
 
 
 
 

كلية البنات لآلداب والعلوم 
 والتربية

 قسم االجتماع
 

 آليات التكيف االجتماعى للحرفيين بمدينة السالم

 دراسة سوسيوأنثروبولوجية
 
 

 رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير فى اآلداب
 تخصص علم االجتماع

 
 

 إعداد الطالبة
 مرفت زين العابدين أحمد محمد

 
 

 إشراف
 أ.د. اعتماد محمد عالم

 أستاذ علم االجتماع بكلية البنات
 جامعة عين شمس

 ميد محمدأ.د. آمال عبد الح
 أستاذ علم االجتماع بكلية البنات

 جامعة عين شمس
 

2006 
 



 
 
 

 كلية البنات     
 قسم االجتماع    

 
 رسالة ماجستير

 
 : مرفت زين العابدين أحمد محمد اسم الطالبة

 االجتماعى للحرفيين بمدينة السالم: آليات التكيف  عنوان الرسالة
 دراسة سوسيوأنثربولوجية

 : الماجستير اسم الدرجة
 أ.د. اعتماد محمد عالم المشرفان:

 أستاذ علم االجتماع بكلية البنات
 جامعة عين شمس

 أ.د. آمال عبد الحميد محمد
 أستاذ علم االجتماع بكلية البنات

 جامعة عين شمس
 /    :      /       تاريخ البحث

 : أجيزت الرسالة بتاريخ      /    / الدراسات العليا
 

 موافقة مجلس الكلية
/      /2006 

 موافقة مجلس الجامعة 
/      /2006 

 



 
 
 

 

كلية البنات لآلداب والعلوم 
 والتربية

 قسم االجتماع
 

 صفحة العنوان
 

 : مرفت زين العابدين أحمد محمد اسم الطالبة
 اجستيرمالدرجة العلمية : 

 : علم اجتماع القسم التابع له
 : كلية البنات جامعة عين شمس اسم الكلية

 بتقدير جيد -كلية البنات  -جامعة عين شمس  - 1993: ليسانس  سنة التخرج
 2006:  سنة المنح



 إهداء
 

أهدى كل جهدى املتواضع إىل والدى املتفاىن الذى علمىن 
م أو يقصر معى معنواًي ومادايً ورابىن ومل يبخل علّى ىف يوم من األاي

 طوال حياته.        
إنه احلاضر الغائب رمحة هللا عليه وأدعو هللا أن يشمله برمحته 

 الواسعة.
 -املضحية  -الصبورة  -كما أهديها إىل والدتى احلنون 

الغالية الىت طاملا رأيتها أمًا مثالية تستحق جبدارة الفوز بذلك الوسام 
اعيل، على، إميان فلهم مىن كل احلب وال أنسى أخوتى إمس

 والتقدير.



 شكر
 

 أتقدم بالشكر إلى كل من:
جامعة عين  -أستاذ علم االجتماع بكلية البنات  أ.د. إعتماد محمد عالم

شمس ووكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث )سابقًا( لتفضلها باإلشراف 
 على الرسالة.

تاذ علم االجتماع بكلية البنات جامعة عين أسأ.د. أمال عبد الحميد محمد 
 شمس بقبول اإلشراف على الرسالة.

أستاذ علم االجتماع بكلية اآلداب جامعة أ.د. ثروت اسحق عبد الملك 
أستاذ علم االجتماع  واألستاذ الدكتور/ فوزى عبد الرحمن اسماعيلعين شمس 

 المناقشة.المساعد بكلية البنات جامعة عين شمس على تشريفهم بقبول 
 جامعة عين شمس -مكتبة كلية البنات 
 جامعة عين شمس -المكتبة المركزية 
 جامعة القاهرة -المكتبة المركزية 

 مكتبة مصر الجديدة
 مكتبة المركز القومى للبحوث االجتماعية والجنائية

 جامعة القاهرة -مكتبة كلية التخطيط العمرانى 
 ع رعاية األطفال الحرفيين(المجلس القومى لألمومة والطفولة )مشرو 

 رابطة شباب الخريجين للصناعات الصغيرة
 جمعية تنمية المجتمع المحلى ألصحاب المهن الصناعية

 مكتب إسكان الحرفيين
 هيئة المساحة



 شكر وتقدير
إتمام هذه الدراسة ثم أتقدم بالشكر  إلىأشكر هللا سبحانه وتعالى أن وفقنى 

 :إلى
التى على يديها  عتماد محمد عالماة الدكتورة أستاذتى الفاضلة األستاذ

بحق وبصدق تعلمت معنى )األستاذية( فهى طالما فاضت على بخبرتها وعلمها 
الغزير مما يجعلنى مهما ذكرت فلن أوفيها حقها فلها منى كل الوفاء والتقدير 

 والحب بارك هللا فيها ومتعها بالصحة والعافية.
التى لم تدخر  دكتورة أمال عبد الحميد محمداألستاذة الوأتقدم بالشكر إلى 

وقتًا وال جهدًا فى مساعدتى واتاحة الفرصة لى لإلستفادة من خبراتها والوقوف 
 بجانبى وتشجيعى جزاها هللا عنى خير الجزاء.

 األستاذ الدكتور/ ثروت إسحق عبد الملككما أتقدم بالشكر والتقدير إلى 
امعة عين شمس على تفضله بقبول المناقشة أستاذ علم االجتماع بكلية اآلداب ج

 بما يفيد إثراء هذا العمل المتواضع بخبرته وعلمه الغزير.
أستاذ  األستاذ الدكتور/ فوزى عبد الرحمن اسماعيلوإلى أستاذى الفاضل 

الشكر  بجزيلعلم االجتماع المساعد بكلية البنات جامعة عين شمس، أتقدم 
 لرسالة واالستفادة من علمه وخبراته.والتقدير بقبول سيادته مناقشة ا

ص الشكر والعرفان للسيد عبد الحميد يوسف فى مساعدة لكما أتقدم بخا
 الباحثة فى جمع المادة الميدانية.

كذلك الشكر للسيدة هيفاء يكن مدير عام متحف سوزان مبارك، والسيد 
عة األمريكية إبراهيم سليمان مراجع اللغة العربية والسيد عمرو طارق مراد بالجام

واآلنسة ياسمين بقسم اللغة االنجليزية والسيد عماد محمد قسم الجغرافيا بكلية 
اآلداب جامعة عين شمس واألستاذة داليا جعفر مدير عام ابتدائى بنين بمدارس 

 طالئع المستقبل.
 وهلل الحمد من قبل ومن بعد

 الباحثة                                                                   



 



 فهرس الموضوع

 الصفحة الموضوع
 الفصل األول

 مدخل إلى موضوع الدراسة

 مقدمة
 أواًل : مشكلة الدراسة وأهدافها

  أهمية الدراسةثانيًا : 
 ثالثًا : مفاهيم الدراسة

 رابعًا : تساؤالت الدراسة
 

 
 
1 
3 
4 
5 
12 

 الفصل الثانى
 اإلطار النظرى والمنهجى للدراسة

 مقدمة
 اإلطار النظرى لدراسة التكيف االجتماعى -القسم األول 

 أواًل : البنائية الوظيفية والتكيف االجتماعى
 ثانيًا : التفاعلية الرمزية ودراسة التكيف االجتماعى

 ثالثًا : االتجاه األيكولوجى لدراسة المجتمع
 

 
 
13 
14 
14 
17 
18 

 اإلطار المنهجى للدراسة -القسم الثانى 
 اًل :مجتمع الدراسةأو 

 ثانيًا : منهجية الدراسة
 : حجم العينة وطريقة اختيارها اثالثً 

 رابعًا : خصائص العينة
 خامسًا : أدوات جمع البيانات

 سادسًا : مصادر جمع البيانات
 سابعًا : اإلطار الزمنى للدراسة

20 
20 
20 
21 
22 
25 
30 
32 

 الفصل الثالث
 واقع الدراسات السابقةالتكيف االجتماعى فى المدن الجديدة من 

 مقدمة
 
 



 الصفحة الموضوع
 أواًل : دراسات التكيف االجتماعى

 ثانيًا : دراسات تناولت المدن الجديدة والسياسات الحضرية
 ثالثًا : دراسات تناولت الحرف والصناعات اليدوية

 تعقيب     

33 
33 
37 
54 
59 

 الفصل الرابع
 اسةالمالمح األيكولوجية والديموجرافية لمجتمع الدر

 مقدمة
 أواًل : نبذة عن مدينة السالم
 ثانيًا : نشأة مدينة الحرفيين

 ثالثًا : المالمح األيكولوجية لمجتمع الدراسة
 رابعًا : المالمح الديموجرافية لمجتمع الدراسة

 خامسًا : الخدمات المتاحة بالمدينة
 سادسًا : بعض مالمح الثقافة الشعبية

 

 
 
62 
62 
64 
67 
70 
85 
88 
 

 الفصل الخامس
 التخطيط الحضرى فى مدينة الحرفيين

 مقدمة
 أواًل : استراتيجية استخدام األرض

 ثانيًا : التخطيط العمرانى لمدينة الحرفيين
 تصميم البلكوات
 تصميم الورشة.

 ثالثًا : المنشآت الخدمية :
 الخدمات الصحية -1
 الخدمات التعليمية -2
 لخدمات الترفيهيةا -3

 
 
91 
92 
94 
95 
101 
104 
104 
105 
105 



 الصفحة الموضوع
 الخدمات األمنية -4
 الخدمات االستهالكية -5

 رابعًا : مؤسسات المجتمع المدنى
 جمعية تنمية المجتمع المحلى ألصحاب المهن الصناعية -1
 صالح السياراتإلاإلنتاجية الجمعية التعاونية  -2
 رابطة شباب الخريجين -3
 مشروع رعاية وحماية األطفال العاملين بمدينة الحرفيين -4

 تواجه المشروعتحديات 
 
 

106 
107 
107 
107 
108 
108 
109 
118 
 

 الفصل السادس
  آليات التكيف الفيزيقى للحرفيين

 مقدمة 
 أواًل : آليات التكيف فى بداية االنتقال

 ثانيًا : آليات التكيف الفيزيقى فى بيئة العمل
 ثالثًا : آليات التكيف الفيزيقى فى السكن 

 

 
 
119 
120 
126 
138 

 الفصل السابع
 يف االجتماعى للحرفيينآليات التك

 مقدمة
 أواًل : آليات التكيف االجتماعى فى بيئة العمل

ثانيًا: العالقات االجتماعية وآليات التكيف االجتماعى على مستوى 
 بيئة السكن

 ثالثًا : معوقات التكيف االجتماعى داخل مجتمع الدراسة

 
 
142 
143 
 
152 
156 

 الفصل الثامن
 نتائج الدراسة

 
 



 الصفحة الموضوع
 ات التكيف الفيزيقى فى بداية االنتقال.آلي - 1
 آليات التكيف الفيزيقى فى بيئة العمل. - 2
 التكيف الفيزيقى على مستوى السكن. - 3
 آليات التكيف االجتماعى على مستوى بيئة العمل. - 4

 

 
166 
168 
169 
170 
170 

 

 
 



 -أ- 

 المقدمـــــة 

يعد إنشاء المدن الجديدة من أهم السياسات الحضرية التى تسعى إليها 
ر فرص يجميع الدول لكى تحقق أهدافًا متباينة لصالح المجتمع كله من أجل توف

على تخفيف حدة االزدحام والتلوث، والتخلص من أزمة السكن  والمساعدةللعمل، 
ذلك توطين الصناعة بها. وتعد مدينة التى يعانى منها الكثير من الشباب، وك

الحرفيين إحدى المدن الجديدة التى أنشأتها الدولة لتكون أول مدينة خاصة بهم، 
السكن  أمقامة الجديدة سواء للعمل ستوجب اإلتيتوفر فيها العمل والسكن معًا، و 

آليات لتكيف الحرفى فى بيئته الجديدة، ومن هذا المنطلق اهتمت هذه الدراسة 
الخصوصية الذى يميزها عن غيرها  طابع   لمدينة الحرفيينلذا فإن  ك الموضوع؛بذل

آليات التكيف لدى الحرفيين داخل مدينتهم ويقاس ذلك من  من خاللمن المدن 
 أساسية: مستوياتخالل ثالثة 

 مستوى بيئة العمل. (1)
 مستوى السكن. (2)
 مستوى المجتمع المحلى.  (3)

 فصول : وسوف تنقسم الدراسة الراهنة إلى سبعة
يتناول المدخل إلى موضوع الدراسة حيث يعرض مشكلة الفصل األول: 

 الدراسة وأهدافها وأهميتها والتساؤالت والمفاهيم األساسية المتعلقة بها.
يختص بتناول اإلطار النظرى والمنهجى للدراسة من خالل  الفصل الثانى:

ات السوسيولوجية وفيه قسمين أساسيين: أولهما التكيف االجتماعى من واقع النظري
يعرض عدد من النظريات االجتماعية لكى تستطيع الباحثة بلورة عدد من القضايا 
النظرية التى تشكل اإلطار النظرى والذى فى ضوئه يتم تفسير النتائج. ويختص 
القسم الثانى باإلطار المنهجى للدراسة وفيه تتناول الباحثة مجتمع الدراسة 

وطريقة اختيارها، كما تتناول بالشرح أدوات جمع البيانات  ومنهجيتها وحجم العينة
والتى تتمثل فى المالحظة والمقابلة المتعمقة ودليل دراسة المجتمع المحلى فضاًل 
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على صحيفة االستبانة. وقد جمعت البيانات من خالل مصادر ميدانية ومصادر 
 غير ميدانية.

المدن الجديدة من واقع يختص بدراسة التكيف االجتماعى و  الفصل الثالث:
 الدراسات السابقة فهو يتناول ثالثة محاور :

 أواًل : دراسات تناولت التكيف االجتماعى.
 ثانيًا : دراسات تناولت المدن الجديدة والسياسات الحضرية.

 ثالثًا : دراسات تناولت الحرف والصناعات اليدوية.
وجرافية لمجتمع الدراسة يتناول المالمح األيكولوجية والديم الفصل الرابع :

كما  -موقعها وحدودها وأهم الخدمات بها  -وفيه يعرض نبذة عن مدينة السالم 
يتطرق إلى نشأة مدينة الحرفيين والمالمح األيكولوجية لمجتمع الدراسة إلى جانب 
المالمح الديموجرافية للسكان، كما يتضمن الفصل الخدمات المتاحة بالمدينة 

 ة الشعبية.وبعض مالمح الثقاف
يتعرض للتخطيط الحضرى فى مدينة الحرفيين حيث  الفصل الخامس:

يستعرض السياسات الحضرية والمدن الجديدة وخطة استخدام األرض من حيث 
تخطيط الشوارع والممرات وتصميم الورشة، وشكل البلوكات، والتعرف على 

 الخدمات المتاحة بالمدينة.
ف الفيزيقى للحرفيين فى مجتمع يتناول آليات التكي الفصل السادس:

 الدراسة وذلك من خالل ثالثة محاور أساسية هى: 
 أواًل : التكيف الفيزيقى فى بيئة العمل 

 ثانيًا : التكيف فى السكن 
 ثالثًا : التكيف االجتماعى )داخل مجتمع المدينة( 

يتناول آليات التكيف االجتماعى للحرفيين من خالل أربعة  الفصل السابع:
 اور هى:مح

 األول: التكيف االجتماعى فى بيئة العمل.
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 الثانى: التكيف االجتماعى فى السكن.
 الثالث: التكيف االجتماعى على مستوى المجتمع المحلى.

ذلك من خـالل المشـكالت التى تعوق تكيف  ؛الرابع : معوقات التكيف االجتماعى
ة من وجهة نظر أبناء مجتمع الحرفى، ثم نتناول النظرة المستقبلية والحلول المقترح

 الدراسة.
الفصل الثامن : نتائج الدراسة وسوف يتم عرض ألهم النتائج التى توصلت إليها 

 الدراسة الميدانية، فضاًل عن بعض التوصيات.
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