حتووى وان كانووت حوودو مزيفووة ،أ أن األف و ا ه و م و يصوونعىن هووها الفضووا
اخلووا

بتمووالتته لووه ،حيووث ميك و أن خنل و حوودو وهميووة غووا مىجووى يف

األصو  ،وانطل و باشووتر  Bachllarيف راسووته للفضووا اخلووا

ب بطووه م اش و

بعتقته م الف وما له م تأثا على متالتته وخياله ،وهها التأثا يعطي رموى ا
هلها الفضا اخلوا

فيصو مو أمواك األلفوة ملوا لوه مو مكانوة مهموة وقيموة

سىسيىنفسية للف (بلش .) 37.36 ،2009 ،
وانطتقا مما س فان الفضا اخلا
سلطته ويكىن بالنسو ة لوه محيميوا وحيو

هوى املكوان الوه ميوار

فيوه الفو

بامتتكوه وح يوة التنقو والتصو

فيووه كوواملنزل أو الغ فووة أو املكتووب ...اخل ،حيووث جنوود يوورت عليووه باسووتم ار
وحي

بال احة واحلميمية اثنا التىاجد فيه.

وم ختل هها الط ح نستنتج أن املكان حيى جممى م الفضا ا العاموة
ينتق فيها الف وهي ليست مل ألحد مع مال الط ي  ،املساجد ،احلودائ ...
ويكىن الف ح التص
الفضا اخلا

 ،فيهوا لكو هنوا

ائموا سولطة توتحك فيوه ،أموا

أو األولي فهى املىط واملأو واجملوال اخلوا

جودا ،والفو هنوا

لووه احل يووة املطلقووة للووتحك فيووه متامووا مال و املنووزل أو الغ فووة أو السوويار  .فهووى
مكان ما

وله مفهىم وتصىر وا را ف

85

.

اجمللة اجلزائرية لألمن اإلنساني

متالو و الفضوووا اخلوووا

اجمللد05 :

العدد02 :

ميكووو أن يتعووود اىل قوووي أخو و

جويلية 2020

حسوووب راسوووة

لىب ي  Lebrunحىل امل ك ة كفضا معي  ،حيث وجود أن فضوا السويار
يع ع هىية الف وشخصيته متاما مال املنوزل ،فتخلو أوال الهاتيوة والف انيوة
واخلصىصووية مو خووتل انشووا احلووىاجز ،مالو األبووىا والنىافووه ورمووى العت ووا
ال متال امل ور ب الداخ واخلار واحلدو ب السائ وب األخو ي -أ بو
الفضووا اخلووا

والعووام -فتص و امتوودا للمنووزل أو بوواألح

منووزل أخ و  ،هووها

الشووعىر الووه متنحووه السوويار قوود جيع و السووائ يقى هووا بالقووة ك و ا وبشووك
عووودواني وعنيوووف ،ويقوووىم بسووولىكا خطوووا ون ا راكوووه ذلو و ( Lebrun,

.)2001,36
وتووأتي راسووتنا م و نف و

املنظووىر حووىل السوويار كفضووا خووا

باعت ارهووا

منتوووى نهوووائي تشووواركت فيوووه عىامو و اجتماعيوووة وثقافيوووة توووؤث علوووى متوووالت
وسولىكا السووائق  ،فالسوويار اليووىم ختضو لتطووىرا وحتووىال سو يعة وذلو
استوابة ل غ ا ومتطل ا األف ا املتود يىما بعد يىم ،والتمالو الوه يأخوه
السائ ع السيار كفضا خا

قد ال يتطاب بالض ور م واق هها الفضا

ووظيفته ،بقدر ما يع ع حو األشيا املدركة واملتماللة عنها.
ورغ و قلووة الدراسووا وف و علمنووا يف هووها اجملووال ،أ جمووال متال و السوويار
كفضووا خووا

-خاصووة الدراسووا الع بيووة-إال ان هنووا موو الدراسووا الوو

حاولووت تنوواول مىضووى السوويار مو الناحيووة االجتماعيووة والسوويكىلىجية ،وال و
باختت نتائوها أوضحت عمىما أن القي واالجتاها امل ت طة بالسيار تتوواو
احلودو الىظيفيوة النفعيوة هلوا كىسويلة نقو فعالوة وضو ورية بالنسو ة ملسووتعمليها
وهنا نهك مالت راسة مىش و وبوىا Moch et Dubois 2001الو

وجود ان

ت كيووب السوويارا وتكووىي املنووزل يتىافقووان باعت ارهمووا فضووا خاصووا أوليووا،
وذلو وفقووا لتمووالت السووائق  ،ويظهو الفضووا اخلووا

هنووا كووداع لتمووالت

خمتلفة مال االحتىا  ،االعتما  ،االنتموا  ،الفو و اجلنسوية ،الشوعىر بالسويط
واالمتت  .هه التمالت م ت طة باملقام األول بهها الفضوا سوىا كوان حقيقيوا
أو وهميا خيض لتمالتته  ،حيث يكىن الف ح ا أكال يف التعو ا عو ذاتوه،
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مبعنووى فضووا جيوود ائمووا مكانووا لووه فيووه ويشووع باالرتيوواح ،وحيوود فيووه معاملووه
بنفسه ،حيث تصو احلودو فيوه غوا واضوحة أو منعدموة ،لوها مو املمكو أن
تشع بأن يف املنزل يف أ مكان أخ غا املنزل( .) Moch, Dubois, 2001
أما يف راسوة وبوىا Duboi 2004فقود وجود أن املنوزل والسويار يتشواركان
يف ال عد املا

واملكواني حيوت يظهو ان كفضوا خوا

م توب بشوك مو ي ،

محيمي ،ملوأ آم  ،مساحة س ية ،يشع فيها الف باحل يوة والود

وميكو

االبتعا فيه ع األمواك العاموة أو العوام اخلوارجي ،فوالف حباجوة اىل صوىر
املأو ب أربعوة جودران يف فضوا ميكنوه أن يفعو فيوه موا ي يود ويهو

مو أ

تعد علوى محيميتوه أو خصىصويته .اجلودران ،األبوىا  ،النىافوه والسوتائ الو
تشك املنزل والسيار كلها حىاجز نقىم بتال يتها بيننوا وبو العوام اخلوارجي،
وتضوووم لنوووا احلفووواظ علوووى خصىصووويتنا وعلوووى راحتنوووا وتعطوووي فضوووا ا مغلفوووا
وحمميا.)Dubois, 2004 (.
ووجد فىرنيه  2011 Fournierيف راسته أن السيار تعت مؤش ا فعاال ي
السووائ م و ختلووه مكانتووه ومسووتىا االقتصووا  ،ويؤكوود يف هووها الصوود ان
اموووتت السووويار يعتو و اسوووتالمار ن جسوووي يسووواه يف تكوووىي وتأكيووود صوووىر
االعتوووزا بالوووها عنووود ال جوو وتفوووت لوووه حووودو جديووود واسوووعة لتأكيووود ذاتوووه
الهكىرية(.)2011 Fournier
امووا بالنس و ة للدراسووا الع بيووة فنووود راسووة ب و علووي وش و فة  2019حووىل
التمووالت االجتماعيووة للسوويار  ،حيووث ارت طووت بتمووالت وظيفيووة ،أ ت كووز
حىل وظيفتها االساسية كىسيلة لتسهي نق وتنق األف ا  ،باإلضافة للتمالت
الىجى يووووة أ أن امل ك ووووة امتوووودا لووووها الفوو و  ،لفضووووائه وجملالووووه اخلووووا
ولتصووىراته ،والتمووالت الرتفيهيووة أ أن امل ك ووة وسوويلة راحووة ،اسووتمتا  ،إثووار
ومتعة ،والتمالت الناقد وال ظه

مو خوتل اخلطو واملسوؤولية واملصو و

واجلهد أضايف اله حتتاجه (ب علي ،ش فة.)2019 ،
هه النتائج وغاها تقى نا الفرتا
السيار قود تونعك

أن التموالت الو حيملوها السوائق عو

يف سولىكاته الو يتفواعلىن مو ختهلوا يف فضوا خوا
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(السووويار ) وعوووام (الط يو و ) وم كوووب بكو و موووا حيوووى مو و موووتغاا فيزيقيوووة
وإنسانية ،وهى ما قد يفس ما نعيشه م ظىاه م ورية يف ط قاتنا.
 - 5إج ا ا الدراسة امليدانية:
 1 - 5منهج الدراسة:
إن اهلد مو

راسوتنا هوى الكشوف عو حمتوى التموالت االجتماعيوة حوىل

السيار كفضا خا  ،لهل استخدمنا املنهج الىصفي التحليلي ،حتى نتع
على عناص النىا امل كزية والنظام احمليطي ث الكشف ع كيفية انتظامهوا
وت تي ها لد السائق .
 2 - 5حدو الدراسة:
متت الدراسة منيا يف النصف األخا م سنة ،2019مكانيا يف والية باتنوة
ش

اجلزائ  ،أما بش يا فقد استوىبنا جممىعة م سائقي السيارا .
 3 - 5عينة الدراسة:
مت تى يوو  150اسووت يان علووى عينووة ع ضووية موو السووائق احلاصوول علووى

رخصة سياقة  ،والهي ميلكوىن سويارا ويسوتعملىنها بشوك

ائو  ،مى عوة

على عد مناط م مدينة باتنة .اسرتج منها  120است يان ،وبعد فو األجىبوة
واست عا االسوت يانا غوا الكاملوة ،تكىنوت عينوة الدراسوة النهائيوة مو 105
سائقا م كت اجلنس منه  29أنالى و 76ذك .
 4 - 5أ وا الدراسة:
اعتمدنا يف هه الدراسة على ط يقوة االستحضوار التسلسولي ،املسوتن طة مو
أعمووال فاج و  ،Vergesوالووه اقوورتح اسووتعمال موونهج التووداعي احل و  ،الووه
يسووم بالىصووىل إىل العناص و الضوومنية ال و تكووىن مسووترت  ،كمووا أنووه يسووم
بالىلى إىل النىا امل كزية للتمالو االجتمواعي ،وهوى موا مييوز هوه اال ا مقارنوة
بالتقنيووا األخ و

كاالسووت يان والووه يسووم فق و بتىضووي األبعووا احمليطيووة

للتموووالت (لىنوووا  .)207 ،2016 ،حيوووث يوووت االخوووه بعوو االعت وووار مؤشوو ي
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وت تيوووب ظهىرهوووا ،حيوووث يطلوووب موو

املستوىب القيام مبا يلي:
امل حلووة األوىل :وهووي م حلووة تووداعي احل و  L’association libreوت تكووز
هه امل حلة على الكلمة أو السؤال املالا واله كان يف هه الدراسة :ما الوه
مييز منزل وجتد يف السيار ؟
وانطتقووا موو هووه األخووا نطلووب موو املفحووى

انتووا كوو الكلمووا أو

الع ارا ال تت ا ر إىل ذهنه تلقائيا وبس عة وبدون م اق ة وال تكوىن العوام
الداللي للع ار أو املىضى املدرو .
امل حلة الالانية :وهوي امل حلوة التسلسولية أو م حلوة حتديود األهميوة ،ويف هوه
امل حلة طل نا مو املسوتوىب إعوا ت تيوب إنتواجه اخلوا

(توداعياته ) حسوب

أهميتهوا بالنسو ة هلو  ،وبهوها حنصو علووى مؤشو ي كموي لكو عنصو منووتج
همووا تك و ار الظهووىر وو ن أو رت ووة األهميووة ،والتقوواط بينهمووا يعطينووا خمط و
لىضعية عناص التمال وهها ما سنىضحه م ختل اجلدول التالي:
اجلدول رق  :1يىض كيفية حتلي تقنية االستحضار التسلسلي
األهمية

األهمية
التكرار

كبيرة

ضعيفة

قوي

الخانة األولى

الخانة الثانية

منطقة النواة المركزية

منطقة المحيطية األولى

الخانة الثالثة

الخانة الرابعة

ضعيفة

املصدر) :ب ملىكة.)2013 ،
منطقة العناصر المفارقة

منطقة المحيطية الثانية

ك خانة م اخلانا األرب تقدم لنا معلىمة ع السيار كما يلي:
اخلانة األوىل :يت فيها جتمي العناص األكال تك ار واألكال أهمية وهوي
منطقة النىا امل كزية.
اخلانووة الالانيووة :وهووي منطقووة العناص و احمليطيووة األوىل ذا التك و ار العووالي
واألهمية الضعيفة.
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اخلانة الالالالة :جنود فيهوا منطقوة العناصو املفارقوة ،حيوث جنود ع وارا ذا
تك ار ضعيف عند املفحىص إال أنه يعت ونها ذا أهمية عاليوة ،تظهو هوه
العناص عند اجلماعا التحتية وال حتم متالت مت اينة أو خمتلفة.
اخلانووة ال ابعووة :إنهووا احمليطيووة الالانيووة ،تتكووىن مو العناصو األقو تك و ارا
واألق أهمية (ب ملىكة)175 ،
 5-5أساليب التحلي :
اعتمدنا يف حتلي النتائج على ب نامج  ،Evoc 2005وهوى ب نوامج يقوىم علوى
موا يعو

بالتحليو املعوموي  ،Lexical analyseيعمو باللغوة الف نسوية فقو ،

حيووث قمنووا جبم و الكلمووا املتشووابهة وال و هلووا نف و

املعنووى أو املتقاربووة مالووال

اخللووى  ،العزلووة ،املخ ووأ يف كلمووة واحوود وهووي اخلصىصووية ،ث و قمنووا برتمجووة
التداعيا اىل اللغة الف نسية وا خاهلا وف قىاعد وش و ال نامج.
-6ع

وحتلي نتائج الدراسة

 1 –6ع

وحتلي نتائج التسايل األول:

 وينص على ما يلي :موا هوى حمتوى متوالت السوائق االجتماعيوة للسوياركفضا خا ؟
حتلي و اجابووا أف و ا العينووة كشووف ع و وجووى  292كلمووة مقرتحووة ،بعوود
تصونيفها بلوغ العود االمجوالي  15كلموة خمتلفوة متالو السويار كفضوا خووا
بالنس ة للسائق بىبناها م تك اراتها ومتىسطا أهميتها يف اجلدول التالي:
جدول رق  :2يىض متالت عينة الدراسة للسيار كفضا خا
الكلما

تك ارها

متىس أهميتها

احلميمية

57

2.69

اهلدو

40

3.29

العزلة

35

2.37

اخلصىصية

32

2.40
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العائلة وال فقة

29

3.01

ال احة

27

3.88

احل ية

27

3.88

منزل أول

24

3.03

وسائ راحة

22

3.88

األمان

21

3.02

املكانة االجتماعية

17

3.47

ملكية خاصة

17

3.29

العم

16

3.83

النظافة/التنظي

13

3

املسؤولية

11

2.63

املصدر :م اعدا ال احالت اعتما ا على نتائج االست يان
ان مووا نتحظووه موو خووتل اجلوودول رقوو  2هووى أن حمتووى متووالت االفوو ا
للسووويار كفضوووا خوووا

كوووان متنىعوووا جووودا ،ومشو و جممىعوووة مو و املفووواهي

واملشوواع ال و تعوود قيمووة السوويار كىسوويلة للنق و  ،حيووث جنوود أن حمتىيووا
وتكو و ارا أفو و ا العينوووة جوووا

متقاربوووة خاصوووة بالنسو و ة للمفووواهي التاليوووة:

احلميمية ،اهلدو واخلصىصية ،العزلة ،إال أن التمالو األكالو تكو ارا وأهميوة
هووى احلميميووة ،وقوود ع و معظ و املسووتوىب عنهووا م و خووتل الت وداعيا التاليووة:
احلب ،االهتمام م الط

اآلخ  ،ال ومنسية ،وقود مت جتميو هوه التوداعيا

كما ش حنا سابقا يف متال واحد وهى احلميمية ،أ أن أف ا العينوة جيودون يف
السيار نف

احلميمية الو جيودونها يف املنوزل مو الطو

هها التمال يف األول ي

اآلخو  ،ولعو ظهوىر

اىل أ حد تعد السيار بالنس ة ألصحابها فضا خاصا

وأوليا.
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كمووا أن السووائق املسووتوىب ي و ون أن السوويار فضووا يضووم هل و اهلوودو
والعزلة ،حيث جا

تك ارا التمالل م تفعة ومتقاربة جدا ،وقود ي جو هوها

اىل موا أشوار لوه رميىنود رويتو  Remond druitelاىل انوه وعلوى عكو

املنوزل

اله يف ك األحىال يعد أوس م السويار  ،فوان السويار كمكوان ضوي قود
تت

بالد

واأللفة ومتال امللوأ واحلماية ال يوأو اليهوا االنسوان بعيودا عو

صخب احليا .
كمووا أن السوويار مبووا تتووىف عليووه اليووىم م و مميووزا جتع و االف و ا ي ونهووا
كفضوووا شخصوووي يضوووم خصىصووويته وحو و مته  ،وهوووى موووا ظهو و يف متالو و
اخلصىصوووية وعو و عنوووه أفو و ا العينوووة يف تكو و ار التوووداعيا التاليوووة :السووورت ،
اخللووى  ،ح و املشوواك الزوجيووة واحل مووة ،ويظه و الشووعىر باخلصىصووية اخ و
السوويار  ،ورمبوووا أحيانوووا أكالوو موو املنووزل -والوووه موو املفوو و

انوووه املكوووان

ال ئيسي للح مة والسرت وح املشواك الزوجيوة -حيوث قوال بعو

املسوتوىب

اثنا إعطا التداعيا ان املنوزل ال يوىف هلو نفو

مسوتى اخلصىصوية ،لىجوى

اف ا أخ ي فيه (إخى  ،أه  ،أطفال) ،وهنا تظهو السويار ك ودي لوه ،وهوها
موا أظه توه راسوا كو مو موىش و وبوىا)،(Moche,2001) (Duboi,2004
اما بقية التمالت فقد ظه

يف م اتب أ نى وأق أهميوة مالو العائلوة ،ال احوة،

احل يووة ،منووزل أول ،ملكيووة خاصووة ،املكانووة االجتماعيووة ،العم و  ،النظافووة،
املسؤولية ،األموان ،وسوائ ال احوة ،وميكننوا ان نعيود ظهوىر هوه التموالت اىل
التقنيوووووووا احلديالوووووووة الوووووو اسوووووووتدخلت علوووووووى السووووووويارا  ،ففوووووووي راسوووووووة
( )Khoudeir,2007وجد أن تىف التقنيوا احلديالوة وتوأثا تصومي املنوزل علوى
امل ك ة انتج م ك ا جديد قابلوة للعوي
السووائ بال احووة واحل يووة ،وي و ت

والعمو  ،وجعلوها مكوان يشوع فيوه

بهووا عاطفيووا بشووك يتعوود جم و كىنهووا

وسيلة نق  ،سيارا اليىم جمهز تق ي ا كاملنا ل أو أحس  ،أ بكو موا يوىف
حاجوووا االنسوووان الضو و ورية وحتوووى الالانىيوووة مو و مكيفوووا ومقاعووود مدلكوووة
ومدفئة ،نظام  GPSناهي ع الىسائ التقنية وأنظمة األمان ال تسه عملية
السياقة يف حد ذاتها كنظام مال ت الس عة ،ABSوأجهز التكييف والتدفئوة،
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حووزام األمووان ،الىسووائد اهلىائيووة  ،Airbagك و هووه الىسووائ تضووم ال احووة
للسائ وجتعله حي
2-6ع

اخ سيارته مال املنزل متاما.

بأنه حممي ومؤم

وحتلي نتائج التسايل الالاني:

 ويوونص علووى مووا يلووي :كيووف تنووتظ هووه التمووالت وفقووا لنظ يووة النووىاامل كزية؟
تى عت عناص التمال االجتماعي للسيار كفضا خا
املعومي بالشك امل

بعد اج ا التحليو

يف اجلدول أ نا :

جدول رق  :3يىض تى عناصو التموالت االجتماعيوة للسويار كفضوا
خا
األهمية
x
التك ار

اكال م
23

متىس األهمية
اق م 2.90

اكال م 2.90

اخلانة األوىل

اخلانة الالانية
العناص احمليطية األوىل

النىا امل كزية
احلميمية 2.69 57

اهلدو 3.29 40

العزلة 2.37 35

ال احة 3.88 27

اخلصىصية 2.40 32

منزل أول 3.03 24
احل ية 3.88 27
العائلة وال فقة 3.01 29

اق م
23

اخلانة الالالالة

اخلانة ال ابعة

العناص املفارقة

العناص احمليطية الالانية

ملكية خاصة 2.80 17

األمان 3.02 21

مسؤولية 2.63 11

وسائ ال احة 3.88 22

العم 2.83 16

املكانة االجتماعية 3.47 17
التنظي والنظافة 3 13

املصدر :م اعدا ال احالت اعتما ا على نتائج االست يان
اجلودول رقو  3يىضو توى حمتووى التموالت يف النوىا امل كزيوة والعناصو
احمليطية األوىل والالانيوة والعناصو املفارقوة .ف النسو ة للنوىا امل كزيوة فقود جوا
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فيهوا ثوت عناصو  ،العنصو األول "احلميميوة" بتكو ار بلوغ 57ومتىسو أهميوة
 .2.69العنص و الالوواني" :العزلووة" بتك و ار بلووغ  35ومتىس و أهميووة  ،2.37أمووا
العنص الالالث" :اخلصىصية" فقد جا بتك ار بلغ  32ومتىسو أهميوة ،2.40
فيموووا تى عوووت العناصو و "اهلووودو "" ،ال احوووة"" ،منوووزل أول" و"احل يوووة" و"العائلوووة
وال فقووة" يف املنطقووة احمليطيووة األوىل .وجووا

"املكانووة االجتماعيووة"" ،األمووان"،

"التنظووي والنظافووة" و"وسووائ ال احووة" يف املنطقووة احمليطيووة الالانيووة أمووا العناص و
املفارقة فتماللت يف "املسؤولية"" ،العم " و"ملكية خاصة".
ووفقووا ألب ي و  Abricتعتوو منطقووة النووىا امل كزيووة العنص و األساسووي يف
التمال  ،وذل ألنها تض اللة التمال وحتود تنظيموه ،وحسوب النتوائج امل ينوة يف
اجلدول ميك أن نشوك جمموىعت نتيووة التووان

بو العناصو  ،حيوث أن

األوىل تض اخلصىصية والعزلة والالانيوة تضو احلميميوة ،ويف هوها اإلطوار أشوار
أب ي  Abricإىل أن النوىا امل كزيوة قود يكوىن عود ها مو عنصو ي إىل سوتة
عناص  ،وأنها تضم التوان

واالستق ار ،وللتأكد م ذل علينا التمييز بو

العناص األولية والنائ ة ،حيوث تعو االوىل علوى الطواب غوا املشو و  ،والالانيوة
تأخووه امسهووا م و القيمووة ال و منحتهووا هلووا نظ و ا لت عيتهووا إىل األوىل ،كمووا أن
معناها يُحَد وفقا لىظيفتها مقارنة م العناص األولية (بوتل )93 ،2017 ،أ
أنه يىجد تدر آخ اخ النىا امل كزية.
وانطتقا مما سو فوإن جممىعوة العناصو األوليوة (النشوطة) تضو عنصو ان
مرتابطان متوانسان هلما نف

الداللة وهما العزلة واخلصىصوية ،وكموا أشو نا

سووابقا اىل أن السوويار اليووىم تووىف تق ي ووا ك و مووا يووىف املنووزل ،ففووي راسووة
لىب ي  Lebrun 2001حىل امل ك ة كفضا معي

وجد أن فضا امل ك ة

يع ع هىية الف وشخصيته متاما مال املنوزل ،فتخلو أوال الهاتيوة والف انيوة
واخلصىصووية ،مو خووتل انشووا احلووىاجز مالو األبووىا والنىافووه ورمووى العت ووا
ال و متال و املوو ور ب و الووداخ واخلووار واحلوودو ب و السووائ وب و اآلخوو ي ،
فتص امتدا للمنزل أو باألح

منزال أخ ا .هوه احلودو جتعو السوائ يشوع

وكأنه اخ منزله.
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أمووا العناص و النائ ووة واملتماللووة يف احلميميووة ،وال و أولووت هلووا عينووة الدراسووة
أهميووة ك و ا قوودر

 ،2,69وال و يتحوود معناهووا وفقووا لىظيفتهووا بالنس و ة

للعناصووو األوليووووة ،واذا رجعنووووا للتحليووو السوووواب جنوووود أنووووه اذا تووووىف الشووووعىر
باخلصىصية والعزلة حي

السائ باألمان فيشع أنه ح يف فضا السويار وأنوه

املكان املناسب للحديث ع خصىصياته.
أمووا بالنسو ة للنظووام احمليطووي للتمووالت فقوود احتووى علووى عوود م و العناص و
تى عووت يف اخلانووة الالانيووة وال ابعووة متووالتن العناصوو احمليطيووة االوىل والالانيووة،
وبال غ م أن عناصو النظوام احمليطوي تكوىن أكالو عود ا وتكو ار ،اال انهوا
أق و و نووا و اللووة مقارنووة بووالنىا امل كزيووة ،العناص و احمليطيووة بفض و تعوود ها
وتنىعهووا هووي أكالوو ا اسووتعماال يف حووديث أفوو ا العينووة وخطابوواته عوو متالوو
امل ك ووووة كفضووووا خووووا  ،ويعتووو النظووووام احمليطووووي مكمووو لنظووووام النووووىا
امل كزية ،ويتض ذل م اخلصائص املشرتكة بو الفضوا الوداخلي للسويار
واملنووزل وهووها مووا يظه و يف العناص و التاليووة :األمووان ،ال احووة ،اهلوودو  ،ال فقووة
والعائلة ،احل ية ،النظافة والتنظي  ،نتحظ أن ك هوه العناصو أو التموالت
تع ع خصائص املنزل وال اسقطتها عينوة الدراسوة علوى فضوا السويار مموا
خيل نىعا م اخلصىصية واحلميمية ال ظه

يف النىا امل كزية.

أمووا اخلانووة الالالالووة املتماللووة يف منطقووة العناص و املفارقووة :فهووي العناص و ذا
التك ار الضعيف و رجة األهميوة العاليوة ،وتضو آرا أقليوة مو األفو ا لكنهوا
مهمة بالنسو ة هلو  ،حيوث متاللوت يف موا يلوي :املسوؤولية ،العمو  ،ملكيوة خاصوة
ونتحظ ان ما مييز هه العناص هى االختت والتنى ب موا هوى موا

ونفسوى

اجتماعي ،حيث ع اف ا العينة ع متال املسؤولية بالتداعيا التالية :االلتوزام
االحرتام ،السيط  ،النظام ،االنض ا  ،رمبا تشرت هه العناص ب السويار
واملنووزل حيووث جيووب أن يت ووا ل أفو ا العائلووة أو األسو االحوورتام والتفوواه ويقووىم
املنووزل علووى قووي كاالنض و ا وااللتووزام بالقىاعوود أو القووىان ال و يضووعها ر
االس أو العائلوة ،وهوى بالضو

موا أسوق علوى السويار والفضوا املو ور  ،أ

جيووب أن يت ووا ل مسووتعملي الط يو سووىا سووائق أو راجلو االحوورتام ،وااللتووزام
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بقىان امل ور ،لها اعت وا استعمال السيار مسؤولية السائ اجتا نفسه واجتوا
بقيوووة املسوووتعمل  ،وقووود تعوووى هوووه التموووالت ملعاشوووا شخصوووية ألفوو ا العينوووة
كحىا

م ور حدثت هل أو ألقاربه أو معارفه وميك أن يظه هها التمالو

وعي األف ا بأهمية ووظيفة السيار كىسيلة نق وبنتائج سى التص
أمووا يف متال و ملكيووة خاصووة رمبووا تع و ع و الووتمك املووا

بها.

أو ال فاهيووة أو

القوودر علووى االمووتت سووىا بالنس و ة للمنووزل أو السوويار  .أمووا فيمووا خيووص متال و
العم فقد قسمنا التداعيا اىل قسم  ،فمنه م كانت اجاباتوه يغلوب عليهوا
اجلانب النفسي وذل حبالا ع اهلدو والرتكيز وال احوة كمو أورا بنوى أو
وثائ مهمة ،أما القس الالاني فيغلب عليها اجلانب املا

النفعي ،فقود اعت هوا

السائقىن وسيلة للعمو أو كسوب القوى تسوتخدم للنقو بط يقوة قانىنيوة أو غوا
قانىنية  Fraudeوهى ما تىافو مو راسوة بو علوي وشو فة  .2019ومونه مو
اعت و املنووزل أيضووا وسوويلة للكسووب ع و ط ي و االجيووار أو ش و ا وإعووا بيعووه
وكسب هام

ال ب .

عمىموووا ميكننوووا القوووىل أن حمتىيوووا التموووالت االجتماعيوووة حوووىل السووويار
كفضوووا خوووا  ،جعلوووت منهوووا امتووودا لفضوووا السوووائ وجمالوووه اخلوووا  ،وان
السووائق املسووتوىب يوو ون سووياراته كمنووا هل أو كفضووا خووا

متحوو

يضم هل احلميمية واخلصىصوية وال احوة وهوى موا يتىافو مو موا جوا يف بعو
الدراسووا الغ بيووة الو تناولووت هووها املىضووى كدراسو

مووىشMoche 2001

و بىا .Dubois 2004
خامتة:
كختصة هله الدراسة ميكننا القىل أن حماولتنوا للكشوف عو التموالت
االجتماعيووة للسوويار كفضووا خووا

لووي

فق و للتىقووف عنوود اجلانووب الىصووفي

هلووا ،وامنووا بهوود فهو وحتليو سوولىكا للسووائق علووى الط يو  ،خاصووة منهووا
سوولىكا املخوواط  ،صووحي انووه ال ميكننووا تعمووي هووه النتووائج نظ و ا لط يعووة
العينووة ،لك و ال ميكننووا أن ال نعت هووا مؤش و ا عمووا هووى مىجووى  ،خاصووة وانووه
يصعب يف مال هه الدراسا احلصىل علوى عينوا عشوىائية مماللوة ،إن النتوائج
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عبلة سرايري  -راجية بن علي

التمثالت االجتماعية للسيارة كفضاء خاص

ال تىصولنا اليهوا قود تشو ح موا حيود اليوىم يف ط قاتنوا ،وقود تكوىن منطلقوا
لتفسا احلىا

ال يع فها الفضا املو ور  ،فالسويار الو صونعت يف األصو

كىسوويلة للنق و ولتسووهي حيووا األف و ا حتىلووت لوود ال و ع

اىل فضووا خووا

محيمووي ،آمو  ،مو ي  ،يش و ه أو يكووا يكووىن كوواملنزل ،فضووا خووا
يو ت

سووائقها بهووا عاطفيووا ،مووا جيعو مو أ مسووا

معووي

بهووا يف حوودو التفوواعت

اليىمية ال حتد على الط ي  ،افعوا لسولىكا غوا آمنوة وعدوانيوة تشوك
خط ا على السائ نفسه وعلى بقية مستعملي الط ي .
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