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نـــــــ�� و���ــــ�  

  

إمتام هذا العمل بتوفيقه فاحلمد هللا محدا كثريا مباركا يليق على  أعانينالذي .أوالالشكر هللا  إن 

  .جبالل وجهه وعظيم سلطانه

،على كل اجلهود اليت إمساعيلالدكتور بن السعدي :املشرف بالشكر اجلزيل لألستاذ أتقدمكما -

  .هذا املشروع النور يف هذا الوقت رأى،ولواله ملا األمني،والناصح بذهلا معي فقد كان نعم املوجه

للمسؤول  بالشكر اجلزيلواخص .العلمة  الطاقم العامل حبظرية بلدية إىلبشكري  وأتقدم-

  .الصاحل شودار على كل املساعدات والتسهيالت اليت قدمها الجناز هذا البحث :

كل  إىل–قسم علم االجتماع جبامعة باتنة على املساعدة املعنوية واملعرفية  أساتذةكافة  إىل-

على  وبعيدوالزمالء الذين دعو يل بالتوفيق والنجاح واىل كل من ساهم عن قريب  األحباب

  تشجيعنا ونصحنا ودعمنا ولو بكلمة طيبة

  :  إىل

  .اهللا عليه وسلم نبيا ورسوال كل من امن باهللا ربا وباإلسالم دينا والسراج املنري حممد صلى -
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 رائطـــاخل رســفه

 

  82................... وموقع املدن املتوسطة مشال شرق اجلزائر الوحدات الفيزيائية املتجانسة/01اخلريطة رقم -

  85............................................1998وعاصمة املدن  ملدن املتوسطةاموقع /02اخلريطة رقم -

  89..................................................1998 املتوسطةن توزيع سكان املد/ 03اخلريطة رقم -

  95............................................................ملدينة العلمة اإلدارياملوقع /04اخلريطة رقم -

  96..................................................والفلكي ملدينة العلمة اإلقليمياملوقع /05 اخلريطة رقم -

  98.........................................................خريطة املوضع -مدينة العلمة /06اخلريطة رقم -

  105......................................................مةالتركيب الداخلي مدينة العل/07 اخلريطة رقم -

  106........................................................العمراين ملدينة العلمةالتطور / 08اخلريطة رقم -

  109................................................1998مدينة العلمة استخدام االرض/09اخلريطة رقم -

  111..........................................................امناط املباين -مدينة العلمة /10اخلريطة رقم -

  119........................................................توزيع النشاطات مبدينة العلمة/11اخلريطة رقم -

  121...........................................................شبكة الطرق مبدينة العلمة/12اخلريطة رقم -

  124.........................................................ناطق غري املخططة باملدينةامل/13اخلريطة رقم -

  126..........................................................حي لويل اإلداريةاحلدود /14اخلريطة رقم -

  127..................................................حي هواري بومدين اإلداريةاحلدود /15اخلريطة رقم -

  132.................................................29منطقة البحث قطاع منحي لويل/16اخلريطة رق -

  134......................................33من حي هواري بومدين قطاع منطقة البحث/17اخلريطة رقم -
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القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر كان انقالبا  أواخر أنليس من الشك        

عصر  إىلعامة ،فلقد انقلبت من عصر اجلمود  واإلنسانيةخاصة  اروياكبريا يف تاريخ 

تغيريات جذرية اجتماعية  أدخلتاحلركة والفوضى عن طريق الثورة الصناعية اليت 

هرت قوى اجتماعية جديدة تغريت البنية الطبقية للمجتمع ،كما واقتصادية وسياسية ،فظ

  .وعالقات جديدة تطورت مع عمليات التحضر إنتاج أساليبظهرت 

 وإمنايعد التحضر مرحلة رقي وحداثة وتطور للمجتمع،وهو ليس ظاهرة حديثة العهد -

ضري متخلفة ،وبالتايل فاحل وأخرىهي موجودة منذ القدمي حيث كانت مناطق حضرية 

هناك ثورة حضرية هائلة ،حيث  أنباتمعات احلديثة وليد حضارات قدمية واملالحظ 

مباين كناطحات السحاب وانشات الكثري من املرافق واخلدمات اليت تقدم  أقيمت

  .األفرادللمجتمع كتجهيزات وتسهيالت متنوعة تعكس تنوع احتياجات 

اليت  األخرىلظواهر خمتلف اعن ويعترب التحضر ظاهرة هلا خصائص ومسات متيزت -

واملناطق اليت تتميز خبصائص هذه الظاهرة تعترب مناطق حضرية ،ويف الواقع ,تنتشر يف املدن

وبناءا على .اتمعية أوسواء العلمية  األمهيةدراسة التحضر تعد على قدر كبري من  أن

على حياة  وتأثريهالتحضر  وأسبابذلك هناك عدة مؤمترات عقدت ملناقشة عوامل 

، وبالتايل  شكاهلاأواملدن  باختالفعوامل هذه الظاهرة ختتلف  أنومما الشك فيه  األفراد

فعوامل التحضر يف املدن الصغرى ختتلف عن عوامل التحضر يف املدن املتوسطة وكذلك 

العوامل املرتبطة  بأهمعن املدن والتجمعات الكربى، ويف هذا البحث مت االهتمام 

العمرانية  واألمناطاحلياة االجتماعية  أساليبدن املتوسطة واملسامهة يف تغيري بالتحضر يف امل

 واألطراملفاهيم : األول،الفصل  الفصل التمهيدي:اخلطة املنهجية التالية بإتباعلك ذو

احملور .التحضر واملفاهيم املقاربة:األولاحملور -يتضمن ثالث حماور )حتليل مناقشة ( النظرية

التحضر وجماالت :احملور الثالث -)حتليل يف ضوء املداخل النظرية(عوامل التحضر :الثاين

  .احلضري  اتمعري يف ـالتغ

خصائص : األولمتهيد،احملور :املدن  أشكالاملدينة املتوسطة كشكل من :الفصل الثاين 

 أشكالاحملور الثالث املدينة املتوسطة كشكل من –نة تصنيفات املدي:احملور الثاين–املدينة 

  .املدن

 



 ب 

طبيعة : األولاحملور - متهيد –التحضر ومشكالته يف البلدان النامية :الفصل الثالث      

احملور الثالث –لتحضر يف البلدان النامية ااحملور الثاين عوامل –التحضر يف البلدان النامية 

  .مية مشكالت التحضر يف البلدان النا:

التوزيع اايل :األولاحملور –التحضر واملدينة املتوسطة يف اجلزائر :فصل الرابعال-

: احملور الثالث–عوامل التحضر باجلزائر : احملور الثاين –ة يف اجلزائرنياللتجمعات السك

  .املدينة املتوسطة باجلزائر

صائص العامة ملدينة اخل:األولاحملور .مدينة العلمة كمجال عام للدراسة:الفصل اخلامس-

اخلصائص :ور الثالثـاحمل -نة العلمةالعمرانية ملدي اخلصائص:الثايناحملـور  -العلمة

املرافق العامـة و : احملـور الرابع -  ــةاالجتماعية ملدينة العلمالسكانية و

  .زات احلضريةــالتجهي

والفلكي  اإلداري املوقع - املنهجية وإجراءاتهلبحث بااال اخلاص : الفصل السادس-

 السكان( الثقافيـةاخلصائص االجتماعية و –اخلصائص العمرانية  –البحث  ملنطقيت

 –مجع البيانات أدوات–جـاملنه –املنهجية اإلجراءات-)واخلدمات -املرافق -والنشاط

  .العينة وطريقة اختيارها

 العامةص اخلصائ-متهيد–عرض وحتليل البيانات امليدانية وتفسريها :الفصل السابع-

من الناحية االجتماعية –العالقات اجلوارية –من الناحية االقتصادية واملهنية – للمبحوثني

-حسب الفرضية/ا:النتائج اخلاصة–النتائج العامة -واآلراءاملواقف –اخلصائص العمرانية 

  األهدافحسب /ب

  .التوصيات-

  .االقتراحات-

      .اخلامتة-
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فقد شهد العامل خالل القرن .احلضارة والتحضر من املواضيع اليت شاع التداول فيها منذ القدم

التاسع عشر منوا حضريا مل يسبق له مثيل ذلك جراء الثورة الصناعية اليت ظهرت يف تلك الفترة 

ا يتصل ا يف مواجهة الطبيعة وم اإلنسانتلخيص لنضال  األمريف خمتلف املدن،واليت هي يف اية 

  .)1(وجناح إخفاقمن 

انتقال السكان من  أنكما حياا  أسلوبالتغري يف اتمعات ويف  أنواعوالتحضر يعترب نوع من -

ما يعرف باهلجرة الداخلية ظاهرة ظلت مالزمة لنمو  أواملناطق احلضرية  إىلاملناطق الريفية 

  االجتماعية لنمو احلضري السكاين العاملي يف العقود التارخيية وهي احد العوامل

املدن متر بفترات طويلة تستغرقها بعملية التحول من  أنالتارخيية الواقعية وتؤكد الشواهد -

  واإلنتاجالذي يتم به عملية االستهالك  األسلوبوذلك بنفس الوترية يف  أخرى إىلمرحلة 

ن يكون عات يتطلع ألتلك اتم إفرادوالتحضر يف البلدان النامية يسري بشكل سريع فمعظم -

املالئم والظروف احلياتية العمل والسكن  إجيادمكان يف املدينة ،وهذا يعين  يأخذ أنحضريا أي 

التحضر اليعين قطعا  توفري  إذ.كرمية ،وال تنتهي املشكلة هنا إنسانيةاملرضية لكي حييا حياة 

العلم والتقنية والفن عناصر احلياة املادية وسد حاجيات الضرورية للعيش ،بل التحضر هو 

  ...والسياسة والشعر

من غريه يف هذه الدراسة وهذا البعد  أكثرللتحضر بعدا اجتماعيا هاما،وهو الذي يعنينا  أنكما -

يشتمل على احلراك والتوزيع السكاين واجلغرايف وسلوك ومواقف للفرد الذي يعيش يف احلضر 

 .)2(ا ووظائفهااحلضرية ولتنظيمهومدى مالئمتها للحياة اجلمعية 

  

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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،والتصنيع بينما تدعم التحضر يف تمعات الصناعية بالتقدم االقتصادي ولقد ارتبط التحضر يف ا

السكانية اهلائلة اليت مل ترتبط ال من قريب وال من بعيد مبؤشرات اتمعات النامية نتيجة للزيادة 

 إىلالزراعي وتدفق سكان الريف  اإلنتاجائض فالزيادة يف  أو,التغري االقتصادي كتطور الصناعة

االنتقال  أنحيث . أطرافهاومتوضعوا على  تستعد املدينة ملثل هذا الرتوح السريع أنقبل املدينة 

ضرب من  إىل أدىاحلياة احلضرية  أسلوب إىلالريفية  أو احلياة البدوية أسلوبمن  املفاجئ

القيمة التقليدية ومل  األنساقفظهر التفكك والتشكيك يف .التصدع يف البناء والنظم االجتماعية

  .املستوردة األنساقتتكيف مع تلك  أنثقافية وحضارية طع اتمعات العربية لعوامل تست

كما تعترب ظاهرة التحضر يف الوطن العريب ابرز مسة ملالمح التغري االقتصادي واالجتماعي يف -

االجتماعية عملت على تنمية  والتغرياتوضوحا ،فالتحوالت االقتصادية  وأشدهاهذا الوطن 

 التحضرعلى حساب التجمعات البدوية والريفية،ومما يزيد عملية  احلضرية وزيادااتمعات 

مرحلة التحضر حيث دخلت تلك  إىلاالنتقال االنتقال السريع من مرحلة البداوة  تعقيدا

 أوحضاريا عن سابقتها سواء اتمعات النفطية  ختتلف أسساتمعات مرحلة جديدة مبنية على 

غري  األقطارمن النفط بشكل غري مباشر عن طريق تشغيل العمالة العربية من  تلك اليت استفادت

صناعات حديثة يف مناطق خمتلفة من الوطن العريب،وقد صاحب  أدخلتاملنتجة للنفط فلقد 

لقد بدا :مثال األقطارازدهار الصناعة وتوسع التجارة بشكل سريع عمليات حتضر سريعة بتلك 

  .لى صناعة النسيج يف سورياازدهار صناعي كبري قائم ع

وبناء كيان اجتماعي واقتصادي االستقالل، وكان حلركات التحرر العربية واحلصول على -

تغريات ليست سياسية فحسب بل  إحداثالكبري يف  أثرهالوطن العريب  أقطاريف معظم  وإداري

وعية القوى العاملة وكان هلا دورها الكبري يف حتديد حجم ون.اقتصادية واجتماعية وثقافية هامة

  .)1(السائدة اليوم

  

 

  

  ــــــــــــــــــــــ
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بشكل خاص واجهت موجة من التحضر السريع حىت  لوطن العريب النفطيةا أقطار إنوصحيح 

  ".بنوبة حضرية اآلنوطننا العريب مير " إنقيل 

فبالرغم من  أقطارهات متعددة وسريعة لكنها مازالت متفاوتة بني وقفزت معدالت التحضر قفز

والبشرية و كذلك  الطبيعةالتشابه احلضاري بني اتمعات اليوم تتميز بالتعاون يف وفرة مواردها 

على درجة حتضر تلك  األثرمما كان له أعظم درجة تقدمها و منوها االقتصادي واالجتماعي 

نظرا ذه املواضيع املباشر لدراسة ههي اال ظهر يف كثري من املدن اليت ته و هذا مايوسرع األقطار

ختتلف عوامل هذه الظاهرة ودرجتها باختالف املدن و  متنوعة أحداثو  أسرارملا حتمله من 

وظهرت تعاريف وتصانيف للمدينة اختلفت باختالف الجتاهات واملداخل فهناك , أشكاهلا

وهذا حسب الوظيفة الطاغية ...ة ،جتارية ،صناعية،سياحيةمدن زراعي:تصانيف حسب الوظائف

تطور التارخيي سكاا،وهناك تصنيف تارخيي وهو حسب الممارسة من طرف  األكثر: أيعليها 

مدن كربى،مدن متوسطة ،مدن صغرى وهذا :لنمو املدن وحتضرها ،وهناك تصنيف حسب احلجم

  .التصنيف حيدد حجم املكان وشغله من طرف السكان

 وعوامل"املدن املتوسطة"ويف هذا البحث مت التركيز على شكل واحد من هذه املدن وهي -

 منوها،ومت اختيار هذا النوع من املدن باعتبارها نواة االستقطاب العمراين وهي مرتبطة بالتجمعات

جتمع انتقايل وهذه السمات تنطبق على العديد من املدن  أيضاواملراكز الكربى وهي الثانوية 

  .مدينة العلمة بوالية سطيف: توسطة ومن بني هذه املدن يف اجلزائرامل

يف  أساسيةبثالث جوانب "عوامل التحضر يف املدن املتوسطة"وميكن االهتمام يف هذا البحث -

،باعتبار واجلانب االيكولوجي اجلانب االقتصادي واجلانب االجتماعي الثقايف: نظر الباحث وهي 

  .وظروف البلدان النامية أوضاعبرية يف حتليل هذه العوامل هلا عالقة ك

العوامل االقتصادية  إىلجانب التطرق  إىلمت التركيز على عامل التجارة :صاديففي اجلانب االقت-

  .ومسامهتها يف منو هذه املدن األخرى

  .مت التركيز على عامل اهلجرة الداخلية:الثقايف الجتماعيا ويف اجلانب-

 اإلشارةمع , فتم التركيز على موقع املدينة ودوره يف منوها وتوسعها: اجلانب االيكولوجي أما-

الظواهر طريقة منهجية يف حتليل  إالالظواهر وماهذا  إحداثتكامل هذه احملاور الثالثة يف  إىل

  .وتفسريها
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ومت اختيار مدينة العلمة لدراسة "مدينة العلمة"ويتم دراسة هذه اجلوانب يف امليدان جمال البحث-

 أااملوقع ،نشاط السكان ،كما :عدة اعتبارات نظرية يف تصنيف املدن أساسا املوضوع على هذ

ح والية باعتبارها ـمرشحة لتصب وهي بلدية، أوهي مركز ومقر لدائرة  اإلداريمن اجلانب 

خمتلف وهي تعترب مدينة حتمل باملقارنة مع حجمها  تأثريموقع استراتيجي بشري ومنطقة ذات 

غرى ومؤهلة تحضر ومعامل النمو كوا مدينة متوسطة فقد خرجت من نطاق املدن الصمؤشرات ال

  ".مدينة كبرية"ن تصبح من املراكز احلضرية الكربىأل

  :ومن هنا ميكن حتديد املوضوع حسب التساؤل-

يف تغري  املتوسطة واملسامهةدن ـاملرتبطة بالتحضر يف امل ةـاألساسيالعوامل ماهي  -

  ؟العمرانية واألمناطاة االجتماعية ـاحلي أساليب

العوامل  أن إالالعوامل املرتبطة بالتحضر بصفة عامة عديدة وهلا صلة مبختلف اجلوانب،  أنحيث 

واحملددة للموضوع من خالل التساؤل  اإلشكاليةتتصل بثالث عوامل املذكورة يف  األساسية

،باعتبارها عوامل شائعة ل االيكولوجيالعامل االقتصادي والعامل االجتماعي الثقايف والعام:وهي

غالبية املدن فيها تتميز بغياب  أنيف منو اتمعات احلضرية وتوسعها خاصة يف البلدان النامية كما 

هذه العوامل من خالل  تأثريميكن حتديد  األساسوعلى هذا .التخطيط وانتشار املناطق املتخلفة

وتكمن ،من خالل مقارنة بعض اخلصائص خمططة غري وأخرىنطقة خمططة مب ميدانيةدراسة  إجراء

العلمية انه من املواضيع  األمهيةيف "لتحضر يف املدن املتوسطةاعوامل " دراسة املوضوع أمهية

املهمة واليت مل تلقى االهتمام الكايف من طرف الباحثني وخاصة فيما يتعلق باملدن املتوسطة ،الن 

التقصري بالنسبة هلذا  أو إغفالملدن الكربى وبالتايل ا أوكانت ختص اتمعات الدراسات معظم 

دراسات  إجراء إىلاحلالية واليت توصلت  الكربىالنوع من املدن،وباعتبار هذه املدن بدائل للمدن 

  ها وتوسعهاـووحماولة التخطيط هلا من اجل التحكم يف من

ط مبختلف اتمعات ترتب أمهيةيف دور التخطيط الشامل وماله من :العملية األمهيةوتكمن 

  .املدن الكربى شهدا،وخاصة يف هذه املدن من اجل عدم تكرار النتائج اليت  وتطويرها

  :إىلاختيار املوضوع  أسبابوترجع -

اخلاصة يف اجلزائر رغم  فيها الدراساتموضوع التحضر خاصة يف املدن املتوسطة تقل  أن:أوال

  .كما ذكر سابقا أمهيته
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العناية يف جمال  إىلة مازال يف حاجة ـحضر خاصة يف املدن املتوسطموضوع الت أن:ثانيا

  .اجلزائريـري الدراسات االجتماعية وخاصة يف اتمع احلض

التحضر يف اتمعات احلضرية باجلزائر خاصة  على هذه الظاهرة أكثرالرغبة يف التعرف :اـثالث

  .املتوسطة منها

مدينة "املشكلة وبناءا على استطالع امليدانق ألبعاد الساب املوضوع والطرح أمهيةوبناء على -

  :ةــالتالي األهدافميكن حتديد " العلمة

معرفة دور العوامل االقتصادية واالجتماعية الثقافية وااليكولوجية املؤثرة يف  إىلالوصول /أوال-

  .يف النمو احلضري  أساسيةاملدن املتوسطة باعتبارها كعوامل 

  .صائص االجتماعية املميزة لسكان املدن املتوسطةالتعرف على اخل/ثانيا-

  .على احلياة االجتماعية واالقتصادية للسكان طرأت ليتحماولة حتديد التغريات ا/ثالثا-

   .ةـبعض االقتراحات يف ضوء نتائج الدراسة امليداني إىلالوصول /رابعا-

ب ملمـوسة، يتعني هداف السابقة و باعتبـار موضوع البحث يرتبـط جبوانق األـلتحقي و

القيـام ببحث ميداين من خالل االنطالق من الفرضيـة و اليت متثل فكرة مبدئيـة تربط بني 

حيث كانت الفرضية املقترحة خالصة .)1(ع الدراسة و العوامل املسببة هلـاـوالظاهرة موض

أيضا  انخالل الزيارات االستطالعيـة ال البحث الذي كجلملـة من املالحظات امليدانية 

خطة البحث و ميكن صياغـة الفرضية على النحـو  عـدادإشكالية و مصدرا لصياغـة اإل

   :التالــي

ة وعوامل ـثقافيوة ـط التحضر يف املدن املتوسطة بعوامل اقتصادية واجتماعيـيرتب"

  ."ة ــالعمراني واألمناطاة االجتماعية ـاحلي أساليبر ـتغي إىل أدتة ـايكولوجي

   .ميكن عرض مؤشرات الفرضية اليت تعترب كمحـاور الستمـارة البحث امليـداينو من هنـا 

  

  

  

  

 160: ص )1974مصر  -القـاهرة . دار املعارف( قواعـد البحث االجتمـاعي . عبد الباسـط حمسـن )01(
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  :ودوره يف توسع املدينة:اجلانب االقتصادي/ا

  .التوسع يف اال التجاري داخل املدينة/01

  .النشاطات الغري رمسية بني سكان املدينة انتشار/02

  .للعمل املرأةخروج /03

  .األسرةوالوظائف االقتصادية داخل  األدوارتعدد /04

  :اجلانب االجتماعي الثقايف/ب

  التجديد والتغيري يف حياة السكان  إىلامليل /01

  .اجلغرايف للسكان األصلالتنوع يف العادات والتقاليد نتيجة الختالف /02

  .حتسن مستوى معيشة السكان/03

  .اتساع نطاق العالقات املكانية/04

  .التنوع يف عالقات اجلرية /05

  تغري اهتمامات األسرة/06    

  :اجلانب العمراين/ج*

  ختصيص املسكن واستعماله/01

  االستفادة من املرافق واخلدمات العامة/02

  االعتماد على املواد احلديثة يف البناء/03

  .احلديثة يف البناء  لألمناط تبين السكان/04

  .تعدد وظائف املباين يف جمال البحث/05

التوسع يف اال التجاري أي : األولففي اجلانب االقتصادي املؤشر :وكتفسري هلذه املؤشرات *

  .انتشارا يف املدينة األكثراعتماد معظم السكان يف املدينة على التجارة واخلدمات باعتبارها 
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املمارسة من طرف السكان  األنشطةاختالف  أوانتشار النشاطات الغري رمسية :ثاين ويف املؤشر ال

للعمل وتنوع ااالت اليت تعملن فيها،واملؤشر الرابع تعدد  املرأةواملؤشر الثالث هو خروج 

  .الواحدة األسرةداخل  األفرادأي ختتلف جماالت عمل : األسرةداخل  األدوار

حيام  أسلوبميل السكان لتجديد والتغيري يف  األولاملؤشر :ثقايفويف اجلانب االجتماعي ال*

السابق  اإلقامةسبب االنتقال من مكان ,ومنط عيشهم وهذا مايظهر من خالل عدة مؤشرات 

،وكذا التخلي عن بعض العادات القدمية وكذلك التنوع يف العادات والتقاليد نتيجة الختالف 

السابقة،وحتسن مستوى املعيشة وهذا يظهر من  إقامتهمكان اجلغرايف للسكان واختالف م األصل

وكذا التنوع يف ملختلف التجهيزات يف املسكن واملالحظة داخل مساكنهم  امتالكهمخالل 

التقتصر  أاعالقات اجلرية من خالل طبيعة العالقة بينهم واتساع نطاق العالقات املكانية أي 

باملدينة وتغري  أخرىمناطق  إىلاحلي ككل وخترج  تتعدى وإمنافقط على سكان منطقة واحدة 

  .ختتلف عن اهتماماا يف املاضي أا حيث األسرةاهتمامات 

ختصيص املسكن واستعماله حيث لكل غرفة الوظيفة اخلاصة ا  :"العمراين"واجلانب الثالث 

اد على املواد ،االستفادة من املرافق واخلدمات العامة داخل املسكن وداخل احلي ككل،واالعتم

احلديثة للبناء،وتعدد وظائف املباين يف  األمناطوالوسائل احلديثة يف البناء وهذا يظهرمن خالل 

  .املباين تعددت وظائفها بني االستعمال السكين واخلدمات والعمل أنجمال البحث حيث 

" ينة العلمةمد"وتعترب مؤشرات هذه الفرضية كمحاور الستمارة ستطبق يف امليدان جمال البحث *

 األهداف إىلاملبحوثني على االستمارة ،ومن اجل اختبار الفرضية والوصول  إجاباتمن خالل 

بعض  بنيمقارنة  بإجراءدراسة ميدانية مبدينة العلمة وهذا  إجراءسابقا من خالل املذكورة 

 اجلوانب يف للدراسة وذلكتوضيحه يف اال اخلاص  سيأيتمنطقتني عمرانيتني كما  يف  اخلصائص

       .  االقتصادية واالجتماعية الثقافية واجلوانب العمرانية

   

 



       

  

  

  ا	��� ا�ول
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  متهيـــد

  التحضــر واملفاهيم املقاربــــة/01

  )حتليـل يف ضوء املداخل النظــرية(عـوامل التحضر /02

ـريــغيــر يف اتمع احلضتاالت الــالتحضــر وجم/03  
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  :متهيـد
         

ختتلف وجهات النظـر حول التعريف الدقيق لظاهرة التحضر، و تتضمن هذه الكلمة يف القواميس معاين عدة،          

ختتلف باختالف الباحثني و اجتاهام، و من هنا سنحاول إعطـاء بعض التعارف والتصورات املختلفة للتحضر، و يف 
درجة التحضر، النمو احلضري، والتنمية : اهيم املقاربة هلذه الظاهرة و منـهاخمتلف االجتاهات و كذلك بعض املف

  و يف األخري سنضع التعريف اإلجرائي للتحضر. احلضرية
يف هذا العنصر نقوم بعرض املدلوالت و التعاريف املختلفة للتحضر و هذا حسب : التصورات املختلفة للتحضر     

 : و التخصصات و منها تاالجتاها

كما  التصور االجتماعي للتحضر و املدلول الدميغراغي، اجلغرايف، االقتصادي ، التنظيمـي، والسلوكي للتحضر    
  يف اتمع احلضري اول التحضر و جماالت التغيـرلعوامل التحضر، و يف احملور الثالث سنتن اينسنتطرق يف احملور الث
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  :اربةالتحضـر و املفـاهيم املق  -01

 : التصور السوسيولوجي للتحضـر -ا-10

التحضـر هو العملية اليت تتم ـا زيادة عدد سكـان املدن عن طريق تغري احلياة من حياة الريف إىل احليـاة        
و قـد يكون ذلك بسبب عدة عوامل منها اهلجرة و يف هذه احلالة يتعني على الشخـص أو اجلماعة أن  .1احلضريـة

  .2املدينةع النظـم السائدة يف تتكيف م
  .3كما يعرف من الناحية السوسيولوجيـة بأنه كل ما يتصل باملدن من حياة املدينـة    
و للتحضـر عالقة مباشرة مبظاهر التغري و ذلك التغري االجتماعي سـواء أكان هذا التغري بنائيا أو وظيفيا يف كيان   -

ع الريفي من طريق احلياة الريفية إىل حالة التحضر باعتبـارها أسلوب عـام اتمع، حيث أن التحضـر يأخذ باتم
للحياة للحضرية يف اتمع احلضري، و هذا التغري البدائي الذي يتعرض له اتمع الريفي أو البدوي يتركز على 

  .4التغيـر الوظيفي الذي يتم خـالل عملية التحضر

 
  :املدلول الدميغرايف للتحضر  -ب/10

وحده كأهم مقياس لعملية التحضر، و قد عرف التحضر يف حدود االجتاه  إىل البعد الدميغرايف يستند هذا التصور     
مبعىن هو إشارة إىل حركة من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية . إىل زيادة التركيز السكاين يف املدن و املناطق احلضرية

  .  5أولئك املقيمني يف املناطق الريفية سبةنكان املقيميـن يف املناطق احلضرية عن و ما يتبع ذلك من تزايد يف نسبة الس

تتخذ طريقني " تزدال"يشري يف تعريفه للتحضر بأنه عملية التمركز السكاين وهذه العملية يف رأي " تزدال"و جند أن   
، يف حني أن الطريقة الثانية اليت تتخذها أساسيني األوىل تتمثل يف تعـدد مراكز التجمع أي منو مراكز حضرية متعددة

عملية التحضر تتمثل يف منو التمركز السكاين الفردي، مبعىن أن زيادة حجم السكان يف قرية من القرى جدير بأن حيوهلا 

  " تزدال"إىل مدينـة طبقا هلذا الرأي الذي أعلنه 
  .6ن املدينة متثل منطقة متركز سكاينميكننا أن حندد الريف باعتباره منطقة ختلخل سكاين يف حني أ    

 
 
 
 
  
  

                                                 
   23: ص)  1981،بريوتدار النهضة العربية للطابعة و النشر (جمتمع املدينة االجتمـاع احلضري : عبد املنعـم شوقي: 1

  .123.124: ص.ص )1975 القاهرة ةاهليئـة املصرية العامة للكتـاب( –كلمة التحضر -خنبة األساتذة املصريني و العرب، معجم العلوم االجتماعية : 2

  . 17.18: ص.ص )1997اإلسكندرية  –املكتب العلمي للكمبيوتر للنشر و التوزيع  (املدينة بني املكان و الزمـان سكان : السيد حنفي عـوض: 3

    45ص.)رمص.اهليئة العامة (مذكور  إبراهيم –مراجعة و تصدير  – 1ج" معجم العلوم : خنبة من األساتذة املصريني: 4
  107-69: ص -ص)  1998اإلسكندرية  دار املعرفة اجلامعية،( اجلزء األول .مدخل نظري - علم االجتماع احلضري: السيد عبد العاطي السيد : 5

   .46: ص )1993االسكندرية.مؤسسة الشهاب(علم االجتماع احلضري: فادية عمر اجلوالين: 6
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  :للتحضر لتصور االقتصـاديا -ج/01

ارتبط التحضر حبركة انتقال و حتول إىل تنظيمات اقتصادية أكثر تعقيدا، مبعىن أبسط االنتقال من مرحلة تقوم فيها      
ىل حالة تقوم فيها احلياة على أساس العمل األويل كالصيد و الزراعة إ" اإلنتاج"احلياة االجتماعية على أساس العمل أو 

  .1الصناعي و اإلداري و التجاري و اخلدمات، أو بعبارة ثالثـة هو االنتقال من اقتصاد املعيشة إىل اقتصاد السوق

  : التصور اإليكولوجي للتحضر -د/10

املدرسة "ث يؤكد فيه أصحاب يكاد أن يكون هذا التصور تركيبا جديدا بني التصور الدميغرايف و االقتصادي حي     
، أو هو بعبارة 2يف تصوراا التقليدية و احملدثة، على عامل السكان و املكان أو متغري احلجم و الكثافة"  اإليكولوجية

إىل أن التحضر يشري إىل انتشار املراكز احلضرية ملنطقة الريف "   Albert Reiss – سيألربت ر "أخرى كما أشارت 
 .  3و التأثري املنتشر عادة يشري إىل العادات و السمات املرتبطة باملراكز احلضرية. يباحمليط أو القر

و استخدم حممود الكري يف دراسته عن النمو احلضري و هو يعين جمموعة من الظواهر اليت تنشأ يف منطقة معينة، و    

اجلذب و التأثري يف املناطق احمليطة ا و : يتتتمتع مبميزات جغرافية، اقتصادية، اجتماعية، و إدارية بشكل يكسبها خاص
   .القبلة لالستقطاب حبيث جتعلها تتجه إليها دائما 

    :التصور التنظيمـي للتحضر -و-10

التحضر  إمناال يقتصر التحضر وفقا هلذا التصور على تطوير النسق االقتصادي تدعمه تكنولوجيا صناعة متقدمة،     

عقد النظامي بنفس الدرجة و يف نفس االجتاه الذي سارت فيه التطورات التكنولوجية، و يشمل معناه تراكم التطور و الت
و تطوير األسواق احمللية و اإلقليمية و العاملية، و انتشار . التعقيد النظامي تارخييا على تطور احلكومات املركزية القوية

و فضال عن تلك التغريات اليت حلقت . اخل.....ات العماليةاألشكال املختلفة للتنظيمات الرمسية و غري الرمسية كالنقاب
وتغيري أمناط املعيشة و . ببناء وحدات التنظيم القائمة بالفعل كاألسرة و املدرسة و املؤسسات الدينية و األسواق املكانية

  .  4توسع شبكة املواصالت و االتصاالت

  : التصور السلوكي للتحضر -ي-01

و بالتاي . للتحضر على خربة األفراد على مر الزمن، من حيث أمناط السلوك و التفاعل يؤكد التصور السلوكي  
،  ليتميز يف األخري بانقسامية األدوار و تعددية االنتماءات "الرابطة"فعملية التحضر هي انتقال و حتول اتمع من شكل 

  . ......... ف العالقات املواجهة املباشرةو سيطرة العالقات السطحية الثانوية من خالل الروابط املتخصصة، و ضع

هذا النموذج الذي ارتبط . بعبارة أخرى هو االنتقال إىل منوذج أكثر رشاده و عقالنية للفعل االجتماعي و التفاعل
  5أو فقدان املعايري و االغتراب" يةالالمعيار"و"اهلامشية"،"العقالنية"،"العلمانية"وصفه باستخدام مصطلحات 

                                                 
  . 107-96: ص.املرجع السابق ص.نفس مدخل نظري  –احلضري  علم االجتماع: السيد عبد العاطي السيد:   1
  .107: ص. نفس املرجع:. السيد عبد العاطي السيد:  2

  43: املرجع السابق ص: فادية عمر اجلوالين:  3

  124 – 123: ص -ص املرجع السابقمعجم العلوم االجتماعية . خنبة من األساتذة املصريني و العرب : 4

  . 107 – 63: ص.ص: املرجع السابق. مدخل نظـري –علم االجتماع احلضري : طي السيدالسيد عبد العا : 5
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ما يعرف على أنه مصطلح مرادف لظهور السمات و اخلصائص احلضرية على السكان، و جند هنا التعريف ك       

الشائع يف تراث علم االجتماع الريفي، ذلك أن بعض املمارسات الثقافية اليت هلا عالقة باملدينة يف املنطقة الريفية معناه 
  . ) 1(ة حتضرأن هناك شواهد تدل على أن السكان الريفيني يشهدون عملي

   :للتحضر اإلجرائيالتعريف / *
  إجرائيابتعاريف عديدة و غزيرة و متشابكة للتحضر، و بالتايل ميكننا تعريف التحضـر تعريفا  االجتماعأثرانا علماء   

مجيع النواحي و جماالت احلياة ون الناحية  يفأنه التغري أو التطور الذي حيدث ى يعرف التحضر عل   

وهذه الظاهرة ال  –عادة، تقاليـد و قيم  –كولوجية،الدميغرافية، التنظيمية و السلوكية ياالقتصادية،االاالجتماعية،
  تقتصر على املدن فقط بل تتعداها إىل املناطق الريفية 

  : م املقاربة و منهاحضـر البد من تعريف بعض املفاهيـانطالقا من تعريف الت   

  :درجة التحضـر و سرعة التحضر/ا
يقصـد بدرجة التحضـر نسبة سكان املدن إىل جمموع السكان يف بلد ما يف وقت معني كما هي نسبة سكان      

املدن احلواضر و املراكز من جهة و جمموع سكان اتمع كله كما أن درجة التحضر ترتفع بسرعة يف مجيع أحناء العامل 

ع أن سرعة النمو احلضري قد خفت يف نفس الفترة اليت سواء كان ذلك يف البالد املصنعة أو غري املصنعة، و الواق
  .)2(زادت فيها السرعة للبالد غري املصنعة

  :احلضـرية التنميةالنمو احلضري و /ب
  هو زيادة عدد سكـان املدن مقــارنة بعدد سكان األرياف و ميكن أن حيدث هذا نتيجة هلجرة السكان الريفيني       
  .) 3(ارتفاعا مستمـرا يف زيادة سكان املدينة إىل املدن الشيء الذي يسبب 

و التنمية احلضرية هي سياســة ميكن أن توضع تمع حملي أو منطقـة تضم عددا من اتمعات احمللية       
  .)4(جغرايف كبيـر قصـد تطويره و تنميتـه إقليمالريفيـة مثال أو حمافظة بأكملـها أو 

  

  
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . 499: ، ص )ط. ت : دار املعرفة اجلامعية األزريطـة  دون( قاموس علم االجتماع . حممد عاطف غيث): 1( 

  133ص) 2000عمان  – األردن1.ط ، متوسط الوراق(النظريات االجتماعية املعاصرة و ظاهرة اجلرمية يف البلدان النامية : مصلح صـاحل): 2(
                 24: ص) يةراإلسكند دون تاريخ نشر منشأة املعارف(علم االجتماع احلضري و مشكالت التهجري و التغييـر و التنمية  .  قباري حممد إمساعيل ):3(

  152: ، ص)1982 القـاهرة 3دار املعارف، ط(. علم االجتماع و قضـايا التنمية يف العامل الثالث:  حممد اجلوهري):  4(
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  ":املدينة و القطاع احلضري" مفهـوم الوحدة احلضـرية /ج

، اإلقامة: من الناحية السوسيولوجية البحتـة هي عبارة عن فكرة جمردة و لكن العناصر اليت تتكون منها مثل     
جيعل املدينة شيئا حمددا هو ذلك البناءات الداخلية و وسائل املواصالت عبارة عن موجودات هلا طابع خمتلف مما 

  . )1(التكامل الوظيفي يف عناصرها املختلفة على هيئة واحدة كلية
   )2(أو جناح إخفاقل بذلك من ة و ما يتصيف مواجهة الطبيع اإلنساناألمر تلخيص لنضـال  ايةكما أا يف   
بالوحـدة احلضرية و كذلك القطاع   آخر، فهي تعرفة من ختصص إىلتلف املصطلحات فيما خيـص املديـوخت   

ال احلضرياحلضري أو ا  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

   124ص  )بريوت . ت.ط.د .دار النهضة العربية للطباعة و النشر(–مدخل نظري  –علم االجتماع احلضري : عاطف غيث ): 1( 

  39: ، ص )1981. الطبعة الثانية القـاهرة :دار املعارف(الجتماع احلضري ، دراسة يف علم ا املدينة :السيد احلسيين ): 2( 
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  :عـوامل التحضـر - 02
  ": االيكولوجية" ةالعـوامل اجلغرافي -02-1

كما قلنا نتيجة تفاعل العديدة من القوى و  اإلنسانيةاملتغرية للكائنات و األنشطة  املكانية تتعترب العالقا    
ديد هذه العوامل أو تغييـرها، فقد يكون لبعضها أمهية عامة يف املنطقة كل و قد يكون للبعض العوامل، سواء يف حت

لقد لعب اكتشاف الصلب و تطور وسائل النقل دور كبريا . اآلخر دور حمدد حبيث يؤثر فقط يف منطقة دون أخرى

قت الذي كانت فيه ويف ال عام يف التأثري على درجة و مدى التركيز السكاين و النظامي للمجتمع اجلديد بوجه
 األمناطالعوامل اجلغرافية كالبحار والسهول و اجلبال و غريها على درجات متفاوتة من األمهية فيما يتعلق بتحديد 

  .االيكولوجية للمجتمعات احمللية بوجه عام
ية و اليت تشتمل على ظروف و ميكن حتديد االمناط االيكولوجية للمجتمعات احمللية بوجه عام يف العوامل اجلغراف    

تراكم املعرفة  اإلنسان بفضلاملناخ و الطبوغرافية و املوارد البيئية و الطبيعية غري أنه مع التطور اهلائل الذي أحرزه 

  .)1(اإلنسانالعلمية و االختراعات التكنولوجية يف جمال التوافق و السيطرة على الطبيعة وتسخريها خلدمة 
و " النمو احلضري و مصطلح االستقطـاب احلضري"ستخدم حممود الكردي يف دراسته عن و يف هذا الصدد ا    

بشكل  وإداريةيعين به جمموع الظواهر اليت تنشأ يف منطقة معينة، تتمتع مبميزات جغرافية، اقتصادية، اجتماعية، 

ائما، و تعاين مثل هذه املنطقة من ، حيث جتعلها تتجه إليها دايكسبها خاصييت اجلذب و التأثري يف املناطق احمليطة 
و اخلدمية و ينجم عن ذلك تأثريات اجتماعية و اقتصادية و  اإلنتاجية األنشطةتركز يف السكان و تكدس يف 

  .)2(يف كل من مركز االستقطاب و املناطق املستقطبة إداريةجغرافية 
  

  :العامل االقتصادي و دوره يف التحضر -2- 02
االقتصادية إىل جمموعة من الظـواهر اليت تتعلق باحلياة املادية للمجتمع ووسائل تنمية موارده تشري كلمة العوامل    

: و استهالكها، و هي تضم العناصر اليت تنتج السلع و اخلدمات مثل وتوزيعهاهذه الثروات وتداوهلا  وإنتاجثروته، 

املوارد املتاحة، و التنظيم و العمل الذي " و رأس املال  األرض، و املوارد الطبيعية، و القيم الثقافية، و املعرفة الفنية،
   )3("يتمثل يف مهارات األفراد

  

  
  ـــــــــــــــــــــــ

  .236- 233:ص.ص. )2002. دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية (السيد رشا غنيم، التغري و دراسة املستقبل،.السيد عبد العاطي السيد.مرمي أمحد مصطفى): 1(   

  .     25: حممود الكردي، النمو احلضري  مرجع سابق  ص): 2(   

      06: ، ص) 1975الطبعة الثانية  معيةادار الكتب اجل(دراسات يف علم االجتماع الريفي و احلضري . حممد اجلوهري و آخرون): 3(   
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  :الثـورة الزراعيـة/أ
أول خطوة حنوى  األشجاره، الذي يشيده من أفرع يف العصر احلجري من كهفه إىل خمبئ اإلنسانيتمثل انتقال    

يعتمد على مساحة لزرعها معتمدا على اجلهـد املبذول و كفاءة متوفرة الستغالهلا و  اإلنسانحيث كان . التحضـر
يف ضبـط  االتكنولوجيمظـاهر التحضـر يف جمال الزراعة حيث مت استخدام  أيضاو كذلك . )1(هليوفر غذاءهذا 

  . )2(و صناعة املعادن أدت إىل ظهـور فائض األراضيعمال احملراث و ري املياه، واست
  

  :الثــورة الصناعيـة/ب
و عند . )3(ادة عدد املدن الصناعية و منوها وهذا نتيجة الرتباط النمو احلضري حبركة التصنيعث بزييتميز العصر احلدي 

، وكذلك ظهور الصناعة قد شجع أصحاب )4(الصناعةظهور الصناعة اجته اآلالف من الريفيني إىل املدن حيث مراكز 
  .  )5(األموال على استثمار أمواهلم يف خمتلف الصناعات وسرؤ

التصنيع ركيزة أساسيـة ينبين عليها النشاط احلضري بصفة عامة، و ترتيبا على ذلك فان الظواهر احلضـرية        
، و التصنيع أيضا مرتبط التحضـر كونه سببا أساسيا من )6( تتأثر مباشرة بالتصنيع من حيث نوعيته، درجته، و جماله

و ينعكـس التصنيع أيضا يف ارتفاع  مستوى معيشة الفرد يف املدينة، األمر الذي جيعلها . أسباب عمران املدينة و منوها

كز عامل جذب مركز جذب من املهاجرين الذين يبغون احلصول على األعمال املنظمة يف مصانعها و بالتـايل تصبح مرا
و يرفع التصنيع الكفاية املالية و اإلدارية للمناطق احلضرية و بالتايل تغري احلياة االجتماعية . )7(للعديد من املهاجـرين

  )8(فيـها فتصبح مركبة و ذات عالقـة معقدة و متشابكة النطاق

 .)9(د جوانبها موطنا للتفكك و العزلةوبالتايل للثورة الصناعية إسهام يف نشـوء الثورة احلضرية اليت أصبحت يف أح
  

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     46، ص )1981لبنان .بريوت . دار النهضة العربية للطباعة و النشر(عبد املنعم شوقي جمتمع املدينة االجتماع احلضري، ): 1( 

  .119ص  )1998 مصر. اإلسكندريةيطة رمكتب اجلامعي احلديث األز( احلميد أمحد رشوان، املدينة دراسة يف علم االجتماع احلضريحسني عبد ): 2(
  . 32 ص.)1989.ط.ددار النشر القاهرة (. علم النفس الصناعي، مكتبة غريب .عبد الباسط حمسن): 3(

  . 140: ص.)1995 املغربالدار البيضاء،. عاالبدااملؤسسة العربية للنشر و  (.اجتاهات التحضر يف اتمع العريب: السيد مصطفى عمر):4(

  .  141- 139: ص.ص)لبنان.دار النهضـة العربية للطباعة و النشر، بريوت  (.اتمع العريب: عزت عبد الكرمي و آخرون): 5(

  333: ص )ت.ط .د(مدخل إىل االجتماع. فهمي سليم غزوي): 6(
  .76ص)1973 مصر.دار النهضة العربية(دراسة يف علم االجتماع احلضري : القاهرة. يامحد النكالو): 7(

  . 7-6: ص-ص ،)1963 .ط.د. دار املعارف(التصنيع و العمران . حسن الساعاين): 8(

     13-1: ،ص)1972مصر  القاهرة لنشرللطباعة و ا. دار النهضة العربية (حممد اجلوهري ،. جمتمع املدينة يف البالد النامية ت: لكتاب جريالد بريز): 9( 
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إن األمناط املكانية للمدينة تعترب إىل حد ما من خلق التكنولوجيا و حيث حتدث تغريات تكنولوجية فان ايكولوجية     
لقد كانت املصـانع يف األيام األوىل للنهضة الصناعية تتوطن مثال يف املناطق . املدينة متر بالتايل بتغريات مصاحبة

بل رمبا كانت املدينة متيل إىل النمو حول هذه املصانع و مييل العمال إىل اإلقامة بالقرب من مناطق . داخلية للمدينةال
مما يؤدي إىل ارتفاع الكثافة السكانية، غري أنه مع تغري التكنولوجيا و النقل و املواصالت ومع تزايد استمرار . عملهم

املزيد من التغري يف التركيبات االيكولوجية لألفراد و املؤسسات و النظم، بل  التطور التكنولوجي لنا أن نتوقع حدوث
  )1(وحىت يف العالقات اإلنسانية بوجه عام

  :ةـورة التجاريـالث/ج
كما . دم علم الفلك و احلساب و التنجيمـأدت التجارة يف العصور القدميـة إىل حتسني فن الكتابة و تق        

نشأا ة يف ـدت املدن يف فترة ما قبل الثورة الصناعيـات و دقائق، واعتمـو أيام و ساعقسمت السنة إىل شهور 
انتعاش التجارة هو السبب املباشر ملا مت يف القرن احلادي عشر من بناء املدن  " Pirène-ـنبريي"اعترب . ى جتارةـعل

العوامل اهلامة يف التحول من القرية إىل و ضروب النشاط اليت أدت إىل انتشار املدينة و التوسع التجاري كان من 

اب ـاملدينة، وخاصة يف القرن السابع عشـر و بدأ احلافز على التوسع احلضري ينبعث أساسا من التجار أصح
  .الك الذين كانوا يهدفون إىل خدمة مصاحلهم اخلاصةـاألم
 اهتمام أهلو انتقل . الثروة يف املدناالستيـراد و جتمعت  وة أساسها حركة التصدير ـو قد ظهرت مدن ساحلي     

  . املدينة من احملراث و استئناس احليوان إىل القصور و املعابد الضخمة و األثاث الفاخر و األسلحة للجيش
و كان السوق هو مركز نشاط املدينة والتجارة هي حياا و مصدر ثروا و بتأثري العامل التجاري زادت قدرة املدينة 

اضمحلت سلطة الواردات من و . اصة جذب العناصر اجلديدة اليت مل تكن مقيمـة أصال فيهاعلى اجلذب و خ

ظهر احلكام املركزيون، ولتأمني التجارة ظهرت  مشكالت التجار حلسم وحلساب التجارة ظهر احملاسبون و . اإلقطاعيني
    .اجليوش و انبثقت كذلك سلطة التجار األغنياء

رى على التجارة بني عدد من املدن الصغرى أما الكربى فكانت جتارا دولية أي بني دول و اعتمدت املدن الصغ      
وطرق التبادل ووسائل النقل، وذلك يف ظل ظروف كانت متنع يف املاضي . خمتلفة، و منت املـدن األسواق العاملية

مران و تتخصص يف نوع دقيق جدا من فاملدن اليت تقع يف املناطق تبعد بعـدا سحيقا عن مناطق الع. ظهورها أو منوها

  . الصناعة أصبح من املمكن استمرارها بل و ازدادت كثافة السكان فيها عن طريق التجارة و وسائل النقل احلديثة

  
  
  

   ــــــــــــــــــــــــ
   .236 -233: ص.ص: التغري دراسة املستقبل مرجع سابق: مرمي امحد مصطفى، السيد عبد العاطي السيد، رشا غنيم): 1( 
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و النتيجة اليت ترتبت على ذلك أن الفكرة القدمية و هي أن املدينة و لكي تزدهر جيب أن تعتمـد على منطقة    

يف  و حني أخذت املدينة التجارية األقدم عهدا. زراعية حوهلا قد أصبحت غري ضرورية إطالقا يف العصر احلديث
  . املوانئ البحرية و النهرية الواقعة على طريق التجارة الرئيسيـة تنعم باالزدهارالتدهور يف القرن السادس عشر، كانت 

ارة اهلولنديني يف فضال عن ذلك بأن مهـ. أرويا أرجاءالواطئة إىل سائر  األقاليم يفالقنوات  إنشاءو قد انتشر   
من أجل سد حاجـة املدن اآلخذة يف التحكم يف املاء يف ضخه انتفع به يف استخدام أقدم املواسري الرئيسية للماء 
   )1(ة القنوات بصفة منتظمة يف كل ساعالتوسع، و قد أنشئ يف القرن السابع عشر ألول مرة نظـام النقل بالقوارب يف

وساعد على منو املدينة ظهور نقابة التجارة، وهي عبارة عن هيئــة عامة تنظم و تشرف على احلياة االقتصادية         
فقد تنظم قواعد البيع و حتمي املستهلك من االبتزاز و الصانع األمني من املنافسة غري العادلة كما تقوم حبماية . بأمجعها

العلمية وطرق  األسواقحية األخرى فإن منو امن الن. جتار املدينة من اضطراب أحوال سوقهـم بتأثري عوامل خارجية

األمر الذي مسح للمدن بالنمو يف ظل ظروف كانت . ادلالتبادل حسـن من وسـائل النقل و زاد من حجم التبـ
فاملدن اليت تقع يف مناطق تبعد بعدا سحيقا عن العمران و تتخصص يف نوع دقيق . متنع يف املاضي ظهـورها أو منوها

بها حيث تكس أصبح من املمكن استمرارها بل و حىت ازدياد الكثافة السكانية فيها عن طريق التجارةفا من الصناعة دج

  . )2(ذب و التأثري يف املناطق احمليـطة اخاصييت اجل
ط، إمنا يعين أن أساسها االقتصـادي كان جتاريا و أن أغلب ملدن كانت مأوى للتجـار فقـو ال يعين هذا أن ا   

وأن . يةالعاملني من كتيبة املوظفني و مديرين و خمتصيـن يف الدعاية و حماسبني كانوا من ملحقات العمليات التجار
  . )3(و املهندسني و احملاميـن كانوا يف خدمة التجـار و ملحقام  األطباء

  :يف النمو احلضري )اهلجرة(العامل االجتماعي و الثقايف -3- 02
نمو احلضري، و قد أدت دورا هاما اهلجرة أيضا يف عملية التحضر و الإىل جانب الزيادة الطبيعية للسكان، سامهت     

  . )4(حضر اليت تعرضت هلا مدن العامليف عملية الت
، و هي تعين االرحتال من موطن وتركه و اهلجرة ظاهـرة اجتماعية و جدت و مازالت توجد يف كل زمان و مكان   

إىل غريه مدة قد تقصر أو تطول، و تضم اهلجرة مهاجرين قادمني إىل امناط جديدة من العالقات ليسو جمرد خدم كما 

اهلجرة الدائمة تنقسم إىل هجرة داخلية و أخرى . دائمـة أو مؤقتـة: و اهلجرة نوعني. ور القدميةيف العص األمركان 
  .  )5(و من اهلجرة الداخلية نشأت املدن و هي أيضا أنواع. خارجية

  
   36ص)ت .ط.د.مصر(.العمـارة اإلسالمية يف مصــر: كمال الدين سامح): 1(

  . 25: ص. )1980.مصر. القاهرة الطبعة الثانية –دار املعارف  (النمو احلضـري : حممود الكردي ): 2(

  . 10: ص. )1960 مصر.مؤسسة املطبوعات احلديثـة القاهرة(القاهــرة  : شحاتة عيـسى إبراهيم): 3(
  .133 ص )1992لبنان.العربية لطباعة والنشر بريوت ةدار النهض(ملغرب اجتماعية ميدانية عن اهلجرة من الريف إىل املدن يف ا ةدراس ،اهلجرة من الريف إىل املدينة:عبد القادر القصري): 4(

  . 81:ص) 1979. مصر .ط.،ددار املعارف.( يفيةدراسات يف التنمية الر: عبد املنعم بدر): 5(
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و من هنا جيب أن ننظر إىل اهلجرة على أساس كوا ذات داللة واضحة على التغري االجتماعي، فطاملا كانت          
عملية التصنيع ختلق حركات سكانية ذاتية من الريف إىل احلضـر، و من مدينة ألخرى يف نفس البلد و من جمتمع 

آلخر، وهو األمر الذي جيعلنا نؤكد على أن املدينة قد أصبحت منطقة جلذب السكان يف حني أصبح الريف منطقة لطرد 
 فئةإىل املدينة هي فئـة القوى البشرية العاملة، حبيث اجر و غالبا ما تكون الفئة املهاجرة من الريف .  )1(السكان

 عالتوزيالشباب املكافح و الطموح مما يؤثر بالطبع على اخلصائص الدميغرافية للريف و احلضر و كذلك مدى توازن 
  .  )2(السكاين خاصة درجة التخلخل بني املدن و القرى

للمدينة اظافة  يضيفو ايكولوجية مما  إقليميةتؤدي إىل زيادة بشرية،  "منوا حضريا"و اهلجرة هي زيادة غري طبيعية     

  .  )3(مستمـرة من املرافق و اخلدمات
من أمهية اهلجرة يف منو املدن بصورة عامة سواء يف الدول الصناعية أو النامية، إال أن هذا العامل يقوم  الرغم و على   

ري يف دول العلم النامي الناتج عن التغري اجلذري الذي حلق بتقسيم يف االنفجار احلض أساسي على وجه اخلصوص بدور

التنمية اليت أخذت ا العديد من الدول و اليت كان و ال يزال الصدى هلا يف الرتوح من املناطق  العمل يف ظل خطط
هلجرات الواسعة لسكان الريف و من املسلم به أن منو املدن السريع يف الدول النامية يعكس ا. الريفية إىل املناطق الريفية

  .) 4(املدينة حبثا عن فرص العملنتيجـة التخلف االقتصادي و البطالة اليت يعيشها هؤالء السكان و يسعون إىل 

و متيل الدراسات االيكولوجية احلضرية إىل تأكيد الدور الذي تلعبه اهلجرة يف وضع اليد على أرض املدينة، وما يترتب 
  .ياء املتخلفة يف كثري من مدن العامل، خاصة مدن العامل الثالثعن ذلك من منو لألح

و . و تتجه اهلجرة إىل هذه األحياء نتيجة عدد من العوامل االضطرارية املرتبطة بالصراعات و االضطـهاد و احلروب
التماثل يف هذه يف نفس الوقت تعد هذه األحياء مبثابة حمطات و صول األقارب واملهاجرين الذين سبق هلم التوافق و 

    . األحياء، واستطاع البعض منهم حتقيق حراك اقتصادي و اجتماعي
و تبدو يف األحياء املتخلفة مناذج متنوعة من أشكال اهلجرات ذات خصائص إقليمية، عرقية و دينية متعددة الثقافات و هي يف كل    

  . احلضري األحوال أحياء متخلفة تساعد املهاجرين و يئهم لثقافة اتمع
و فضال عن ذلك فان بعض املهاجرين استطاعوا من خالل جهود نشطة حتقيق مكانة وحراك اجتماعي صاعد، دفع البعض اآلخر من    

اال أقارم و سكان بلديام إىل حماولة تقليدهـم و االنتقال إىل املدينة واختذوا كما قلنا سابقا من األحياء املتخلفة أماكن سكنية وجم
  . )5(طتهم االقتصاديةألنش

  . )6(و تؤدي اهلجرات إىل إحداث اختالالت شديدة يف توازن توزيع السكان يف احلضر أو الريف و حدوث تضخم حضري يف املـدن  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 279: ص.مرجع سابقدراسة يف علم االجتماع احلضري  -املدينة .احلسيين السيد): 1(

  . 381: ص )1973 .مصر.القاهرة. معهد البحوث و الدراسات العربية  (توطني و التنمية اتمع بالوطن العريبال: صالح العبد): 2(

  . 389: ص )ت.د.لبنان.بريوت. دار اآلفاق اجلديدة(و املترمجني  األساتذةخنبة من . املدينة و مشاكل االسكان: برمـز تشالزا): 3(
 . 28: ص ).هـ1411 ط.د(.جتماعية يف توزيع السكان على احياء مدينة الرياضعبد اهللا خليفة، أثر العوامل اال): 4(

  .184: ص )1986 .مصر.القاهرة. ةجنلومصرياملكتبة اال(علم االجتماع احلضري،. عبد ايد عبد الرحيم): 5(

     199- 197: ص.ص )2000. ة الثانيةدار النهضة العربية للطباعة و النشر، الطبع (.دراسات يف علم السكان. فتحي حممد ابوعيانة): 6(
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  ":التخطيـط " العامل العمراين و دوره يف النمو احلضري  -02-4

و هو . يعترب التخطيط من العوامل املؤثرة يف النمو احلضري حيث أنه وسيلة للضبـط االجتماعي و النسق احلضري

  . )1(حكم يف منوهاعلم مهـم لتلك العمليات اليت تعمل على تغيري املدينة و الت
التخطيط "  و هو وسيلة للتغلب على التناقضات اليت تظهـر فداخل النسق احلضري، يرى وحيد حلمي حبيب أن  

  . )2(ةاحلضري يهتم أساسا باملوضوعات اليت تشمل جمموعة حمددة من األنشطة احلضري

يولوجية، فيزيقـية، سياسية، اقتصادية، و قد ساهم هذا العلم يف العصر احلديث يف حتقيق جوانب جغرافية، ج    
حيث تأخذ مجيع اجلوانب بعني االعتبار عند ختطيط املدن . مهنية، قانونية، اجتماعية، ثقافية، سلوكية، و تكنولوجية

  . )3(وإقامة املباين
 

يم، بواسطة دراسة و من هنا نرى أن ختطيط املدن هو توجيـه لنمو املناطق كالعواصم و التجمعات احلضرية و األقال    

، )4(دراسة تنسيقية يقوم ا املدن فاخلطوط الكربى للعامل املعاصـر هي التطور املستمر و التغري الدائم، وعدم االستقرار
  . و هو ما يوضح لنا أمهية التخطيط 

لبية رغبات اجلميع، إن ختطيط املدينـة احلديثة حماولة لتنمية الشخصية املتوازنة يف جمتمع متكامل و كامل على ت     

فساكن املدينـة البد له من أن يتخلص من اهلواء امللـوث، و الضـوضاء و القذارة و النقـص الواضح يف أشعة 
كما أن وقت الفراغ املترتب على التخصص املهين يف املدينة البد أن يستغـل استغالال يف صاحل الفرد، هلذا . الشمس

أن جيعلوا من املدينة مكانا مالئما حلياة اإلنسان على الرغم من أم يعتقدون أن فإن خمططي املدن احلديثة حياولون 

احللول باهظة الثمن و فوق طاقة أي دولة من الدول، ذلك ألن إعادة ختطيط املدينة و هدمها و إعادة بناءها من جديد 
  .)5(ال ميكن تنفيذه بالصورة اليت يتخيلها املتحمسون

للمدن و احلوافز بغية توفري ظروف جيدة لإلنسـان . يهدف إىل االهتمام بالتنظيـم الشاملو التخطيط العمراين    

والتنظيم العمراين عن طريق هيئـات و أدوات تتمثل يف التهيئة و التعمري و كذلك يهدف هذا التخطيط إىل وضع 
  .  )6(لترابعامة، تتمثل يف املرافق االقتصادية الكربى للدولة وتراعي خصـائص ا تيجيةاإستر

   
  

  ــــــــــــــــــــ
  .215: ص )1976العراق. ط.د.جامعـة بغــداد(. التخطيط و اتمع: متعب مناف جاسم): 1( 
  .  07:ص )1991 القاهـــرة ختطيط املدن اجلديدة دار و مكتبة املهنـدسني: وحيد حلمي حبيب):2(

  .643: ،ص) 1964املكتبة األجنلومصرية ( االولاجلزء .إبراهيم نصحي: ورها و مستقبلها، إشراف و مراجعةأصلها، تط:املدينة على مر العصور. لويـس ممفـورد):3(

 . 05: ص )1982 لبنان.بريوت.دار منشورات عويـدات الطبعة الثانية(يج شعبان –ت  –فــن ختطيــط املدن : روبري أوزيـل):4(

  .179: ص. مرجع سابقالتغري االجتماعي و التخطيط ، . حممد عاطف ): 5(
  . 37:ص )1996 – السعودية، (44جملد  02العدد . جملة القافلـة. أزمة التخطيط العمراين يف املدن العربية: حواس سلمان حممود): 6(
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اليت ميكن اإلفادة منها قبل  األرضو يقصد ا كمية  األرضو كذلك ما يدخل يف عملية التخطيط أيضا، استخدامات   
  .فئـات 03و ميكن أن نقسم تلك االستخدامات إىل . ي احلواضر حباضرة جماورةأن منزج احد

استخـدام األرض للمحالت التجـارية، و املصانع و املساكن، كما أن التغريات يف العادات و التقاليـد احمللية     
منها لعائلة  واحدة أو يؤدي إىل تغري يف النسبة املئوية للمساحات السكنيـة الستخدامها يف مساكن منفصلة كل 

و إىل جانب استخدام األرض هناك اعتبارات أخرى تدخل يف ختطيط املدينة، . )1(منشآت تسكنها العديد من العائالت
و )  درجة احندار ااري و املصارف املائية، طبيعة التربة، أساسات األرض و مدى قوا( ايكولوجية  توهي اعتبارا

اجتـاه الرياح، حيث أن هلذه األخرية تأثري يف ختطيط املدن من خالل حتكمها كلية يف حتديد : لثالث هوكذلك االعتبار ا

  . مواقع استعماالت املناطق و عالقة كل منطقة بأخرى، و كذلك من أجل املواقع السكنية وغريها
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 
 
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .183: ص )1974، ط.د.املكتبة االجنلومصرية (ماع احلضري و املدن املصرية علم االجت: زيدان عبد الباقي) 1( 
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  .التحضر و جمـاالت التغييـر -03
  :ةاالجتماعية والثقافيالعالقات 1- 03

  : اال العائلـي و العالقات األسرية - 1- 03-1
، إن مل يكن الوحيد األساسيالعامل  يف مقالته السابقـة عل أا" ويرن "صورت وجهة النظر التقليدية كما عرب عنها 

و " تنظيمـات"وخاصة أن ما طورته احلضرية من . يف اتمع احلضري األسريةالذي يفسر ضعف العالقات القرابية و 

  "مؤسسات"
لوظائفها و االهتمام  اآلسرةالتارخيية املميزة، و قد ترتب عن فقدان  اوظائفهتتخلى بالتدريج عن  األسرةجعلت مجاعة 

يتسم بالضيق و السطحية  أسريةاألمر الذي جعل ما بقي من روابط  األعضاءتقلص واضح لسلطتها على  أعضائهاب

  : )1(ومن أهم مظـاهر هذا التغري. األسرةوهذا ما سنوضحه من خالل التغريات اليت تطـرأ على . اإلشباعوعدم 
 : ا���ة��آ�� --- 01

 .انكمـاش و تقلص: ا���ة���� ��� / أ     

 أصبحتحىت . زواجيهنوويـة أو  أسرةاحلديثـة هي يف حالة حتول مستـمرة من أسرة ممتدة إىل  األسرة إن    
  .)2(ة أيضاـو يف املناطق الريفي. اآلن ال توجد إال نادرا يف البالد املتقدمة األسرة

 األسرةالقريب أن تتالشى  املستقبل و من املتوقع يف. من أهم مظاهر التغري فيـها األسرةو يعترب االنكماش يف حجم    
و تتفق مع  تتالءممع طبيعتها بل  تتالءمالظروف املاديـة التكنولوجية املعقدة اليت  الستعجالاملمتدة و ختتفي نظرا 

 .)3(اديولوجيتـهاوالنووية  اآلسرة

ألن الفرد . و التوجيه جناباإلمن ممتدة إىل نووية إىل حدوث انفصال كامل بني أسريت  األسرلقد أدى حتول  /ب     
تتداخـالن معا  األسرتاناملمتـدة فإن  األسرخاصة به، يف  زواجيهيكون أسرة  أسرتهعندما يتزوج و ينفصل عن 

  . )4(تكونان أسرة واحدة ال يتوزع فيها والء الفرد، وال تتعدد انتماءاته

. و هي ظاهرة مل تكن موجـودة من قبل ناثاإلتزايدت حرية الفرد يف انتقاء شريك حيـاته، خاصة بني  /ج    
  .باختيار الزوجة من فئات اجتماعية ال ترتبط بالضرورة برباط الدم كاخلارجي وذلالزواج  أسلوبوشيوع 

مبختلف املراحل التعليميـة، و تطور احلياة  اإلناثارتفاع سن الزواج عند اجلنسني نتيجة التحاق الذكور و  /د    

  . صاديةاالجتماعية و االقت
   
 
 

  ـــــــــــــــــــــــ
  199-194: ص.ص )1998 .مصر.ط.ار املعارف اجلامعيـة األرزيطة دد(. حماضرات يف علم االجتـماع الصناعي. عبد اهللا حممد عبد الرمحـن، السيد عبد العاطي السيد): 1(
  . 81:ص )1999. لبنان.بريوت .األوىلالطبعة  -ر النهضة العربية للنشردا(. االسرة املتغرية يف جمتمع املدينة العربية. عبد القادر القصري ): 2(

   .82: ص )1985 لبنان.الطبعة الثانية بريوت. دار الطلعة(يف اتمع العريب  العائلة و القرابة و الزواج، واقعة حتليلية يف تغيري نظم العائلة و القرابة و الزواج: احلسـن حممداحسان ): 3(

  .562: ص)1972. القاهرة .ط.د(.سط حممد حسن، علم االجتماع الصنـاعيعبد البا): 4(
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للزواج وذلك لغالء املعيشة من جهة و  األحاديميل نظـام كثرة الزوجات إىل االنقراض، و شيوع النظام  /هـ    

  . أزمة السكـن من جهة أخرى
، وذلك لظرفها األطفالها يف تقليل عدد احلديثة إىل استعمـال وسائل حتديد النسل رغبة من األسرةميل  /و    

كما أن الزوجة العاملة ترفـض  ).1(األطفالالكثري من  بإجناباالقتصـادية و االجتماعية الصعبة و اليت ال تسمح هلا 
  . ، فتقبل الكثريات منهن على استعمال وسـائل تنظيم النسلاألطفالمن  املزيد إجناب

تعليم املرأة و : تلك املتعلقة بثالث ظـواهر جديدة األسرةهرت آثارها يف تركيب و من أبرز التغيـرات اليت ظ  /ز   

حتريرها و تشغيـلها يف خمتلف امليـادين حىت تلك اليت كانت حكرا فقط على الرجال وذلك وفقا للمعتقدات 
هذه املميـزات و  الراسخة و الشائعة بأن الطبيعة قد أهلت الرجال ملمارسة أعمال خاصة، بينما حرمت النساء من

النسوي  بباالنقالعما صار يعرف  ةاملسؤوليالثالث هي  الظواهرهذه . األعمالعلى ذلك ال تستطعن القيام بتلك 

واضحة للعيان يف كل مكان، مما ال شك يف أن تعليم املرأة  و العشريـن و الذي ظهرت آثاره الواحدالذي ميز القرن 
أوجد لديها وعيا واضحا ) التعليم(ذلك أنه . عجلة التغيري النسوي دفعة قوية يف مجيع مراحل التعليم هو الذي دفع

  . )2(خاصة األسرةبذاا و مركزها و مكانتها، و دورها يف اتمع عـامة و يف 

إىل حترر الشباب من الكثري من الضغـوط و الضوابط التقليدية،  األسرةأدى التحول الذي حدث يف بناء  /ي    
ي تتاح له فرصة متقدمة من التعليم و درجة من االستقالل االقتصادي نتيجة حصوله على مدخول ثابت فالشاب الذ

مقارنة  أسرتهعن  استقالالو من عمله و على مركز اجتماعي يفوق الذي حصل عليه آباءه، يصبح بال شك أكثر حتررا 
  . املمتـدة األسرةبالشبـاب الذي نشأ يف الريف يف ظل 

بوصفها ضابطـا أو مشكال لسلوك الشباب، نتيجة لتعرض  األسرةو اتمع صناعيا و حضريا يضعف دور و مع من     

اجلديد لكثري من اخلربات خارج حميط أسرته، وبذلك ال تصبح األسرة املؤسسة الوحيدة و احملورية يف التنشئة  النشأ
  . )3(من حيث الدرجة األسرةتغري دور االجتماعي كما هو احلال يف اتمعات التقليدية، وما نقصده هو 

� ا��ـ�ة---02 ���� و ��:  

ىل يف املاضي تقوم بالكثري من الوظائف، فقد كانت تتحمل كل مسؤوليات احليـاة و العمال، إ األسرةكانت         
 عمليات التحضر غري أنه و حتت تأثري. األطفالالتناسل، و تتكفل بتربية  ةوظيفجانب أا وحدها دون غريها تؤدي و 

على  اإلشرافو أصبحت تتوىل ، وظهرت مؤسسات جديدة حلت حملها اوظائفهو التصنيع و التحديث ضـاقت و 

  .)4(الكثري من الشؤون و يف خمتلف ااالت حيث مل يبق هلا سوى وظيـفة التناسل و التنشئة االجتماعية
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
      12:ص. .)1980 لبنان.بريوت الطبعة الثالثة.دار النهضة العربية للطباعة و النشـر ( الجتماع الصناعيعلم ا. عايتاحسن الس): 1(

  . 86: ص. املرجع السـابق. املتغرية يف جمتمع املدينة العربية األسرة. عبد القادر القصري): 2(
  . 337-336: ص.ص )1981 لبنان.دار النهضة العربية للطباعة و النشر، بريوت(لثالثعلم اجتماع التنمية، دراسة يف اجتماعيات العلم ا: نبيل السمالـوطي): 3(

  12 :ص) 1963مصر.القاهرة .ط.دالطبعة اخلامسة نهضة مصـر بالفجالةالمكتبة ( األسرة و اتمع،. علي عبد الواحد وايف): 4(
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عن مهن اآلباء و دخول  األبناءختالف مهن حيث لوحظ ا:  ���� 1$ ا#0/. ا-,+*�دي و ا#'&%$ #"��ة-- -03        
  .يف نفقات البيت األبناءالزوجة ميادين العمل، وبعد مكان العمل عن املسكن و مشاركة الزوجة و 

  

احلالية إىل السكن يف بيوت مستقلة و بعيدة عن مساكن  األسرةحيث متيل  :ا�ه9ا-�+8ـ7ل ا$%45# 23 ---04       
اليت تتناسب و أوضاعها االجتماعية و االقتصادية و القريبة من أماكن  األحياءة السكن يف األهل و األقارب، وفضل

  .)1(العمل إن أمكن
فها و يعزى يف تفكيـك العالقات القرابية و ضعالتحضر و التصنيع قد سامها  إن: >�<ا/=� ا#�وا>ـ; ا�8# --- 05       

 :    ذلك أسباب نذكر منـها

 .و االجتماعياجلغرايف  ل االنتقـا -

 . تباين املهـن و املستويات االقتصادية و التعليمية  -

 .تعقـد احلياة و زيادة مشكالا االجتماعية و احلضـارية -

، اإلجنابعن األهل و انفصال أسريت التوجيه و و االقتصادي  الل السكين قهذا باالظـافة إىل أنه يترتب عن االست
و قيامهما معا حبل املنازعات و اخلالفات اليت تنشـأ  اخلاصةزوجني بشؤوما ال واستقاللوضعف الروابط القرابية، 

و متتعهما بقدر كبري من احلرية يف اختيار قواعد . القاربو حتررمها من الروابط غري الرمسية اليت يفرضها . بينهما

  .هلما املالئمةالسلوك 
  

ون بأدوارهم األسرية على أساس التسلـط و الديكتاتورية، إال كان اآلباء يقوم: ا#=7,ـ�ت ا���ی< ا#Aا@?�<---06      

ليم و االتصال داخل اتمع و حتديث االقتصاد، ظهرت لدى األبناء جمموعة من األفكـار و القيم عأنه و بعد حركة الت
و  ءاآلبابناء و ، ختتلف عن تلك اليت حصل عليها اآلباء يف ظل ظروف متغرية و هذا ما أحدث تغيريا بني األءاألمراو 

ظهور النموذج التحرري و : و حمصلة كل هذا. األمهات من عالقة عالقـة خضوع و سيادة، إىل عالقة حوار

  .التقليدية األسرحمل النموذج التسلطي و القمعي الذي كان سائـدا يف  األسرةالدميقراطي يف 
  

تعارض تربية   التركيب واحلديثـة يف  األساليب تطبيق ،اآلسرةمن التغريات اليت تعرضت هلا : ا#+�>�ـ<-- -07    

  .بني الزوج و الزوجـة األطفال
              

أتاحت التغريات فرصا كثرية لتمضية أوقات فراغ ممتعـة، ملا أتاحته من وسائل مل تكن متوفرة : أو,ـ�ت ا#�Eاغ---08    

احلديثة و تستأثر نصيب يذكر من  آلسرةامن قبل، حيث أن النشاطات الترفيهية و ما إليها قد أصبحت من مقومات 
 .) 2(موازنتها

 
  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . 339- 337: ص.مرجع سابق، ص. نبيل السمـالوطي): 1(
 .   100: مرجع سابق، ص العائلـة و القرابة و الزواج. احسان حممد احلسن): 2(
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 :ا#=7,�ت ا#�0اری<2- 1- 03
قرب من بعضهم أقامة السكان بالالتجاور السكين بأنه " Raymond Ledrut –ت لدري"الفرنسي  األستاذيعرف     

 إىليف ااالت و من ذلك احلاجة ) 1(البعض، و هؤالء السكان غالبا ما يتعاشرون و يتزاورون و يتعاونـون فيما بينهم
روج لسبب طارئ، و هم اخل األمالضطـرار  من يرعى طفال لفترة و جيزة غاىلأو احلاجة  األدواتاستعارة بعض 

  .و يف السراء و الضـراء و إىل غري ذلك األحزانو  األفراحيشتركون مع يف 
و غين عن البيان أن احملافظة على عالقة طيبة مع اجلريان و زيارم ومعاونتهم يف خمتلف ااالت و املناسبات كان و    

عن داره، قام جاره برعاية  األسرةفإذا تغيب رب . عامـة اإلسالميةاليزال حيا وواجبا مقدسا عند الشعوب العربية و 
  . و كان يعد من أكرب العيوب أن يعتدي جار على حرمة جاره، أو خيطىء يف حقه. أسرته حىت تشعر أنه ال ينقصها شيء

العملية  معترك احلياة إىلات نتيجة نزول املرأة ـرية اختصارا لكثري من هذه العالقـحاليـا فرض منط احلضر و احلض 

رة ـوهذا ما حيول بني كثن متعبني ـدة قد تطول مث عودة الزوجيـن البيت ملـل و البعد عـالعم إىلو الذهاب 
  . ع جرياماـللقاءات م

يف العادة إىل مجاعة أولية غري رمسية توجد داخل منطقة أو وحدة  Neighborhood يشري مصطلح اجلرية أو ااورة    

بالوحدة و الكيان احمللي اىل جانب ما  إحساسجزءا فرعيا من جمتمع حملي أكرب منها، و يسودها  صغرية متثل إقليمية
  . )2(تتميز به من عالقات اجتماعية مباشـرة، أولية، وثيقة و مستمرة نسبيا

تلك العالقات ت اجلرية، فكرة النوعية اخلاصة املميزة لعالقات اجلرية عاو يتضمن التصور الشائع عن ااورات أو مجا  

قد تغريت بدرجة ملحوظة بفعل عوامل التحضر، تلك العوامل اليت جعلت  ةأولياجلريان يشكلون مجاعات جتعل اليت 
و قد القى هذا ). جاره( راتمع احلضري جمرد تكـدس ملساكن متجاورة و ألفراد قد اليعرف الواحد منهم اسم اآلخ

و استمرارا " بارك"من  شيكـاغو بدءا: الذي خلفته مدرسةسوسيولوجي التصور تأكيدا واسع النطاق يف التراث ال
ة احلضرية ما كان يئـأن مجاعات اجلوار فقدت يف الب" بارك"ات الساللية يرى ع، ففيما عدا التجم"ويرث لويس " بـ

  . البسيطة و التقليدية للمجتمع األشكالهلا من مغـزى يف 

قد أضعفت إىل حد بعيد املدى من العالقات الوثيقة اليت كانت تتسم ا هذه  وإتباعه"  بارك"إن احلضرية يف نظر    
بالروابط  اإلطاحةالذي كان يدعمها و ذلك من خالل  األخالقي، كما قضت أيضا على النظـام األوليةاجلماعات 

تصور السابق ميثل كما نعرف فان هذا ال و بطبيعة احلال. احمللية و التأكيد على عالقات االستقبال و الغفلة بني اجلريان

  .  حول احلياة احلضرية و ما ختتص به من المعيارية و عزلة. جانبا من الصورة العامة اليت قدمتها مدرسة شيكاغو
 
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) : Raymond Ledrut – sociologie urbaine ; Paris 1968. P : 106.  
  .53: ص) 1977 مصر.اإلسكندرية ط.د.دار املعرفة اجلامعية(و احلياة العائلية،  األسرة. سنـاء اخلولـي): 2(    
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و مع أن نتائج بعض الدراسات اليت تصدت لدراسة أثر احلضرية يف مجاعات اجلرية قد أفلحت يف تأكيد جانب          

ريها كشفت نتائجها عن تصـور ، إال أن هناك دراسات أخرى غ"بارك  ويـرث"كبري من التصور الذي طرحه 
خمتلف، خاصة عندما أكدت فيما وصفته من مسوح لعدد من املدن و املراكز احلضرية الكربى، أن هذه اجلماعات 

ال تزال حتتفظ بطابعها التقليدي يف قلب املدن الصغرية، غري أننا نستطيع من خالل التعرف على السمات و  األولية
هذه السمات و تلك  تالؤمرية و الشروط اليت تدعم عالقات اجلوار أن حندد مدى اخلصائص املميزة جلماعات اجل

   .الشروط مع السمات احلضرية كطريقة يف احلياة

ٌ ال ألفة و أكثر فتـورا منها يف اتمعات الريفية مثال     : يف تفسري العالقات اجلوارية بني ساكين احلضر على أا
م أقل استقرارا يف سكناهم، وأقل اجنابا لألطفال و أكثر شبـابا و أكثر ميال للسكن يف فالصورة هلؤالء األفراد هي أ

نتائج الدراسات و البحوث ذات العالقة بني اختالف أمناط  تأكيدجماورات غري متجانسة، و قد يبدو من الصعب 

  . املشاركة االجتماعية يف مجاعات اجلرية و تنوع طابع العالقات السائدة يف كل منط
يف عدة دراسات كلما زاد حجم اتمع أي كلما زادت درجة التحضر كان من غري املتوقع أن  مقررو كما هو     

بزيادة  األفرادالشروط الثـالثة السابقة، و بالتايل كان من املتوقع أن تضعف عالقات اجلوار بني  تتوافر فيه هذه

  . االعتبارات عددا من" فيشـر" معدالت التحضر و لتفسري ذلك يضع 
احلاجات و املشكالت احمللية للمجاورة تلقى يف املدن و املركز احلضرية الكربى على  ةإن مسؤوليات مواجه/ 1       

دينية الساللية أو اللجماعات لأن والء ساكن احلضر  اكم. عاتق تنظيمات أخرى تعلو املستوى التنظيـمي للمجاورة
هو أمر من شأنه أن يفتت تلك الوحدة التقليدية و، )1(تد ليستوعب املدينة بأكملهاديولوجية، قد مياالطبقية أو الأو 
  .اهتماماا مبسائل اكثر حملية يفو ماعات اجلرية جل

اجلوار املكاين لألقارب و زمالء العمل أمر غري متوفر أو متـاح يف املدن الكربى، حيث تلعب قوى السوق  إن/ 2     
و من مثه الجتد عالقات اجلوار ما . كان دورا واضحا يف تشتيت هده اجلماعات الفيزيقيـةو املنافسة يف جمال االس

  : يدعمها من عالقات أخرى كالقرابة أو الساللة على حنو و يقتضي الشرط الثاين

ح إن من أيسر األمور بالنسبة لساكن احلضر أن جيد ما جيعله غري مرتبـط بالضرورة جبماعات اجلرية حيث يتي/  3  
، و لتدعيم الروابط الوثيقة للتفاعلتعدد مجاعات املصلحة و الروابط الثانوية و تنوعهايف البيئـة احلضرية فرصة أوسع 

لمجاورة، لذلك فإن االفتقار الواضـح للروابط احمللية بني االفراد أمر من شأنه أن باآلخرين خارج احلدود احمللية ل

  .ات مجاعات اجلرية يف اتمع احلضرييقضي على الطابع األول و الشخصي لعالق
  

       
  ـــــــــــــــــــــ

 . 302: ص. قاموس علم االجتماع، مرجـع سابق. حممد عاطف غيث): 1(
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03-2 العمراينال ا :   

 ليصريل مغارة مث تطور حىت ـملا كان املسكن ضرورة حتمية فقد عرفه اإلنسان القدمي يف شك:السكن أمناط03-2-1

يعين أن : الكن و مجعها مساكن، أي مرتان السـكما أن املسكن و املرتل و البيت هو مك.)1(كنا فخما يف أيامنا هذهمس
  .)2(وطنـم فيه و تتـتقي
  . )3(لإلنسـانو املشروعة  األساسيةومن املسلم به يف عصـرنا احلاضر، أن حق السكن هو أحد احلقوق       

 األمهيةتطورا له عالقة مباشرة بتطور األسرة، و املتطابقة من حيث  األسرةسكن فيها تعرف الدار الكبرية اليت كانت ت
تعيش مشاكل يف ميدان  فاألسرةلكن العكس غري صحيح دائما، . العددية فحيث توجد االسرة توجد الدار الكبيـرة

و لكن الطريقة الوحيدة . العائليةحمطما للبنايـات  يكـون إىل الوسط اجلديد يف كثري من االحيان االنتقال السكن عند

اح و ـابع غريب و هذا المينح نفس االرتيـأو سكن ذو ط. يف االسكان تقتصر على اجياد شقة يف عمارة ذات طوابق
  .األصليةدار الكبرية ـف املتوفر يف الـالتكي

و ليس ) اية االستعمار- راستعما(ن يف اجلزائر داخل عمارة يعترب من طرف السكان نتيجة لتطور تارخيي ـو السك   
سنا يف قطب معاكس من اجلزائري مع العائلـة، إذ جند أنفيرتكز على عملية تكيف السكن نتيجة لتطور اجتماعي 

  . ئلة مع منوذج السكن يف العمارةاالتحول االجتماعي و نالحظ تكيف الع

  : خمتلف أمناط املسكن كما يلينقسم و من هنا ميكن أن     
  : ثالث مناذج من السكن املوجود يف الوسط الريفي ميكن حتديد 

 .منـازل أو بيوت عصري .3      ازل أو بيوت أعيد ترميمهامن .2        . ازل أو بيوت تقليديةمن .1

  . و هنـا أشكال و أمناط للسكن يف الوسط احلضري
و قد يكون هذا . ةعادة نووي األسرةمسكن تستعمله يف الغالب أسرة واحدة، و تكون هذه  :م45ـ2 �1دي .1

 .املسكن خاص باألسرة أي ملك هلا و هي اليت قامت ببنائه أو بشرائه أو حىت بكرائه دف االستعمال الفردي

مث انتقلت إىل دول العامل الثالث عن طريق يتمثل يف الفيـالت الفاخرة اليت ظهرت يف أوروبا : م45ـ2 �1دي ,Aی�/أ      
املركز االجتماعي يتمثل يف البورجوازية  إىلط يعرب عن ربط االرويب للوصول ففي اجلزائر شيد كنم. املستعمر

 الرغمالصغيـرة اليت دف إىل التباهي و التفاخر سواء بالسكن فيها أو تركها ملواسم الراحة و االصطياف، و على 
و تتضمن . احلطب و االمسنت من كوا منط قدمي إال أا بنيت مبواد تعترب حديثة نوعا ما يف ذلك العصر كاحلديد و

  . )4(الشرفـات و مرآب السيارة و احلدائق
 
  ــــــــــــــــــــ  
  .56: ص )1995اجلزائر .دار النور هادف الرواشد (. الصادق مزهود، أزمة السكن يف ضوء اال احلضري): 1(

  .86: ص )1995 لبنان.بريوت –و النشر و التوزيع  امعية للدراساتاملؤسسة اجل(. رجـاء مكي طبارة، مقارنة نفس اجتماعية للمجال السكين): 2(

  .18-17: ص.ص )1986الرياض جدة، ط.د(.االسكان و املسكن و البيئة . سلـوى حممد سعيد): 3(
          .217: ص )1991. رسالة ماجستري(أزمة السكن يف مدينة قسنطينة، .  دليميعبد احلميد ): 4(
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بين هذا النمط من املساكن بعد االستقالل، و قد فقد مكانته ألنه كان يشري إىل طبقة  :�AیI م45ـ2 �1دي/ب   
اجتماعية معينة، بل أصبح بإمكان الكثري من الفئـات االجتماعية املختلفة و اليت وجدت فيه متنفسا ألفكارها و رغباا 

و حرية  االمتالك إحساس نوافذ باالظافة إىلالغرف، ووضع الالبيت و كيفية انتشار و توزيع  تصميمإلبداء رأيها يف 
  .أو حىت طوابق عليا لتوسيع املسكن غرف جديدة كإضافةالتصرف يف مشاريع جديدة 

املسكن غالبا ما يأخذ شكال تقليديا و ذلك ببنائه على املستوى االرضي ووضع فنـاء يتوسط الدار و تشكل  اهذ   
ومما ميتاز به هذا . سالمل تؤدي إىل السطح تضافو النوافذ و  األبوابق الغرف حركة رباعية تطل على الفناء عن طري

أن النوع هو مـدة البناء حيث أن أغلب هذه املساكن يف اجلزائر ال تبىن دفعة واحد بل متر بعدة مراحل، كما نالحظ 

 وفقا  إصالحات ائيا كونه يورث أبا عن جد و كل واحد منهم حيد تغييـرات واملسكن الفردي ال يأخذ شكال
  . مستجدات العائلةلظروف املرحلة و 

  : مسكن تستعمله أسر عديدة سواء كانت تربطه عالقات قرابة أو ال و منيز يف هذا النوع: م45ـ2 ج'�$3.2

هذا النوع من املساكن يبىن من طرف االفراد طبقا ملمارستهم اليومية اخلاصـة بالعائلة  :م245 ج'ـ�A�?8� $3ي/أ   
اليت يعمل أفرادها بالزراعة و قد بين مبواد بسيطة تقليدية و قد مسكنا ريفيا متواضعا مهيأ لتلبية " الفالحة"ية التقليد

حاجات أهله بشقيه الداخلي و اخلارجي و ابتعد عن االسراف يف استعمـال مواد البناء فهو أقرب إىل البساطة منه إىل 

  .)1(االسراف و البذخ

، وهو جمتمع مجع بني "احلضارية"عد احلرب العاملية الثانية بدأ اتمع الريفي يتجه إىل ب :م245 ج'ـ�A� $3یI/ب  

وبعد اية . الريفيـة و احلضرية للتغلب على أزمة السكن و االسكان اليت عرفتها الدول الوروبية نتيجة للحرب
ومت ربط املساكن باملياه و الكهرباء و تعددت  احلرب العاملية الثانية بدأت اهلجرة و بدأ استعمال أدوات حديثة يف البناء

  . ت واسعة يف التقاليد االجتماعيةادخال تغرياالطوابق كما تطورت التكنولوجيا املرتلية مما ساعد على 

عرب درج، أو ميكن أن يكون يناء داخل بناية ندخلها شقة  :ميكن أن يكون املسكن احلديث عكس املسكن التقليدي    
 ) . ، قصـر أو حىت مسكن عادي لكنه حديثفيال( مستقل 

 : وهنـاك تصنيف آخر للسكن احلضري -

  : ا#%'ـ; ا#�'�$3.1    
طوابق أو أكثر، يشترك سكاا يف مدخل واحد و  10و هي العمارات اليت تتكون من عدة طوابق تصـل حىت       

ي إال من حيث احلجم فإا ختتلف يف عدد يف جمال خارجي واحد، كما أن مساكنها متجانسة من حيث التقسيم الداخل

  .الغرف
   

  
  ـــــــــــــــــــــ

  .        217: ص.  نفس املرجع السابق.  دليميعبد احلميد ): 1( 
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  :النمـط األورويب. 2  

خرفة األورويب األول، باملدينة حيث شيدت جمموعة من املساكن بأشكاهلا اخلارجية املز باالستيطانارتبط هذا النمط 
جدراا و سقفها مغطى بالقرميـد األمحر، كما حتوي جمموعة من األبواب و يف معظم األحيان تتكون من طابقني أو 

  . أربعة، كما تتميز تقسيماا الداخلية باتساع غرفها
  :ن'ـ; ا#7�Eت. 3  
ا تكون حماطة مبساحات خضراء أو يف تزيني أشكاهلا اخلارجية و هي غالبا م البناءونو املساكن الفخمة اليت يتفنن    

حديقة، و قد تسكنها أسرة واحدة أو جمموعة من األسر املنتمية إىل نفس العائلة، و عترب هذا النمط األفخم الذي عرفته 
  .و قد ارتبط بالطبقة االستقراطية من احملتلني األوائل و قد استمر هذا النمط بنفس املنـوال. املدينة
  : ين'ـ; ا#'245 ا#�Eد. 4

و عبارة عن مساكن فردية جتمع بني الطابع القدمي و احلديث من حيث الشكل اخلارجي و سقفها عبارة عن صالة و   
  .تكلفتها بسيطة، هدا النمط جيمع بني الطراز العريب القدمي و التطور احلديث

   :تا#'AM+Nان'ـ; . 5

تبط امسها بظروف تارخيية و تقسيماا الداخلية، و قد ار ةاخلارجيا واضعة جدا تتوافق كلها يف أشكاهلعبارة عن بيوت مت
ام من احلرب التحريرية، جلأ املستعمر إىل فرض سياسة األمر الواقع على السكان حيث ق األخريةففي السنوات .معينة

صا هلذا الغرض وذلك دف فرض العزلة عليهم منعهم من تقدمي يد العون جليش بوضعهم يف حمتشدات أوجدها خصي
  . )1(ئ، ألا تفتقر إىل أبسط الشروط الضرورية ملسكن مااملساكن ال تعد أن تكون سوى مالجالتحرير، وهذه 

  :ن'ـ; ا#'245 ا#0/0Eي. 6

لتكدس يف املدن الكربى هذا االسم استعمله الباحثـون الفرنسيون، لتمييز السكن الفوضوي الذي وجد نتيجة ل      
  .يف البلـدان األقل منوا

بنيت هذه املساكن من مواد حتصل عليها أصحاا جمانا من أماكن القمامات و أماكن التخزين، وهي عبارة عن      

كما تعكس صورة  ،صفائح من القصدير و اخلشب أو حىت القش، وتفتقر هذه املساكن إىل أبسط الشروط الصحية
  .حقيقية عن فقر املساكن الريفية اليت جاؤوا منها

ثاره االجتماعية و ناهيك عن آ. ف هذا النمط، إال أنه يعد أسوأ منط عرفه االنسان يف القرن العشرينددت تعاريعو ت   

  .)2(الصحية كانتشار األوبئة و قلة الوعي و إىل غري ذلك من الظواهر السلبية
  

  ــــــــــــــــــ
  .63-61: ص.مرجع سابق، ص. الصادق مزهـود): 1(

  .63-62: ص.ق، صمرجع ساب. الصادق مزهـود): 2(
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  استعماالت املسكن 2- 2- 03

و . كن هو من أولوية احلاجات عند االفراد، وليس معىن ذلك فيزيولوجية، اجتماعية و سيكولوجية و ثقافية كذلكسامل 
سيلة استراحة و استحمام و راحة جسدية، و يوفر ا كذلك أعضاء االسرة و روض أن يوفر لكل عضو منفمن امل

ت التوسع و التحسني االجتماعي و الفكري و االنشراح العاطفي و الروحي، و أن أي حركة يقوم ا الفرد طموحا
داخل املسكن أو خارجه مرتبطة باحلياة االجتماعية و سلوكيات املرأة و الرجل، و يعترب السكن عنصرا أساسيا يف 

فس الوقت وسطا ثقافيا و حضريا، و يربط الصلة الربط بني الفرد و االسرة و الوسط االجتماعي الذي يعترب يف ن
  . )1(اإلنسانيةمما يضع منوذجا من  و الوظيفي االو  التارخيي باإلطاراليومية 

القيم  إحدىاحلضرية متتلك املساكن اليت تقيم فيها، حيث اقتناء املرتل كان ميثل  األسريف املاضي كانت أغلب 

متارس نظام  األسر، وهو فوق كل دلك انتماء و كرامة، و كانت األسريةشخصية و يرمز إىل اهلوية و الاالجتماعية، 
  .)2(ةأو ملكي إجياريو لكن التحضر قد حول نظم املسكن إىل السكـن يف بيت سواء كان . األبويالسكن 

 ةتاز بالبساطميكان  الذي ئية و حىت األثاثامزودة باملاء و الكهرباء و ااري املاحلضرية و يف القدمي مل تكن املساكن     

وى جتهيزه و حجمه و موقعه يعرب عن ـن اآلن فقد أصبح املسكن من حيث مستـيف حي. منها ضروريالواقتناء 
حتو الكهرباء و املاء و ااري املائية و  ،زل العصرية و فضال عن اهلندسة االروبيةاحتوي املن و .املستوى املعيشي لألسرة
  .لك الثالجة و أحيانا نظـام التسخنييف كثري من االحيان كذ

ملنازل املصلحة هي منازل تقليدية، أعيد ترميمه و جتديدها و املنازل التقليدية بيوت عتيقة و فيها على الرغم من ا   
  .منها  %50بنسبة ) ماء .غاز.ءكهربا(  ذلك مؤشرات التحديث و التحضر

سكنية للعائلة، كما أنه تعرف ا و تتسع حسب االحتياجات اللتدوم قرون األسالفنيت الدار الكبرية من طرف ب   
توسيع البيت أصبحت حمدودة إذ  إمكانياتسريعا من خالل التنقل العائلي فلم يعد هناك و جود للساحة كما أن  تطورا

  . )3(ميكن حتويل البستان إىل ساحة أو غرف اظافية تأوي زوجني جديدين إذا وجدا

املسكن و مكوناته من جمتمع آلخر فاملسكن غالبا ما يتكون من غرفة  –االت استعم –ختتلف استخدامات  -
 : سكنية مركزة يف ثالث أجزاء رئيسية هي

 ....حجرات النوم للوالدين و األوالد و الضيوفعلى ويشتمل : ومـزء للنـج -1

    ...عيشة و اجللوس و الطعامويشتمل على  احلجرات و الصالون و امل :لالستقبالجزء  -2

 وكذلك فان  )4( ...ويشتمل حجرات املطبخ و احلمامات و السالمل و املمرات و املداخل: ء للخـدمةجز -3

  

  ــــــــــــــــــــــ
  . 103- 102: ص.ص).2003أفريل  04عدد  –جملة الباحث االجتماعي (. ران، االنسان و العمدليميعبد احلميد : )1(

     .  177-175: ص.ص. مرجع سابق  جمتمع املدينة العربيةاألسرة املتغرية يفعبد القادر القصري، ): 2(

  216: ص )1984اجلزائر   -ملركزية بن عكنونالساحة ا. ديوان املطبوعات اجلامعية(التطور و اخلصائص احلديثة، . العائلة اجلزائرية: رمزي أمحد  -ترمجة-مصطفى بوتفنوشت): 3(
  . 68: ص. )1994 الطبعة األوىل (.ختطيط املدن و القرى . فاروق عباس حيدر): 4(
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 :املساكن احلضرية احلديثة غالبا ما تنقسم إىل

 .ون أو إثننيلـصا -

 .غرفة للسفـرة -

 .غرفة للجلوس -

 غرفتني أو أكثر للنوم  -

 محام أواثنني  -

 .مطبخ و جبانبه غرفة للمـؤونة -

 .مدخل أساسي يوزع الغرف ميينا و مشاال -

 ).قبالمبواجهة غرفة االست( ساسية شرفة أ -

 ). مبواجهة غرفة النوم أو املطبخ( شرفـات ثانوية  -

إليها  مضافا، فتكون غرف النوم هي الطابق العلوي )فيال مثال(أما يف املساكن املبنية من طابقني أو ثالث  -

 . )1(احلمامات اخلاصة ا

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  ـــــــــــــــــــ
  .   116-115: ص.ص مرجع سابق .للمجال السكين رجاء مكي طبارة، مقاربة النفس االجتماعية): 1(



       

  

  

  ا��ــ	��ا���� 
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  دـــــمتهي

  ةــــــائص املدينـــخص/ 01

  ةـــــفات املدينــتصني/ 02

  وخصائصهاة ـة املتوسطـاملدين/ 03
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  : متهيـد

جند صعوبة متعارف عليها بني علماء االجتماع، وليست هذه الصعوبة خاصة  فإنناحناول تعريف املدينة  اعندم      

باتفاق خرباء التعريف و من  حتضيباصطالح املدينة وحدها و لكن هناك عدد قليل من املصطلحـات السوسيولوجية 

مدينة، ولكن أحدا مل يقدم تعريفا خاصا، حيث أن املدلول اللغوي : املالحـظ أن الكثريون يعرفون ماذا تعين كلمـة

القرية  إىلو يف نفس القاموس جند أن هذا اللفظ يشري . مـدن أي أقـام: االشتقائي ملفهوم املدينة جنده يأيت من لفظ

مالئم لتحديـد  أنه غرياللغوي قد أشار بني القرية و املدينة مبعىن واحد وبذلك جند  فاألساسإذن . مبعىن االستقرار

  .)1(مفهوم املدينـة

لذلك حناول مواصلة التحليـل للتعرف على مفهوم املدينة يف هذا الفصل، حيث سنتطـرق إىل خمتلف         

وكذلك يف احملور الثاين هلذا الفصل سنوضح . مؤشرات املدينة، وهي أيضا تعترب تعريفات هلا يف خمتلف التخصصات

  وخصائصها  ة لتصنيف املدينة، أما يف احملور الثالث فسنتطرق إىل املدينة املتوسطةالتطبيقات املعتمد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                 
)1(

  . 28: مرجـع سابق، ص. .سكان  املدينة بني املكان و الزمـان السيد حنـفي عوض:  
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  :خصائص املدينة/10

  :للمدينة ةالسوسيولوجياخلصائص -أ   

  :تشعب اجتاهات الباحثني يف أساليب القياس إىل حماور ثالثة هي  ،جنـد من أهم عواملها

 يتميز عن غريه من اتمعات املماثلة SMMAL SOCIETYدينة على أا جمتمع صغري وينظر إىل امل:احملـور األول

  . األخرى مبجموعة من اخلصائص تطبعه كمجتمع حضـري

ينظر إىل املدينة على أا جتمع سكاين له تنظيم اجتماعي يتنـاول اخلصائص احلضرية يف ضوء بعد واحد : احملـور الثاين

  .  يليـة األساسية للظاهرة االجتماعية التفاعليةأو أكثر من األبعاد التحل

ات احمللية، أي كمجتمع حملي ـيتناول املدينة على أا منـط أو شكل خاص من أشكال اتمع: احملـور الثالث

احة املبنية أو ـول بأن املدينة هي اكرب األماكن العمرانيـة سواء من حيث عدد السكان أو املسـحضري وميكن الق

  .(1)هاـائف اليت متارسـلوظتعدد ا

وهي .أا املركـز الذي تنتشر فيه تأثريات احلياة احلضرية إىل أقصى اجلهـات من األرض " لويـس ويرث"يعرفها     

  .مكان دائم لإلقـامة يتميز نسبيا بالكرب والكثافة يسكنه أفراد غري متجانسني

ـزم فيزيائي أو بناء صنعه اإلنسان، و ذلك ألا متضمنـة يف فيعرفها على أا ليست جمرد ميكاني" روبرت بارك "أما 

  . (2)العمليات احليوية اليت تنظم الناس الذين يكونوا و أا من إنتاج الطبيعة وذات طبيعة إنسانية على وجه اخلصوص

  

   :للمدينـة ةاإلداري اخلصائص-ب

مدينـة عن طريق  اسممكانا ما قد يطلق عليه  عرفت املدينة أحيانا يف ضوء اصطـالحات قانونية ذلك أن      

ألن املكان ال  )3(و مع أن هذا التعريف واضح جدا  إال أنه غري مرضي. إعـالن أو وثيقة رمسية تصدر عن سلطـة عليا

مل اليت نشـأت و العا انينطبـق على كثري من املدن املوجودة يف كثري من بلد يكون مدينة مبجـرد إعالن، ألن هذا ال

  . طورت دون إعالن رمسي و دون صدور وثيقـة بذلك من اجلهات املختصةت

  : للمدينـة ةالدميغـرافي اخلصائص-ج

و تعرف املدينة أحيانا بطرق إحصائية و ذلك مثلمـا هو متبع يف الواليات املتحدة األمريكية، حيث تعترب كل      

إال أنه غري . حصائيةالعددي مالئمـا لألغراض اإل نسمة فأكثر مدينـة و رمبا كان هذا التحـديد 2500 مكان به

 .)4(مفيـد متاما من الناحية السوسيولوجيـة  ومع ذلك فليس هناك اتفاق على هذا العدد يف كثري من بلدان العامل

  : التعريف اإلجـرائي للمدينـة-د

                                                 
   (1)

  . 34: ص)  .1982 مصر.مكتبة سعيد رأفت القاهرة( ات يف جغرافية املدنـدراس علي إمساعيل، أمحد : 
(2)

     . 58:ص . مرجع سابقاملدينة دراسة يف علم االجتماع احلضري  ،احلميد أمحد رشوان حسني عبد:  
)3(

  . 34: املرجع نفسـه، ص.  ، دراسات يف جغرافيا املدنإمساعيلأمحد علي :  
)4(

  58: املرجع نفسـه، ص. املدينة دراسة يف علم االجتماع احلضري ،حسني عبد احلميد أمحد رشوان 
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تجانسـة، تعيش على قطعة ارض حمدودة ا جتمعات سكانية كبرية غري مأب إجرائياميكن تعريف املدينة مما سبق تعريفا  

كالمها معا  كما متتاز املدينة  أوها تأثريات احليلة احلضرية و املدنية، ويعمل أهلها يف الصناعة و التجارة نسبيا وتنتشر من

  .بالتخصص و تعدد و الوظائف السياسية و االجتماعية

  

   :ملدينةاتصنيـفات - 02

نسمة، حيث لكل  8000تمع حضـري ظاهرة تارخييـة يرجع تارخيها إىل ما يقرب  تعترب املدينة بصفتها منوذج       

ومع ذلك ميكن تصنيفها إىل جماميع متشاة . مدينة شخصيتها املستقلـة، و على ضوء ذلك تتبني صعوبة تصنيف املدن

 متعددة و من مثة منها، وقد استخدمت يف ذلك معايري حبيث تبدو هناك خصـائص لكل جمموعة. مع بعضها البعض

تصنيف حسب مرحلـة النشأة، : ظهرت عدة تقسيمات للمدن يستند بعضها إىل متغري واحد ومن هذه التصنيفات

و هو ما يهمنا يف هذا الفصل، وهناك تصنيف من حيث األعمال و . التصنيف التارخيي، التصنيف من حيث احلجم

  .)1(الوظائف اليت متتاز ا املدن

  :مرحلة النشأة التصنيـف حسب/أ

و  يقصـد ا املدينة يف فجر قيامـها و تتميز بانضمام القرى إىل بعضها البعـض: Epolisمرحلـة النشـأة  /01

  .استقرار احلياة االجتماعيـة فيها إىل حد ما

م الصناعات و تربية الطيور و قيا تو قد قامت املدينة يف هذه املرحلة بعد اكتشـاف الزراعة و استئنـاس احليوانا   

  .للمعـادن اإلنسانالتقليـدية و احلرفية البسيطة و اكتشاف 

إىل أن أولئك الذين . و هكـذا ظهرت املدن األوىل يف العصر احلجـري احلديث، وعصر اكتشاف املعادن   

له أمهية و من املسلم به أن ما . املعدنية كان هلم التفوق احلريب على أولئك الذين احلجارة األسلحةاستخدمـوا 

، بل العدد الذي ميكن وضعه حتت السيطرة األرضحضـرية كبرية ليس عدد السكان وحده  يف مساحة حمدودة من 

املوحدة و القصيـرة حبيث يتكون للمجتمع طابعه اخلاص به، ويستهدف أغراضا تتجـاوز حاجات الغذاء و البقـاء، 

وهي مهن تبـاعد بني الريفيني و االختراع و االبتـكار و أما الزراعة فهي تدفع مبمارسيـها إىل العمل الزراعي 

كما مارس رجال . احلرب و كانت اجلماعات اليت تكون يف البـدء مرتبطة بروابـط القرابة و الدم استخدام أدوات

 الدين نشاطـات أساسية يف حياة هذه املدن، لكنها تبقى تفتقر إىل التمييز الواضح بني مناطق اإلقـامة و مناطق

 .النشاط التجاري و الصناعي

 
متتاز بالتنظيـم االجتماعي و اإلداري و التشريع و تنتعش فيها التجارة و تتسع أسواق  :Polisمرحلـة املدينـة  /02

و . و الوظائف و االختصاصات، و تتسم بالتمييز الطبقي بني خمتلف الفئات يف املدينة األعمالوتتنوع . املتبادل

                                                 
   88.87: ص-ص. نفس املرجع السابق سكان  املدينة بني املكان و الزمـان ،ميد أمحد رشوانحسني عبد احل:)1(
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بالفلك و الرياضيات و قيام  ماالهتماغ و ظهور الفلسفـات و مبادئ العلوم النظرية، و اتسـاع أوقات الفرا

  . ناظرات و املسجالتاملؤسسات و الفنون و نشأة املدارس و حلقات امل

  

و يتكاثف فيها عدد السكـان بشكل فوق . و تعرف باملدينة األم :Métropoliesمرحلـة املدينـة الكبرية /03

افر فيها الطـرق السهلة و تربطها بالريف شبكة من املواصالت السريعة وتم احلكومة فيها بتحقيق العـادي، و تتو

و من الطبيعي أن اتسـاع نطاق األعمال التجارية و . الصناعة أومطالب سكاا وتنفـرد مبميزات خاصة كالتجـارة 

  . ة العليان و التخصص و نشأة املعاهد الفنياملهتنوع الوظائف و تعدد  أمههاة صناعية يؤدي غلى ظواهر حضرية كثريال

وقد تصل بعض هذه املدن غلى عاصمـة منطقة أو دولـة وتصبح املركز الرئيسي للحكومة، أو اإلدارة احمللية،     

  " .املدينـة األم: " ، حبيث تصبح املدينة حبقوتتركز فيه مجيع مظاهر النشاط االجتماعي و االقتصادي و السياسي

        

لت املنـاطق وو لقد حت 19و تتمثل يف انبثـاق املدن العظمى يف القرن   :Mégaloplisمرحلـة املدينـة العظمى /04

الفردية يف الظهور و التخصص و تقسيم العمل و تنتشـر  النظم  تأخذأراضي بناء يف موجات متتابعة، و الريفية إىل 

ويتصارع أصحاب  ،دأ ظهور االحنالل و الشقاق بسبب حتكم الرأمسـاليةاحلكم و يبـ أجهزةو  اإلدارةالبريوقراطية يف 

مث قيام  ،و التدمري و التخريب اإلضرابو العمال و قد يأخذ هذا الصراع مظاهر  اجيابية تؤدي إىل حدوث  األعمال

    حميط األحداث  و تنتشـر كذلك االحنرافات و اجلرائم يف . احلكومات احمللية بأعمال القمع و التعذيب و التشريد

  

  :التصنيـف التارخيـي للمدينة/ب

املهتميـن باملدخل التارخيي يف دراسة البيئة احلضري، لذا جنده يهتم بشكل واحدا من أهم  "  رولويس ممفـ" عترب ي   

 حيث سعر إىل)). 1938ثقافـة املدن سنة : (( واضح بدراسة مظـاهر تطور الثقافة احلضرية يف مؤلفه املعنـون

التمييز بني املراحل اليت عرفتها احلياة احلضرية يف تطورها و اليت اتسمت كل واحدة منها بظهـور منوذج حضري معني 

  : متيزه خصـائص ثقافية خاصة به، وذلك على النحو التالـي

ة للمدينـة أي و هو الذي يشري إىل اتمع احملـلي و الذي ميثل البدايات املبكر: منـوذج مرحلة ما قبل التحضـر   

   Eopolis ))االيوبوليـس((فجر املدينـة 

يشري هذا النموذج إىل وجـود جمتمع حملي حضري، تظهر فيه  :Polisمنـوذج املدينة الصغـرى               

  . ةيالقدمية لألسرة و احلياة الدين اخلصائص احلضرية بصورة أوليـة مثل التقسيم النسيب للعمل مع بقاء اإلشكال األولية

ميثل ظهور جمتمع حملي حضري متمتـع مبركز و بوضوح استراتيجي، : Métropolisمنـوذج املدينة املسيطـرة   

  . حيث يفـد إله املهاجرون و تظهر فيه العالقات املتطورة وتقسيم العمل و تعـاون املراكز
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تسيطر فيه املدن على التنظيم الذي و هو يتسم بالضخامـة و كرب احلجم و تعقد : منـوذج اتمـع احمللي احلضري

وتظهر كذلك التنظيمات البريوقراطيـة و العالقات . اإلقليم يف كافة ااالت املتعلقـة باخلدمات و التجارة

   .الالشخصية فتحل حمل العالقات الشخصية يف هذه التنظيمات
  

اليت يظهر فيها النموذج احلضري املتميز بسيطرة  يت بعد ذلك املرحلة اخلامسة لتطور اتمع احمللي احلضري وأمث ت     

املدينة االقتصادية و على أعلى الدرجات، يف هذا النموذج كذلك يبدأ السكـان يف الرتوح إىل الضواحي و االبتعاد 

  . عن ظروف احلياة الصعبة بوسط املدينـة

و يظهر هذا النمـوذج من . احلضري وأخريا مرحلة ظهور منوذج تمع حملي حضري ميثل اية مطـاف التطور   

                . عندما تزداد حاالت التفكك باملدينة " ممفـور" وجهة نظر 

  

   :التصنيـف اإلداري للمدينة/ج

بتعقد احلياة، ففي  الرتباطهداري، وهو من أسهل التقسيمـات هو الذي يعترب عـدد السكان معيارا للتقسيم اإل     

نسمـة أو يزيد، اعتربت هذه  2000عة من السكان تعيش يف مركز واحد و يبلغ عدد أفرادها فرنسـا مثال كل جممو

  . وكل مركز يقل عدد السكان فيه عن هذا الرقم فإنه يعترب قرية ويدخل يف عـداد الريف. اموعة جممـوعة حضرية

أما يف مصر فنجد يف . ا حضريانسمة فغنها تعترب مركز 1500أما يف إرلنـدا فكل جمموعة بلغ عدد سكاا     

. نسمة 2500من السكان ما يزيد عن املليـون نسمة، بينما يف املدن الصغرية األخرى يعيش  اإلسكندريةالقاهـرة و 

ن يف جمتمعـات متتاز بشدة تعقدها، بينما تعيـش األقلية يف وهنا يتضح بأن النسبة الكربى من سكان احلضر يعيشو

وهكذا أصبح عدد السكان األساس املعمول به يف تصنيف املدن يف . القرى منها إىل املـدن جمتمعات أخرى أقرب إىل

  .   )1(أغلب بلدان العالـم

  :تصنيـف املدن من حيث احلجـم/د

يعترب تصنيف املدن من حيث احلجم من أبسـط التصنيفات، و يستعمل علماء االجتماع هذا التصنيف للتفريق بني     

   .االختالفـات التقليدية بني الريف و احلضر يف بريطـانيا" Mannمـان  " فقد أوضح  الريف و احلضـر،

  

و من تلك التقسيمـات اليت تضع معيار احلجم أساسا لتقسيم املدن، هذا التصنيف الذي ركزنا عليه يف حبثنا هذا 

  :   فهـو يقسـم املدن إىل

و عن " القرى"دينة صغرية تتميز عن الوحدات الصغرى وهي تعين بلـدة أو م :Towne - املدينـة الصغرية    

وهي تتمتع مبوقع حضري يسيطـر على املنطقة الريفية اليت تقع على بعد كبري منها، ". Cityاملدن "الوحدات الكربى 

                                                 
)1(

  . 34: ص.  دراسـات يف جغرافيـا املدن، نفـس املرجع السابق إمساعيلامحـد :  
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نوعا  Towne و هي املركز الديين للبالد و متارس املدينـة الصغرية. كما تتمتع بأمهية ثقافيـة كبرية فهي مقر حكومة

  . اإلقليميمن التجارة البسيطة الداخليـة إال أا تفتقد إىل التقسيم الواضح للعمل على املستوى 

  

وينتظم وجودها حول اإلنتاج الذي تنتجه وهي تتمتع مبوقع . وتتميز بتقسيم العمل : city –املدينـة الصناعيـة 

 .املتوسطة وهو ما ركنا عله يف البحث  ةملدينوهو ما يعرف با. حضري يسيطر على اإلقليم برمته حضره وريفه 

 :Métropolitan  -املدينـة 

وفيها حيل استخدام آلة . وتتميز خبصائص املدين الصناعية بشكل مكثف . وهي املدينة العظمى أو املدينة الكبرية   

   )1(االحتراق والكهرباء حمل استخدام اآللة اليت يسريها البخار

  )2(عمال اليت تؤديها كما يليللمدن من حيث األكما هناك تقسيم آخر - 

  مدينـة صناعيـة   -

  مدينـة جتـارية   -

  مدينـة سيـاسية  -

  مدينـة ثقافيـة  -

  مدينة تروجيية و صحية  -

  )3(مدينة متعددة األغراض -

  : وخصائصهااملدينة املتوسطـة -03

  :مفهـوم املدينة املتوسطـة  –03-1

  :رايفاملفهـوم الدميـغ/1- 03-1

تعترب املدينـة املتوسطة شكل من أشكال املدن وقد تطرقنا إىل تصنيف املدن سابقا، لكن هناك اعتبارات لتمييـز    

نسمة وبالتركيـز على التعريف ) 100.000-50.000(فإذا اعتمدنا على عنصر احلجم الدميوغرايف . املدن عن بعضها

والذي يعتمـد يف البداية كمعيار مباشر حلصر هذا الصنف من .  " ONS–الديوان الوطـين لإلحصاء "الذي حدده 

املدن، علما أن التعريف الدقيق هلا ينبغي أن يكون مبين على عدة عناصر من بينها اهلياكـل التجارية، التجهيزات، 

                                                 
 71 .70نفس املرجع السابق ص.  حسني عبد احلميد امحد رشوان )1(
  61ص ) 1961 مصر..الطبعة الثالثة مكتبة القاهرة احلديثة(. حلضري علم االجتماع ا.عبد املنعم شو قي  )2(
 25ص  )1965ط.د.دار املعارف (.دراسة موضوعية وتطبيقية. جغرافية العمران. .عطيات محدي )3(
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من  الدور الوظيفي الذي تلعبه يف اـال، أي ليس هناك اتفـاق على حجم السكن يف هذه املدن قد يكون اقل

  .نسمـة  100.000نسمة، وتعترب مدينة متوسطة كما قد تكون أكثر من  50.000

  :املفهـوم اإلداري/2- 03-1

قادر على صناعة القرار وتاطري جمـاهلا والتحكم عموما يف منو و تنمية . املدينة املتوسطـة هي مركز حضري     

قادرة على تنفيذ السياسات  ةتصادية ونشؤ سلطـة حملياإلدارية واالق توذالك باجنـاز املؤسسا) . العادي(القطاع 

 .كما أن هذه املدن متت ترقيتها إىل مقر دائرة أو مقر والية. الوطنيـة 

  

  : املفهـوم العام للمدينة املتوسطـة

ـاس إذا كان املدلـول الوظيفي هلا متقارب، فان املدلول احلجمـي  خمتلف متاما، حيث أن هدا األخري يعتمد باألس   

على عامل  احلجم السكاين، الذي حتـدد على أساسه املدينة املتوسطة، فكلما كـان عدد السكان كبري كلما ارتفعت 

  .عتبات حتديد احلجـم 

 

لذالك فان مفهوم املدينة املتوسطة جيرنا إىل معايري التقييس باملدلولني احلجمي والوظيفي معا، باالعتمـاد  ةوكنتيج

كما أن طبيعة النمو . الدميغرافيـة والثقافية واالقتصادية، والدور االـي يف العديد من الدول  إمجاال على العناصر

  .  )1(العمراين غري سريع و التنقل ا سهل وتسييـرها غري مكلف وهي ذات منط حياة حضرية هادئة

  :خصائص املدينـة املتوسطـة  –03-2

ايكولوجية املدينة وكذالك هناك خصائص دميوغرافية واملتمثلة يف حجم ختتلف اخلصائص والتمايزات للمدن باختالف   

وعدد السكن وهذه اخلاصية ختتلف من مدينة إىل أخرى وهناك خصائص اقتصادية واملتعلقة بالنشاطات وقد يغلب 

  ت اجتماعية كما هلا متايزا. وية وقد يكون هدا النشاط صناعي أو جتاري أو قد يكون بنسب متسا. نشاط ما يف مدينة 

  : التمـايزات الدميغـرافية/ ا

و هذا اال . تبدو هذه التمايزات يف اال خمتلفة حسب املراحل التارخيية اليت مرت ا املدن واحلقب اإلحصائية      

عند غالب الباحثيـن أن أقصى حد هلذا احلجم هو . د من الباحثني لتحديد احلجم السكاين هلذه املدنيتعرض له العديـ

  .نسمة وقد يتعدى ذالك 100.000

                                                 
                                                                                                .           73ص )1998سنة  97اهليكلة احلضرية رقم . (الديوان الوطين لإلحصاء.اإلحصاء العام للسكن والسكان  – )1(
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نسمة وهو يتـوافق مع  80.000و 50.000تعداد السكـان، سكان املدن املتوسطة باملغرب ما بني  دوقد حد     

  )1(ىت صنفها ال حيدد فقـط بتعداد سكـااباقي التصنيفـات يف كون أن املدينة أو ح

 :  من مقالـه 13يف الصفحـة    Roget-Brunetكما يتعرض  

 ))Villes Moyennes.Point De Vue Géographie ((  لتحديد احلد األقصـى لسكان املدن املتوسطة بـ

  نسمة  100.000

ألف إلـى  50حيدد املدن املتوسطة من انه .40يف كتابه يف الصفحة   George.pويف نفس اـال يتعرض -

  )2(ألف نسمـة 150

وقد حددت بعض التصانيف أن عتبـة املدن املتوسطة هي احلجم األعلـى للمدن الصغرية والذي يتراوح آنذاك 

  ) .40.000 -35.00(مابيـن 

  

   :االجتماعية للمدن املتوسطة) التمـايزات( اخلصائص/ب

أصبحت قادرة  ر والية وبالتايلـطة يف أا قد تكون مقر دائرة أو مقـاملتوس ائص االجتماعية للمدنـتتمثل اخلص

  .رارـى صنع القـعل

 متثل قوة جذب تسمح باستقطاب سكان املدن الصغرية املتواجدة يف إقليمها  •

ومتتاز بتواجد األسواق األسبوعية باإلضافة إىل حمطات ووسائل النقل وشبكة الطرق مبختلف أنواعها سواء  •

دية أو وطنية أو والئية أو سكك حديد فكلما تعددت وتنوعت هذه الوسائل والنشاطات كلما عززت دورها بل

 .املتواجدة ضمن إقليمها والعكس صحيح  ةأايل وقوة جذا على املدن الصغري

إلذاعية تتميز بإقامتها وامتالكها ملشاريع البىن التحتية من خدمات االتصال واإلعالم واهلاتف والتغطية ا •

وهذا ما أدى إىل . والتلفزية وشبكة املختلفة  للكهرباء والغاز ومياه الشرب والصرف الصحي وشبكات االنترانت 

 .اكتمال التحضر ا وحتول البعض منها إىل أقطاب منو 

ت نوعا وبصفة خاصة على املدن املتوسطة اليت عرف. على اال الوطين  طريأكما تتميز بتوزيع عادل ألنشطة الت •

مما جيعلها ذات كفاءة عالية وعنصرا مسامها يف . ستشفائية من االستقاللية واحتوائها على املراكز اجلامعية واإل

اخلدمة يف اخلدمة اإلقليمية ويف اال العمراين اعتمادا على التخطيط وإستراتيجية وطنية للتعمري نعتربها جد هامة يف 

وهذه السياسة أدت باملدن املتوسطة إىل احتواء تبعـات   ZHUNري اجلديدة يعرف مبناطق السكن والتعم إطار ما

                                                 
 73ص  .نفس املرجعاإلحصاء العام للسكان والسكن  )1(

)2(
  p. george.precise de géographie humaine paris.PUF . 7961 P 272 
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إىل  40وحسنت قدرا اخلدميـة والتجهيزية وتوسعها اايل يتراوح ما بني . التنمية االقتصادية والتزايد الدميغرايف

 .هكتـار سنويا باستهالك يف إطار النمو العمراين  50

وامتصاص العدد اهلائل من سكان األحيـاء الفوضوية ناهيـك . نية املخصصةوكـذالك احتوائها لربامج السك

   )1(ةعن الدور الذي تلعبه باقي املدن املتوسطة يف إرسـاء التوازن داخل املنظومة العمرانيـ

    لتيارات اهلجـرة حنوى املدن الكربى، " Réceptacle"دات ـوتتمثل كذالك التمايزات االجتماعية يف كوا مص    

  وكذالك مناطق لتوطن املشاريع الصناعية        

هلا احلظ الكبيـر يف االستفادة من التجهيزات النوعية، مما جيعلها تصبح مراكز خدمة إقليمية تتواجـد ا  •

  )2(خمتلف املديريات املمثلة ملختلف الوزارات، كمديرية الصحة ومديرية الصناعـة

ا سهل وتسيـرها غري مكلف وهي ذات منـط حياة ريع والتنقل راين غري سكما أن طبيعة النمو العمـ •

 .حضرية هادئة 

وظيفـة وهي متـارس دورا قيـاديا على  200 – 80احلضرية ا عموما يقدر ما بني  فعـدد الوظائ •

 .  الصعيد اإلداري كوا عاصمة والية أو مركـز دائرة

  :    التمايزات االقتصادية للمدن املتوسطة/ج

وتتمثـل هذه التمـايزات يف األمناط االقتصادية الغري متجانسة، كما أا تعترب معظمها منـاطق لتوطن املشاريع      

على األقل، كما تعتبـر قطبا هـاما جلذب خمتلف  ةوحدة وظيفي 3100نشاطا وتتكفل ا  90االقتصادية، و أا تضم 

دن يشتغلـون يف غري النشاط الزراعـي وكذالك هي من سكان هذه املـ 75% إنالنشاطات والوظائف وكذالك 

   . DCP متوفرة على مديريـات مراقبة األسعـار

وكذالك انتشـار املهن احلرة واحملالت التجـارية وخمتلف اخلدمات وانتشار املصانع، كمـا أا حتتـوي على   

  . مؤسسات اقتصادية خمتلفـة

تصادية ال سيما قطـاع الصناعة واخلدمات اليت تزايـد عددها واختلفت بالتطور السريع للقاعـدة االق زكما تتميـ  

  .  أصنافها ممـا يف ذالك تنوع النشاطـات التجارية

                                                 
)1(

   2003ـارس م .مكتب الدراسات التقنية لبلدية اخلروب:  

 )2003 ةطينقسن (مديرية الصناعة:  )2(
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ومن انعكاسات هذه التمايزات خلق مناصب شغل جديدة، وكذالك فيما خيص العمالـة املؤهلـة وكذالك إحـداث 

االنترنت، كـراء وبيـع السيارات، املستشفيات  :ن وظائف جديدة وهي الوظائف السامية يف خمتف امليـادي

 .، املدارس اخلاصة باإلعالم اآليل قاملتخصصة، املوثـ

وهذا مؤشر على تدعيم الطبقة املتوسطة اليت تعترب مؤشر استقرار . وقد أصبحت هناك نسبة هائلة من النساء العامالت 

عدة متغريات نذكر  ةعدة االقتصـادية للمدن املتوسطـاجتماعي وعنصر حتريك لالقتصاد احلضري  وتتحكم يف القا

 منها

 

 . املوقـع اجلغرافـي .1

 اإلمكانيات االقتصادية احمللية  .2

الدور الوظيفي مع التوجه السياسي يف جمال التنمية ويف التعمري والتهيئة العمرانية وميكن البعض هذه  .3

صادية للمدن املتوسطة اليت تترجم بأمناط أو مجيعها أن تؤدي إىل تغريات عميقة بالقاعدة اقت لالعوام

  )1(اقتصادية غري متجانسة هلذه املدن خاصة يف جمال التشغيل ملختلف فروع النشاطات االقتصادية 

 Robert"ويعترب هذا التحديد للمفهـوم كامل، وميكن االعتماد عليه يف حتديد مفهوم املدن املتوسطة وتطرق  

Escalier  " حتديده ملفهـوم املدن الصغرية واملتوسطة باملغرب العريب، مركـزا على املعطيات  يف 5 – 4يف الصفحة

الدميغرافية كمعيار لتحديد مفهـومها مضيفا بعض األبعـاد األخرى من منشآت حتتية وجتـارية، باإلضافة للسلم 

وهو يتوافق مع  100.000 – 50.000باملغرب ما بني  ةاإلداري للمدينـة، وقد حدد تعـداد سكان املدن املتوسطـ

بـاقي التعاريف يف كـون أن املدينة أو حىت صنفها ال حيدد فقط بتعداد سكاا، وإمنا بنمـط احلياة من خـالل 

  .املؤشـرات االجتماعية و االقتصادية و اإلدارية له وزن يف حتديـد صنف املدينة 

  :)املتوسـطةالدور اايل للمدن  (وظائفال-03-3

متثل املدن املتوسطة  أنافة إىل العواصم اجلهوية ومدن تواصلها يف املناطق مثلما سيأيت ذلك فيما يلي ينبغي إض         

  أساسا ال غىن عنه يف عمل البناء اجلهوي سواء تعلق األمر مبتطلبات التنمية اجلهوية ذاا أو بالتحكم يف انسجام التعمري 

ر أو مراكز مرور أو نزوح جترييب بل ينبغي تصورها كعوامل تواصل فاملدن املتوسطة ال ميكن إن تكون مدن عبو

  واملدن الداخلية )عواصم توازن جهوية،عواصم فرعية(اقتصادي ووظيفي حقيقي بني البيئة احلضرية العليا 

احمللية ينبغي إن مث إن املدن املتوسطة اليت تعد فعال تواصال للتنمية اجلهوية يف نقطة وصلها وتكاملها مع التنمية          

  :متثل عنصرين يف النجاح مها

                                                 
 نفس املرجع السابق. مكتب الدراسات التقنية لبلدية اخلروب  )1(
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  .إطار احلياة اجليد والتسيري البعيد عن الضغوط اليت متارس يف املدن الكربى-

  .اخلدمات والتجهيزات اليت ال تستطيع توفريها املدن الصغرية ومراكز احلياة والوسط الريفي-

  :دقيق يتمحور حول ثالث نقاط عمل هياملتوسطة جيب أن يكون هلا مضمون  نوعليه فان سياسة املد

  . تشجيع املدن املتوسطة وتطويرها جيب مراعاما يف إطار آليات ومساعدات مالية خصوصية - أ

جيب أن يكون تعمريها مكيفا مع حجمها وحميطها من اجل جتنب التضخم املعماري واملباين الثقيلة يف العمارات  - ب

   .والبنايات العالية

  .ها حمل رعاية خاصة من جانب الدولة يف إطار خمطط سريد شرحها فيما بعدجيب أن يكون متويل -ج

وعلى املستوى االقتصادي احملـض ستكون املدن املتوسطة اليت سيحضر جمال اختصاصها بالضرورة بني ,وفعال 

حلضرية العليا البلديات أمرا البد منه إلنشاء نسيج صناعي جهوي سيتولد من األنشطة احملركة اليت يكلها البنية ا

  وبذلك ستكون املدن املتوسطة احملور األساسي ملناطق التوسع ,وكذلك تثمني املارد احمللية واستغالهلا بشكل مالئم

االقتصادي وبرامج استقبال نقل املواقع الصناعية وكل األعمال املتعلقة بترقية االقتصاد احمللي لتفادي تشتت ومتييع 

  .مثلما كان احلال يف املاضي,دد كبري من املدن البلدية اليت كثريا ما تكون ناشئةكافة الربامج واألعمال بني ع

وحول هذه املدن املتوسطة فقط ميكن فعال تنظيم االقتصاد احمللي وإنعاشه إذ ستكون كذلك قادرة على أن توفر 

ة وذلك بغض النظر عن فضاءات التضامن اليت تشملها اخلدمات الوسيطة اليت حيتاجها املواطنون وكذلك األنشط

  .طاقات االستقبال اليت ميكن أن توفرها ملختلف األنشطة

الذي يهدد عناصر البنية احلضارية "قـالتعمل"وعلى مستوى التعمري ذاته ستكون هذه املدن املتوسطة حصنا مثاليا ضد 

ة اليت يتم دوما على حساب وتكاثر املدن الصغري:العليا وخاصة العواصم وكذلك ضد االنتشار غري املراقب للتعمري

  األوساط الريفية

أن دراستنا يف جمال املدن املتوسطة ينبغي أن ترمي بذلك عن طريق انتقاء املدن املعنية وتنسيق األعمال والوسائل فيها إىل 

بل  )1(،راين بصورة عامة من خالل توجيه ال حنو مواقع األنشطة احلضارية املناسبة فحسبـترشيد التعمري اجلهوي والعم

وبغض النضر عن العواصم .وكذلك حنو املواقع األقل تضررا سواء فيما يتعلق باألنشطة الريفية أو بالبيئة بشكل عام

اجلهوية ذاا والعواصم الفرعية التابعة هلا حيث ختصص األوىل هليكلة التنمية وحفزها يف الفضاء اجلهوي بأكمله 

فان املدن املتوسطة ,)على مستوى الواليات احلالية(وعات اخلصوصية الفرعيةوختصص الثانية لتواصل األعمال حنو ام

طري يف جمال التنمية احمللية يتجلى حاليا على الصعيد اإلداري فقط يف كثري من أجيب أن متثل مستوى من التنظيم والت

  .األحيان يف املدن اليت حتتضن مقرات الدوائر

                                                 
)1(

   256- 253:ص-ص )ةبن عكنـون،اجلزائر العاصم.ديوان املطبوعات اجلامعية،الساحة املركزية(  استـرجاع التراب الوطين – وضعية التـراب الوطين: شريف رمحـاين،اجلـزائر غـدا: 
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لوضع الراهن للبنية احلضرية وللحد األدىن املطلوب من اإلمكانيات على مدن وميكن أن يقوم هذا املستوى يف ا      

مدينة  25منـها  1987من املدن يف  106نسمة وكانت هذه الفئة تضم 100,000و  20يتراوح عدد سكاا بني 

  مدينة بلدية 18ومدينة حتتضن مقرات الدوائر  62ووالئية 

دن املتوسطة الشيء الذي حيرم اليت حتتضن مقرات الدوائر غري واردة ضمن امل ويربز هذا التوزيع أن معظم املدن       

  هذه املدن كما سبق ذكره من كل دور اقتصادي

اليت يتعني ترقيتها مبدئيا من حيث البنية احلضرية العليا فان الوحدات  25وعندما نقتطع من هذه احلصة املدن الوالئية  

  تتوزع كما يلي  1987دة يف الباقية أي املدن املتوسطة املوجو

  وحدة بالنسبة للمنطقة التليـة  46-

  وحدة بالنسبة للهضاب العليا  21-

  منها تابعة لوالية غرداية وحدها 04وحدات يف اجلنوب  09-

فهـو يظل غري كاف مع ذلك بالنسبة لفضاء فيه * 1987وحىت يف حالة ما إذا سجل عدد املدن املتوسطة ارتفاعا منذ 

دائرة ويتميز هذا العدد على اخلصوص بعدم التوازن يف توزيعه لفائدة املنطقة التلية اليت حىت وان  300ن أكثـر م

نسمة يف   20,000و 15,00كانت ناقصة من حيث التجهيز كذلك ضمن فئة املدن هذه فإا تضم أكثر من نصف بني 

  لنحو التايل بلغت العـدد املتعمد هلذه الفئة ويأيت حساا آنذاك على ا 1987

  ةـوحدة يف املنطقة التلي 62-

  وحدة يف اهلضاب العليا 28-

  .وحدة يف اجلنوب 12-

وإذا أخـذنا يف االعتبار مثلما سبقت اإلشارة إىل ذلل كان املدن املتوسطة البد منها للتـوازن العام يف نضام         

لتهيئة العمرانية جيب أن تويل عناية خاصـة للترقية الشاملة التعميـر  والنهوض الفعلي بالتنمية احملليـة فان إستراجتية ا

للمدن املتوسطة وخاصة يف املناطق الداخليـة يف إطار توزيع النسيج الصناعي والتضـامن بني البلديات املتعددة 

  . اجلوانب املطلـوب إلنعاش التنمية احملليـة

ـدن البلدية دون التوصل يف معظم األحيـان إىل إقامة مث أن كل مناطق النشاط اليت تكاثرت من قبل يف امل       

أنشطة قابلة لالستمـرار  فيها أصبحت حجة إقامتها اآلن اقل إقناعا يف إطـار اقتصاد الوسائل الذي يفرض نفسه 

  .على الدولـة وعلى اجلماعات احملليـة

      ا على املستوى احمللـي أن تعرض على ويفرض استقبال الصنـاعات واألنشطة املتعددة اليت يتعني النهوض

املستثمرين احملتمليـن اإلمكانيات القادرة على املنافسة واليت ال تغدو حقيقـة إال بتركيز اجلهود على أعمال التضامن 

  .احملليـة حول شبكة املدن املتوسـطة هذه
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رية اليت تشغلها املدن اليت حتتضن مقرات و إذا سلمنا بان هذه املدن املتوسطة جيب أن توافق تقريبا الفئة اإلدا      

الدوائر يصبح من السهل معرفة العدد اهلام من املدن املتوسطة اليت يتعني ترقيتها خالل العشريات القادمة واملكانة اليت 

ريق ستشغلها املدن اجلديدة يف جمهود الترقية هذه سواء انطالقا من مواقع خالية تعترب إستراجتية أو بكل بساطة عن ط

  .)1(ازـاجناز توسيع هام يف املدن الصغرية اليت تتمتع مبوقع ممت

 

                                                 
)1(
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  : متهيـد

يهدف هذا الفصل إىل إلقـاء الضوء على النمو احلضري يف البلدان النامية، فظاهرة النمو احلضري من الظواهر اليت    

  .تستهدفها اتمعـات اإلنسانية منذ بداية القرن التاسع عشر

ت تلك اتمعات إىل حالة و قد بلغت هذه الظاهرة مداها يف البلدان املتقدمة خالل القرن التاسع عشر، حيث وصل   

يف حني أن اتمعات النامية مل تبدأ يف النمو احلضري السريع إال مع القرن العشرين وكان . قريبة من بالتشبع احلضري

  .هلذه الظـاهرة عوامل ساعدا على االنتشـار يف خمتلف البلدان
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 :طبيعـة التحضر يف البلدان النامية/01

    خصائص التحضر يف البلدان النامية -10-1

بدأ االهتمام بقضايـا التحضر يف الدول النامية يأخذ شكال أكثر تبلورا خالل الستينـات من القرن املاضي، بع أن 

Fried Mann - 1960 –فريدمـان  ((ظل موضوعا مهمال سوسيولوجيا قبل ذلك الوقت فنجد 
قد كان له  ))

  .ديد أفكار التنمية االقتصادية و التغييـر املكاينالفضل يف اجلمع بني الع

و إنه . كما أن مثل هذا النموذج قد استطاع أن يشكل نظريات معيارية بسيطة للتنمية املكانية يف الدول النامية    

صادية اليت شتماله على العديد من األفكار السائدة حول التنمية املكانية و االقتيكون من املفيد دراسة هذا النموذج إل

  .يتبناها العديد من علماء االجتماع و التنمية يف الستينيـات من هذا القرن وحىت اليوم

لث يف مسريته اجند أنه يشتمل على أربع مراحل قد مر ا العامل الث )) Fried Mann –فريدمـان  ((و يف منوذج    

إىل ظهور النمو احلضري ومظاهر التباين على فهم التعميمات اليت أدت  هذا النموذج ساعديكما . للتحضـر

  . اإلقليمـي يف كثري من بلدان العامل الثالث، وهذه املراحل تسري تبعا لتطور النسق املكاين و اإلقليـمي املتكامل

تقدم تصورا تارخييـا للمناطق السكانية املهملة يف ظل استعمار اقتصادي يستخدم هذه املناطـق : املرحلة األولـى    

اإلنتاج الزراعي و استخراج املعادن و يف ضوء هذا اإلنتاج تنمو املراكز احلضرية اليت تشرف على إدارته و يف 

  . تصـديره

تتميز ببداية التصنيـع و تكثيف النتاج املتنـامي لالستثمار يف مدينة أو مدينتني و ذا تتزايد : املرحلة الثانيـة     

نتاج الصناعي و مناطق اإلنتـاج الزراعي، وعلى هذا التصنيع تشهد مراكز مظاهر التباين احلضري بني مناطق اإل

  . اإلنتاج منوا حضريا يرتبط اقتصاديا مع هذه املراكز وهذه احملصلة هي منو مدن اإلنتاج

ات و بقدر الوعي السياسي تتجه احلكوم، تالزمانمتتميز بالنمو الصناعي و الوعي السياسي ومها : املرحلة الثالثـة   

و الواقع أن . الوطنية إىل برامج التنمية يف املناطق الصناعية وهي برامج تتماشى و امليكانيزمات االقتصادية ذه املناطق

تأثري التنمية يف هذه املناطق يتجلى يف ارتفاع الدخل القومي و اقتصاديات السوق املتنوعة اليت تنعكس على النشاط 

دن الصناعية و يف النهاية يتضـاءل التباين بني مناطق املدن الصناعية و مناطق املراكز الزراعي يف املناطق احمليطة بامل

  .الزراعية

هنا يتضح منو اقتصاد املناطق يف شكل تتكامل فيه جهود اتمع مع سياسة الدولة، و يف : املرحلة الرابعـة و األخرية 

نشأ توزيع حضري متوازن بني املناطق اليت تتنـامى ضوء هذا التكامل ينحصر اخللل االقتصـادي بني املناطق و ي

  .بفعالية مع رأس املال الوطين ودعم االقتصاد احلكومي

  . )1(و يعتبـر هذا النمـوذج تصوري ومعيـاري يف نفس الوقت •

                                                 
  116: ص. مرجع سـابق. السيد حنفي عوض، سكان املدينة بني املكان و الزمان:  )1(
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كما ختتلف . من منطقة ألخرى الختالف أسبابه وتعددها  اتبع أخرىتلف النمو احلضري من مرحلة إىل خيكما        

  .نتـائجه ومن هنا ميكن استعراض بعض نتائج التحضر

يقوم التحضر على التمايز املهـين و التخصص، وتقسيم العمل و هو عكس ما حيدث يف املناطق : التغيـر املهين/01

الريفيـة حيث يكون العمل يف األساس زراعيا و يتم يف حدود املرتل و بأقل قدر من التقسيم و التمايز و التخصص 

كما يكون النتاج أقل اعتمادا على الوسائل التقنية، يف املدينة يتطلب ذلك تنوعا يف األعمال و . يفي يف األدوارالوظ

هلذا جند أن وظيفة األسرة كوحدة اقتصادية يف اتمعات احلضرية قد اارت . ا و مهارات و خربةفاملهن و تدريبا مكث

تيجة هلذا هو مكان العمل وقد صاحبت هذه التغريات يف نطاق و حلت حملها مؤسسات متخصصة، و أصبح املصنع ن

  . العمل

بالنظر إىل املكونات السكانية الرئيسيـة من وفيات و خصوبة وهجرة فقد أظهرت اتمعات : التغيـر الدميغرايف/02

ن األشخاص أكثر من احلضرية اختـالفا واضحا عن اتمعـات الريفية مبعىن أن املدن اليت حتتـوي على نسبة كبرية م

بعبـارة أخرى فإن نسبة السكـان ممن هم يف . املناطق الريفية اليت تتضمن نسبة كبرية من السكان املسنيـن و الصغار

يوجدون و بأعداد هائلـة يف املدن عنه يف األرياف بسبب تفضيلهم للهجرة عند توفر فرص  ))الشباب ((سن اإلنتـاج 

    .(1)العمل و التعليم يف املدينة

ومثة نتيجة أخرى ترتبط بالتحضر تتمثل يف تغري املؤسسات االجتماعية و : التغيـر يف املؤسسات االجتماعية/03

االقتصادية و السياسية و الدينية و التعليمية و األسرية فأسلوب احلياة احلضرية ال يعرف الضبط االجتماعي القوي و 

        . يتميز بضعف العالقات االجتماعية

بني اهلجرة  ةقالل النامية يؤكد احلاجة لدراسة العومهيته بالنسبة لتحديث يف الدأيؤكد معدل التحضر و  : اهلجـرة/04

سراع يف املراكز احلضرية أخذت شكال مجاعيا يف و التحديث االجتماعي و االقتصادي فاهلجرة تتبلور كعامل يف اإل

      (2)عية و االقتصادي للمهاجرينم دول العامل  النامي خصوصا من الفرص االجتماظمع

و إذا كانت حركة التحضر اليت مرت ا الدول املتقدمـة واضحة يف القرن العشرين، فإا قد ظهرت يف كل من      

   .التحضر يف العاملة املسؤولة عن حركة ارتفاع هذه املناطق أحد املصادر الرئيسية لتصبح فريقيا و آسيا و أمريكا الالتينيإ

و من مثة يتضح أن إيقاع التحضر يف جمتمعـات العامل الثالث قد مت صورة سريعة للغاية، فالقرة اإلفريقيـة و رغم      

  .  %3.7حيث بلغت نسبة املقيمني يف املدن  18أا كانت يف مؤخرة املناطق األكثر حتضرا يف بداية القرن 

اليت أدت إىل البـطء يف زيادة منوها  اأسا اهلـ 18لقرن لذا فإن ظاهرة التحضر يف القارة اإلفريقية خالل ا    

إذ يرجع ذلك إىل أن أغلب سكان جمتمعاا مرتبطة بالزراعة و الرعي مما أثر يف قلة تواجد املراكز احلضرية . حضريا

  . فيها

                                                 
(1)

  . 93: ص -ص  . )1996 مصر.للنشر اإلسكندرية دار املعارف ( ـر االجتماعي التغي. حممد عمر الطنويب : 
  94: نفس املرجع ص. حممد عمر الطنويب: (2)
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  . مكثفة للتمركز احلضري أما يف الفترة الواقعة يف الستينـات جند عض املدن بالقارة اإلفريقية قد تعرضت بصورة      

وفق املعطيات جند أن التحضر على مستوى الفارة اإلفريقية قد مت بصورة واسعة و سريعة خاصة يف الدول اليت تقع 

  : و يرجع ذلك ألسبـاب منها. مشال القارة

ية كبرية، و هذا ما االنتعاش االقتصادي و االنتشار الصنـاعي الذي عاشته تلك الدول ملا لديها من إمكانات ماد      

وبذلك جتد أن التحضر مرهـون مبدى . تفتقده بعض الدول األخرى اليت اتسمت حركة انتشار التحضر فيها بالبطء

  . اإلمكانيات املتـاحة و كذلك حركة سكاا القليلة جتاه املدن و املراكز احلضرية لإلقامة فيها

من مدن العامل الثالث فقـد تعرضت بعض املدن إىل متركـز و قد أفرزت ظاهرة التحضـر مشاكل عديدة يف الكثري 

 60و  55: مثال يف اهلند الذي يعادل ضعف منو سكاا يف الريف وذلك بانتقال ما يتراوح ما بني  %36:حضري بنسبة

  . مليون نسمة من األرياف إىل املناطق احلضرية خالل عشر سنوات قادمة

لثالث قد مرت مبرحلة حرجة يف حياا احلضرية من جراء التضخم احلضري الذي ميكن القول بأن دول العامل ا       

و بالتايل مل تتمكـن املدن من يف هذه البلدان من التحكم من . وهذا بالرغم من التباين الواضح بني مناطقها. الزم مدا

ناطق الريفية و ذلك نتيجة األحوال منها احلضري السريع الذي يرجع سببه يف املقام األول إل اهلجرة الوافـدة من امل

  .تصـادية، و الثقافية، السيئة و السائدة يف ريف العـامل الثالثقاالجتماعية، اال
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  : أمنـاط التحضر يف بلـدان العامل الثالث/ 01-2

حضر فيها تتسم هنـاك أقطار تتميز بارتفاع و سرعة معدالت التحضر، بينما أقطار أخرى الزلت نسبة الت     

يف املناطق الريفية و البوادي بعيدين عن حياة احلضر، كما جند كذلك  نومازال معظم سكاا يتمركزو. باالخنفاض

  .  )1(أقطار أخرى تتصف بالتحضر املعتدل

حضر لدول العربية على أساس نسبة التحضر فيها إىل ما أمساه بالتحضر القاعدي، التحضر البدائي و التاو قد صنفت  

  )2(الشاذ

قطار العربية اليت عملية النمو احلضري اليت يكون فيها التطور تدرجييا و ارتقائيا، ومن األ: يقصـد بالتحضر القاعدي

قطار انعكـاسا و قد كان حتضر هذه األ. اجلزائر، تونس، سوريا، العراق، و مصـر: كان حتضرها تدرجيي و ارتقائي

صناعية و الزراعية و التجارية، فالتوازن يف منو هذه القطاعات أدى إىل اتساع للتحوالت اليت شهدا القطاعات ال

مستمر يف أنشطتها مما خلق لديها قدرات استيعابية واسعة المتصاص املزيد من األيدي العاملة و اليت حتولت مع الوقت 

  . )3(إىل سكان حضر

أو على . دخل احلياة احلضرية احلياة إال منذ فترة قصريةفهو إما ن ينطبق على لدول اليت مل ت: أما عن التحضر البدائي

تلك اليت ختلفت عن اللحاق بسلسلة التطورات احلضرية الواسعـة ليت شهدها العامل، فتطور قطاعاا اإلنتاجية بقي 

نتاج و حمدودا و مرتبط أساسا باقتصاديات بسيطة و غري متطورة كالزراعة، باإلضافة إىل األدوات املستعملة يف اإل

األساليب اإلنتاجية بصورة عامة اليت مازالت بدائية لدرجة تسمح بتكون فائض إنتاجي يسمح بتوسيع القاعدة 

  . االقتصادية احلضرية، وتعترب اليمـن و السودان أمثلة واضحة هلذا النوع من التحضر

ري يف العادة سريعا خارجا عن املقصود به التطور احلضري الفجائي، حيث يكون النمو احلض: أما التحضر الشـاذ

لتغريات فجـائية اقتصادية و ثقافية واجتماعية،  ـةاملعدالت املألوفة واملتعارف عليها للتحضر، وبشكل عام يكون نتيج

نتاج، أو كأن حيدث تطور تكنولوجـي يؤدي إىل تطور اقتصادي سريع كما حدث أثنـاء كالتطور يف أساليب اإل

  . يف اتمعات األوروبية حيث يؤدي ذلك إىل جذب العمال الذين حتولوا إىل سكان حضرالثورة الصناعية األوىل 

و قد تأيت هذه التغريات نتيجة ظهور ثروات جديدة تؤدي إىل دفع السكان للبحث عن فرص اقتصادية جديدة     

  . )5(ف املدن األخرى يف العاملوهلذا فإن مدن العامل الثالث تتضخم بسرعة خبال )4(معظمها باملنـاطق احلضرية وفرـيت

  

                                                 
 .57: ص. نفـس املرجع. حسيـن الرفاعي. متـاضر حسون:  )1(
)2(

  . 12: ص )م1964معهد الدراسات العربية العالية ( املدينـة العربية القاهرة . محـدن لمجـا : 
 .  121: ص) م 1980وكالة املطبوعات الكويت ( دينـة العربية أزمة امل. عبد اإلله عياش:  )3(
)4(

  .60: ص. نفـس املرجع. حسيـن الرفاعي. متـاضر حسون:  
)5(

   01: ص) 1999 الرياض.جامعة امللـك سعود(  إبراهيمحممد بن حسني . الشكل اجلديد ملدن العلـم الثالث، ت. كوريا زتشارل: 
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  :  يف بلـدان العامل الثالث مستـويات التحضر /03-3

دول : الث مستويات من التحضر وذلك على النحو التايلـث ميكن أن تقسم املدن العربية إىل ثالث جمموعـات أو    

  . و دول ذات حتضر منخفـض. دول ذات مستوى حتضر متوسـط. ذات مستوى حتضر عال
  

تضم هذه امـوعة الدول العربية األكثر حتضرا حسب تقديرات هيئة األمم : دول ذات مستوى حتضر عال/أ    

: و هي % 90حيث تضم هذه اموعـة مخس دول بلغت نسبـة التحضر فيها أكثر من . 1996دة لعام حاملت

، الصحراء الغربية مث قطرن لتـأيت تليـها كل من فلسطني % 97 :الكويت اليت سجلت نسبة من التحضر فاقت الـ

و هي تضم   % 80و  % 90: بعد ذلك جمموعة الدول ذات التحضر العايل و اليت تتراوح فيها نسبة التحضر ما بني

، السعودية و جيبويت، مث جمموعة أخرى من الدول تأيت يف أدىن سلم اإلماراتكذلك مخس دول هي لبنـان، ليبيا، 

وهذه اموعة تضم ثالث دول  % 70و أغلى من   % 80العريب بنسبة حتضر أقل من  التحضر الغايل يف الوطن

هذه الدول كانت إىل عهد قريب تتكون  ومعظم % 72عمان، العراق مث األردن بنسبة حتضر مل تتجاوز  سلطنة: هي

و الريفي و ذلك من من مجاعات بشرية تعيش حياة بدوية خالصة باستثنـاء فلسطني إذ يغلب عليها الطابع احلضري 

كان فلسطني سبري من كأقدم العصور بل و حىت اآلن، لكن على أية حال فإن هذا ال ينفي صفة البـداوة عن جزء 

و العراق ذات التاريخ احلضاري العريق لكن على من ذلك توجد ا نسبة كبرية من . املمثلني يف بدو صحراء النقب

  .حيدة اليت ختلو من البدو أو الريف متـاماارها الدول العربية الوميكن اعتبالبـدو، وأخريا لبنـان اليت 

 62.7تونـس بنسبة حتضر بلغت: و هي دول ذات حتضر متوسط و تضم :دول ذات مستوى حتضر متوسط/ب     

 تنطبقصفة مـدن متوسطة هناك .  % 44.8 مث مصر بنسبة % 52.7 و سوريـا  % 56.4 :بنسبةاجلزائر  مث، %

ذه الدول عند مقارنتها بالدول العربية األخرى، أما على مستوى العامل فإا مجيـعا باستثناء مصر تقع فوق على مدن ه

  .  املتوسط و ذلك مقارنة بنسب حتضر الكثري من مدن دول العـامل

جمموعة الدول ذات التحضر املنخفض وهي أربع فقـط، اليمن بأعلى نسبة  :دول ذات مستوى حتضر منخفض/ج   

تأتـي بعد ذلك الصومال يف الترتيب ما قبل  % 32.3و تليها السودان بنسبـة  % 34.4ضر يف هذه اموعة حت

من إمجايل سكاا يصنفـون حسب نشرة هيئة األمم  % 17.7ريتـريا بنسبة ا: األخريو يف  % 26األخيـر بنسبة 

  . )1(املشار إليها

  

  

  

                                                 
)1( :

   .332- 331:ص-ص) 2002منشورات جامعة قار يونس بنغـازي، الطبعة األوىل (ـم االجتـماع احلضري لوجـلي صـاحل الزوي، عل 
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اسم يف ارتفاع نسبة التحضر يف كثري من الدول العربية هو اكتشـاف النفط و حسب اعتقادنا فإن العامل احل         

يف هذه الدول و الذي أدى إىل انتقاهلا من البداوة إىل التحضر مباشرة دون أن تتاح هلا فترة انتقـالية، وحىت الدول 

صبحت سوق عمالـة ممتازة اليت مل تستفد من النفط بشكل مباشر قد استفادت منه على أساس أن الدول النفطية قد أ

جنبية و املتمثلـة يف احلوالت اليت يقوم ا هلذه الدول إذ ساعدت الكثري منها يف احلصول على حتتاجه من العمالت األ

ول النفطية لنلك البلدان دالعاملـون يف الدول النفطية إىل بلدام إضافة إىل بعض التسهيالت امللية اليت تقدمها هذه ال

ة يف هذا املوضوع فإنه ميكن القول بأن التحضر يف الوطن العريب عال بشكل عام و أن أغلب الدول العربية و اخلالص. 

  .)1(من القرن املاضي األخريقد وصلت إىل مستوى حتضر عال خاصة خالل الربع 

 : التحضر يف البلدان النامية  عوامل/20

ضري الذي تشهده دول العامل النـامي منذ مطلع القرن التاسع الواقع أنه ليس من الصعب علينا تفسري النمو احل      

  :عشر إذ ما أدركنا أن هناك عوامل عديدة قد أسهمت يف منو هذه املدن، و من هذه العوامل نذكـر

و املقصود به عالقة املكـان بالسكان، وجتدر اإلشارة إىل أن أمهية املكان هنا ترتبط : العـامل االيكولوجي/ 02-1

ع أن اجلوهر احلقيقي للبناء االقتصـادي للمكان يرتبط ـادي و جاذبيته لقوى العمل، و الواقـط االقتصبالنشا

  . وى العملـبالتركيب السكاين لق

و منذ مطلع القرن السابق و العامل يشهد منوا يف املدن احلضرية، و معىن ذلك أن العامل قد بدأ يشهد ثورة حضرية تبدو   

  .  مدن العامل الثالثمالحمها بشكل واضح يف

فاليوم يعيش يف مدن . و الواضح أن عملية التمركز باملدن قد تسارعت بصورة خاصة بعد اية احلرب العاملية الثانيـة   

من جمموع سكان مدن العامل، وهنا اعتقاد سائد بأن عملية النمو قد ارتبطت بنمو   % 50آسيا و إفريقيـا أكثر من 

نفس الشيء بالنسبة . قد منت و تطورت نتيجة لتجارة البـن. ساوبـاولو: نجد أن مدينة كمدينةالتجارة العاملية، ف

  . اطـمع جتارة املط سانغـافورة:ملدينة

مركز سيطرة يف كمنوها حبركة التصدير فذلك أمر نسيب خيتلف بقدرة هذه املدن  ةأما كون املدن العاصمـة مرتبط   

وكان عائد األرباح يتوزع . ت قليلة كان منو املدن يرتبط بالسيطرة على اإلنتاج و النقلويف حاال. التجارة العاملية حركة

  . ما بني مراكز هذه املدن، مبعىن أوضح كان يوزع على فئـات املستفيدين

  

  

  

  

                                                 
)1(

   .332-330:ص-ص .املرجع نفسـهلوجـلي صـاحل الزوي، علـم االجتـماع احلضري :  
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سـاحلية املستفيدة عادة من النمو و ليس من قبيل املصادفة أن عددا كبريا من الصادرات األولية يف ملدن ال        

ويف إفريقيا . احلضري على الرغم من أا تقع قرب مراكز اإلنتاج األولية أو ألا تتحكم يف القنوات الرئيسـة للتجارة 

ولذلك اجتهت البلدان املتقدمة إىل إنشـاء خطوط . ال تعترب جماري األار غالبا قنوات للمالحة و التصدير الرئيسيـة

وهذا خبالف األهداف اإلستراتيجيـة اليت اتبعتها بريطانيا يف مد . كك احلديدية ذه الدول النامية لنقل صادرااللس

       (1)اهليمنة االستعمـارية: و الثـاين. األول نقـل صادراا: شبكة السكك احلديدية إىل أطرافها و هذا لتحقيق هدفني

ظهور املوانـئ الكربى كان أحد أسباب السيطرة االقتصادية هلذه املوانئ يف الواقع أن   :العـامل االقتصادي /02-2

جمال التجارة العاملية، إال أن الشيء املالحـظ هو أن بعض املوانئ مل تكن أمهيتها مستمدة من قرب مصادر اإلنتاج 

   (2)األوىل بقدر ما كانت منفـذا هلذه الصادرات

حيث أنه و . لصناعة النفطيـة أثرمها على النمو احلضري يف بلدان العامل الثالثكما أن الكتشاف النفط و ازدهر ا     

بع اكتشاف النفط يف كثري من البالد العربية ازدادت اهلجرة إىل نتيجة اخلطط التنموية الطموحة اليت انتهجتها هذه 

ل املعيشية يف بعض البلدان الدول خاصة تلك اليت استفادت من العائدات النفطية بشكل مباشر كما حتسنت األحوا

اليت كانت تقدم اليد العاملـة الفنية و العادية مما ساهم . العربية األخرى اليت استفادت من النفط بشكل غري مباشر

. التعليم و البناء و التشييـد و غريمها من جماالت التنمية يف البالد النفطيةيف جماالت بشكل كبري يف النهضة التنموية 

وقد وفرت احلقول و املوانـئ النفطية و الصناعات القائمة . لنفط على توفري رأس املال من أجل االستثماركما عمل ا

كما خلقت التنمية العمرانية يف . على تكرير النفط و حتويله إىل مشتقات نفطية، سامهت يف توفري فرص عمل مباشرة

لة احمللية يف هذه الدول النفطية و أدت إىل هجرة أعداد مدن الدول املنتجة للنفط فرص عمل أخرى استفادت منها العما

وكما أدى تكرير النفط و . كبرية من األرياف و البوادي إىل املدن، مما أدى إىل ارتفاع نسبة التحضر يف هذه الدول

عينات إىل ازدياد حركة التصنيع يف البلدان العربية املنتجة للنفـط خالل النصف الثاين من الستينـات و بداية السب

إنشاء العديد من املدن القائمة على إيـواء أسر العملني يف الصناعة النفطية و العمال احملليني حيث أصبحت هذه املدن 

  .  )3(مراكز حضرية متكاملة و جبميع مرافقها اخلدميـة و الترفيهية

إذ وفرت جماالت عمل . ينةكما أن للصناعة دور مهـم يف النمو احلضري حيث أا ضاعفت من أمهية املد     

جديـدة، و حىت عندما كانت املدينة يف بداياا فإن دخل الفرد من العمل الصناعي كان أكرب بكثري من دخل العاملني 

ولكن األعمال . ، لذلك اجته اآلالف من الريفيني إىل املدن حيث مراكز الصناعـة...يف املهن األولية كالزراعة أو الصيد

دينة ال حتتاج إىل كل الذين تكدسوا يف أحياء فقرية ليعيشوا حياة أسوأ من تلك اليت تركـوها يف اجلديـدة يف امل

      )4(األرياف

                                                 
  . 117: ص) .1966 لبنان.بريوت ط.داملكتبة العصرية (مسرية اتمع . عبد اجلليل الطاهر:  (1)

  . 117: نفس املرجع ص. عبد اجلليل الطاهر : (2)

  118: مرجع سابق ص. السيد حنفي عـوض : )3(

  140: مرجع سـابق ص. مصطفى عمرالتري  : )4(
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و من العوامل االقتصادية اليت سامهت يف التحضر بالوطن العريب إىل جانب عوامل النفط و املوانئ، سامهت       

 اقتصادية عملية التحضر، حيث كانت احلكومات تتعرض لضغـوطات التغريات يف أمناط التجارة و العالقات الدولية يف

احلضري على حساب الريف و زد على ذلك نقل ملكية األرض من القبيلة إىل الشيخ و  سياسية شديدة من أجل التطور

هذه األمـور جمتمعة أدت إىل تقلص نصيب . كما يف مصر ياالقطاع بسبب النظامتقلص نصيب الفالح من األرض 

دس ـاين من تكقد أصبحت تع األخريةدن و هذه ـاألرض الزراعية و أدت بالتايل إىل هجرته للم إنتاجفالح من ال

    )1(ة بعد انتهاء احلرب العاملية الثانيـةـالعمالة فيها خاص

 و اإلحصاءلقد كتب أحد خرباء مصلحة  :)اهلجرة(العـامل االجتماعي والثقـايف للتحضر يف الدول النامية/03-2

تعزى إىل نسبة  اإلسكندريةإن الزيادة الكبرية يف عدد سكان ((: فيه التعـداد يف أوائل القرن العشرين تعليقا ذكر

جهة أخرى و ذلك بسبب ازدهـار املدينة من جراء تقدم  اخلصوبة العالية من جهة و هجرة عدد كبري من السكان من

  )) )2(و تطور الصناعة فيه

النامية و منها اجلزائر هو تارخيي و ناتج عن السياسة  البلدانب األول يف تدفق اهلجرة إىل مدن و بالتايل نالحظ أن السب

  . يف هذه البلـدان االستعماريةاالقتصادية و االجتماعية 

  .  و السبب الثاين هو غزو السلع الرأمسـالية للريف اليت متتد جذورها إىل ما قبل االستقالل مث استمراره إىل ما بعد   

و بالتايل فمن بني أهم أسباب اهلجرة الريفية اليت سامهت و بقدر كبري يف النمو احلضري، زوال املهن احلرفية اليت كانت 

منتشـرة يف األرياف من جراء غزو السلع الرأمسالية ألسواق العامل الثالث مما جعل هذه السلع حتل حمل الصناعة 

  . ة عمال الريف مما أدى إىل جلوءهم للهجـرةلمر الذي تسبب يف بطـااحلرفيـة بأحسن جودة و بأقل تكلفة و هو األ

بول ((يطرح .. و نظرا ملا يشكله غزو السلع الرأمسالية ألسواق البلدان النامية من خطر و جلبه لقيم ثقافية جديدة   

  .  )3(حترمي االسترياد حترميا مطلقا و ذلك دف احلمـاية ))بايرول

اهلجـرة الدافع االقتصـادي أي دف البحث عن الرزق من أجل العيش، ومبعىن أدق من  و تكـون أهم دوافع  

  . أجل حيـاة أحسن

و كذلك الدافع االجتمـاعي و املتمثل يف عدم التوزيع العادل للخـدمات بني الريف و املدينة و هذا بدوره    

  .  راجـع إىل التطور الالمتـوازن بينهما

 
  

  

 

                                                 
   .70: ص )1984طرابلس . املنشـأة العامة للنشر و التوزيع و االعالن. (رمضان عريب خلف اهللا: ترمجة. ف التحضر يف الشرق األوسط .، فكوستيـلو: )1(

  .. 308: ص) . 1976ت اجلزائر .ن.و.ش( القطاع التقليدي و التناقضات اهليكلية يف الزراعة   ،سن لولحب : )2(

  73: ص) . 1973لبنان.دار احلقيقة  بريوت (بـول بايرول، مـأزق العامل الثالث :  )3(
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  :يف البلدان النامية رمشكـالت التحض/ 03

إن التحضر و ما ينجم عنه من تطورات صناعية و توسع يف األنشطة التجارية و منو  :املشكالت االجتماعية-03-1

هذا و غريه قد املراكز احلضرية . اخلدمات يف املدن، وسرعة سكاا الستيعاب سكاا للمفاهيم و القيم االجتماعية

 . يـرات و تقلباا و بذلك أصيبت الروابط بالتصدع و التمزقأكثر عرضة للتأثر مبختلف التغ

حيث أن العالقات املهنية و الوظيفية يف املدينة حتل حمل العالقات االجتماعية ذات اإلطـار العائلي و العشائري و    

  .يئة احلضريةالقبلي، وحتدد بالتايل طبيعة التركيبة االجتماعية و الدور االجتماعي الذي يلعبه الفرد يف الب

أا شديدة الصلة بالقيم اخللقيـة وهي اجتماعية من وجهة نظر  و كذا من العالمات املميزة للمشكالت االجتماعية   

خاصة ألا متصلة اتصاال وثيقا بالعالقات اإلنسانية، و تظهر يف املضمون الذي تتواجد فيه باستمرار عالقات اإلنسان 

حتدث هزة وخلخلة يف األمناط و العالقات اليت يضع هلا اتمع أمهية كربى خالل  كونـهاأو ألا تعترب كذلك 

  . )1(مسريته

و من املشاكل االجتماعية أيضا أن ظاهرة النمو احلضري السريع يترتب عنها انفجـار سكاين يف املدن العربية، وهو   

ولعل من أهم . كل أخرى يف املستقبل القريبسبب لظهور هذه املشكالت االجتماعية باإلضافة إىل احتمال ظهور مشا

اليقني تضخـم املدن الكربى و العواصـم نتيجة للرتوح البشري املستمر من الريف وعادة  هتلك املشكالت على  وج

ما يصاحب ذلك تفشي التخلف يف هذه املدن و تدين مستوى اخلـدمات فيها و تطبع السلوك االجتماعي العام يف 

كظهـور جتمعات سكنية متوضعت حول املدن وخاصـة العواصم كاألحياء القصـديرية . الريفياملدينة بالطابع 

  .  )2(احمليطة باملدن الكربى يف أقطار املغرب العريب

و من املشكالت االجتماعية أيضـا، أن الزيادة املستمرة يف عدد السكان احلضر بسبب اهلجرة من األرياف إىل      

أن حدث نزوح غري مربمج إىل املدن . ة املرتفعة و الدخول املنخفضة لسكان القرى و األريافاملدن وحتت ضغط الكثاف

حيث زاد عـدد سكان املدن يف بعض البلـدان النامية ويف مقدمتها . بسبب تكثيف برامج التنميـة االقتصادية فيها

وهي الفترة اليت شهدته تكثيفا . قرنيف عقد الستينـات و السبعينات من هذا ال  % 50أقطار الوطن العريب بنسبة 

إىل عدم متكن االقتصاد الريفي من استيعـاب األعداد  و يعود ذلك يف الغالب نغزيرا للمشروعات التنموية يف املد

كما أن الرتوح االضطراري الضخم قد زاد من حدة مشكالت التحضر يف الكثري من مناطق . املتزايدة من السكان

  . العامل

  

  

  

                                                 
)1(

  . 192: ص. حممد صبحـي قنوص، مرجع سابق:  
)2(

  .37: ص. رجع سابقمتاضر حسـون الرفاعـي، م:  



التحضـر و مشكالته يف مدن البلـدن الناميـة                                                                                                                                                     الفصـل الثــالث

  

 

56 

و قد أدى النمو السكاين السريع إىل ارتفاع نسبة البطالة و كثرة االحياء الشعبية اليت تفتقـر إىل أدىن          

مستويات الرعاية الصحية و االجتماعية، هذا باإلضافة إىل أن برامج التنمية االقتصادية قد عجزت عن حتقيق أهدافها 

تعاين املراكز احلضرية من مشكالت مالية ومشكالت عدم توفر كما . سبب املشكالت اليت سببتها. يف كثري من البلدان

هذا إىل جانب املشكالت االجتماعية و النفسية من جرائم اخلدمات و أخرى سكنية، كما تعاين من مشكالت إدارية، 

                 )1(و بطـالة و جيوب الفقر و شعور اإلنسان بعدم األمهية مما يولد حالة االستالب

املشكالت اليت سببها التحضر السريع خاصة يف املدن، ذلك أن التحضر يفرض  :شكالت االقتصاديةامل-03-2

املؤسسات التعليمية و املرافق الصحية و اخلدميـة و بناء املساكن و مد شبكات  إنشاءالتكاليف مثل  باهظةمتطلبات 

 اإلنتاجخدام التقنية على نطاق واسع يف يف جمال الزراعة و است ةنـاملكنوكان لدخول . الطرق و مراكز التوزيع

البطالة يف أوساط  انتشارالزراعي، االستغنـاء عن العشرات اآلالف من العمال يف املناطق الريفية وهو األمر الذي أدى 

وعندما . الشباب و زيادة فائض اليد العاملـة فترتب عن ذلك تدهور يف الضروف االقتصـادية لعدد كبري من الناس

االقتصادية و تتدىن مستويات املعيشة تزداد املشاكل االجتماعية اليت كثريا ما ترتبـط باخنفاض املستوى  ألحوالاتسوء 

  .اإلنسانيةاملعيشي، فيتهاوى البناء االجتماعي وتتفكك الروابط و العالقات االجتماعية و 

الذين قذفت  األريافد غفرية من سكان يف األرياف أثره الواضح يف تدفق أعدا اإلنسانوكان إلحـالل اآللة حمل   

  . هوامش املراكز احلضرية اليت كانت تستوعب كل النازحيـن إىلم عوامل التغري 

االنفتاح االقتصادي و الثقايف للدول العربية على بعضها من جهة وعلى الدول املتقدمة من جهة أخرى، دف  أن   

نشاطات الدول  معظمالقتصادية و الثقافيـة و االجتماعية قد جعل حتقيق خططها التنموية الطموحة يف ااالت ا

وبالتايل متركز املدينة أو على األغلب بضواحيها اجلديدة فازداد . تتمركز يف مدا الرئيسية خاصة العواصـم منها

  ...." املاء، والطرقو  ،كاخلدمات الصحية التروحيية" غط على املرافـق األساسية للمدينة ضال

و ازدادت تطلعـات السكان للعيش الرغيد، فانفتحت املدن الكبـرى، ومنت على حساب املدن الضعيفـة و    

القرى مما أدى إىل منو غري متكـافئ بني اتمعات البدوية الريفية و احلضـرية ولظهور الكثري من املشاكل 

     .منيـة بشكل خاصاالجتماعيـة و األ

ختتلف املشاكل البيئيـة باختالف العوامل املؤثرة يف تكوين  املدن و يف نشأا و : املشكالت اإليكـولوجية-03-3

  : تارخيها، و الظروف املختلفة اليت مرت ا و ظيفتها وموقعها و حجمهـا و من بني هذه املشاكل

وجد مدينة ال تشكو مشكلة املـرور اليت حتولت إىل أزمة خانقة يف شوارع وطرقات املدن الكبرية و الصغرية إذ ال ت   

من أزمات املرور واكتظاظ شوارعها بعشرات اآلالف من املركبات، وعجز األماكن املخصصة هلذا الغرض كاحملطات 

 .)2(إضافيـةعلى استيـعاب أي أعداد 

                                                 
  .  313- 312:ص- ص. )،1999االردن.عمـان لطبعة األوىل ا(عثمـان، مقدمة يف علم االجتماع  إبراهيم:  )1(

    . 184-183 :ص- ص. صبحـي قنوص، مرجع سابق حممد:  )2(
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كذلك تعاين املدن من زيادة حجم النفايـات الصلبة بسبب النمو السكاين و ارتفاع مستويات              

مكانيات السلطات البلدية جلمعها و معاجلتها و التخلص منها، فيبقى إك، وكثريا ما يفوق حجم النفايات االستهـال

يف  اراضي املكشوفة أو حبرقهحيانا يف ااري املائية و األأالكثري من النفايات الصلبة من دون مجع و يتم التخلص منها 

  . )1(الشوارع

خلفات األخرى دليال على مدى تدهور احليـاة احلضرية، و افتقار للوعي و و يعترب تكدس أكوام القمـامة و امل  

  . سلوب للحياةأاحلس احلضري باملدن، وهي قضية ترتبط بثقافـة السكان بعدم وعيهم ملفهوم احلضرية ك

اري و وعدم تواجد شبكة متكاملة من تصريف ا. و مما ال شك فيه أن هذه املشكالت قد أدت إىل تدهور املدن   

االعتماد على اآلبار السوداء قد ساعد على تلوث املياه اجلوفية خاصة تلك القريبة من سطح األرض، كما أن وجود 

  .و الشـوارع األحياءااري العاجزة عن استيـعاب محوالت املباين  و املساكن أدى إىل طفح و فيضان املياه يف 

الدخان املتصاعد من املصـانع و الغازات السامة اليت تنفثـها املاليني و يقتـرن تلوث املاء بتلوث اهلـواء نتيجة    

    )2(من السيـارات و الشاحنات يف املدن الكبرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                 
)1(

  .21- 16: ص-ص ).2002التمدن حول العالـم  سبتمرب  (".املدن " جملـة البيئـة و التنمية :  
)2(

  . 186 :ص. حممد صبحـي قنوص، مرجع سابق : 
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    : متهــيد

  
تعتبـر املدينة املتوسطة يف اجلـزائر كغريها من املدن املتوسطة يف البلدان األخرى، حيث تتميـز خبصائص       

دميغرافيـة كغريها من املدن األخرى وهلا مكانة يف الشبكة احلضـرية، كما هلا دور الوسيط بني قمة اهلرم العمراين 
   . املشاريع واملنجزات الصناعيـة نستقطاب للعـديد موقاعـدته، وهلا ميزة اجلذب واال

  : ونذكر بالعديد من املـدن املتوسطة يف اجلزائر حسب األقاليـم
  مدينـة الطاهيـر : ففي إقليم الساحـل  -  
  .مدينة عني البيضاء، العلمة، و مدينـة بوسعادة : ويف إقليـم اهلضاب العليا  -  
  اخلـروب وميـله مدينة : ويف إقليم التـل  -  
  مدينة خنشلة: ويف إقليم مشال األطلس الصحراوي  -  
  مدينة بئر العـاتر : ويف إقليم جنوب األطلس الصحراوي  -  

 .بواليـة سطيف " مدينـة العلمـة"يف حبثنا هـذا اخترنا جمـال البحث لدراسة هذا املوضـوع          
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01/ايل للتجمعات السكانية باجلزائرـالتوزيع ا:  
  : جغرافية املدن اجلزائرية-1-01

إذا قسمنا عـدد سكان اجلزائر على املساحة الكليـة حصلنا على ما يسمى بالكثافة السكانية احلسـابية        
طانيا ، بري)250(، اهلنـد )31(، وهي كثافة منخفضـة إذا ما قورنت بتونس ²أشخـاص يف كلم 06وهي حوايل 

  .²كلم شخـص يف) 84(، وفرنسا )244(
إال أن الكثـافة احلسابية هذه ال تعطينا نتيجة صحيحة عن التوزيع الفعلي السكان، إذ أن هناك منـاطق        

باجلزائر يكثر فيها السكان وبالتايل ترتفع درجة كثافتها السكانية، ومناطق أخرى يقل سكاا  وبالتايل تقل درجـة 
  .السكانية، وهذا تبعا لعوامل طبيعية ترتبط ا األنشطة االقتصادية اليت ميارسها السكـان كثافتها 
   :مناطقوعلـى هذا األساس يتم تقسيم اجلزائـر من حيث عالقة السكان بالظروف الطبيعية إىل ثالثـة        
 :   املنطقـة الصحراوية -1

، ³ملم 200زائر، ويقل متوسـط أمطارها السنوية عن من املساحة الكلية للج) ٪ 90(حتتل حـوايل         
   واد سوف -تقرت املتوسطةاملدن من ومتثلها . ²يف كلم 01وكثافتها السكانيـة اقل من

  : منطقـة السهـوب
ومتتـاز املنطقة بالرعي . ، وجنـوبا خط الصحراء²ملم 100: حيـدها مشاال خط متوسط األمطار املقدر بـ      

 ² أشخـاص يف كلم 04ء نبايت كـاف، وتنخفض الكثافة السكانية فيها إىل اقل من نضرا لوجود غطا
  ميلة-اريس-العلمة ومتثلها.الواحـد

  : منطقـة التـل -2
يف  ³ملم 1000:وأحيانا يرتفع إىل أكثر من  ³ملم 400:تكثـر فيها األمطار اليت يزيد متوسطها على      

وتتراوح الكثافة السكانية ) مناخ البحر املتوسـط(ة ومبناخ معتدل السنـة، ومتتاز بتربة خصبة صاحلة للزراعـ
مثل منطقـة القبائل وسهل متيجة ا حمليـط بالعاصمة  ²شخص يف كلم  100إلـى  25: فيها مـا بني

  الطارف مدينة ارزيو ومتثلها.اجلـزائر
طردا مع معدالت األمطـار من نستخلص مما سبـق أن كثافة السكان من حيث التوزيـع اجلغرايف تسري          

وزاد فقـر التربة تطرفا الشمال إىل اجلنوب، فكلما انتقلنا من السـاحل إىل الصحراء قلت األمطـار وزاد املناخ 
   (1)وقلت بالتايل الكثافة السكانية

  
  
  

                                                 
ديوان املطبوعات (رـهم مظاهر التغري يف اتمع اجلزائري املعاصدراسة اتمع اجلزائري، حتليل سوسيولوجي أل مقدمة يف .حممد السويدي : (1)
 .71 :ص ،)اجلزائر.امعيـةاجل
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  : التـوزيع اايل للتجمعات احلضـرية باجلزائر-

ن يعود إىل أن ظاهرة االنتشار والتركز البشري من أكثـر الظواهر إن صعـوبة حتليل ومتابعة توزيع السكا      
البشرية حركية، فوجود اإلنسان وتكاثره يف مكـان ما بكثافة ويف آخر بقلة وندرته يف أماكن أخرى أو عدم وجوده 

  .ليس صـدفة
صان نتيجـة التغريات بالزيادة أو بالنق ءكما أن التركـز والتشتت السكاين عرضة للتغري باستمرار سوا       

الدميغرافية نفسها ومدى مالئمـة البيئة الطبيعية لتواجد اإلنسان واستقراره ومنوه، كل هذه العوامل وغريها تتفاعل 
مع بعضها بدرجـات متفاوتة حبيث من الصعوبة حتديد درجة مسامهة كل عامل من العوامل السابقة الذكر يف خلق 

  .األمكنةمسك الغطـاء البشري حسب النسيج اجلغـرايف للسكان ومدى 
وتفيـد اخلريطة السكانية يف معرفة وجود اإلمكانيات املتاحة وتنظيمها مث معرفـة العوامل املتداخلة يف خلق      

نسيج معني مىن التوزيع اـايل خللق التوازن والتجانس يف توزيع السكان حسب قدرات وإمكانيات وحـدات 
  .اال 
كانت خريطتا السطح واملنـاخ من أهم اخلرائط فان خريطة توزيع السكان تأيت بعدمها من حيث وإذا         

  .األمهيـة، فاملكان واإلنسان ونشاطه دعامة لتخطيط اال واستصالحه
  : دوال توزيع السكان على سطح األرض ليس صدفة فهو دالة بعدة عوامل ومتغريات منها

السطح ونوع التربة واملناخ بعناصره من حـرارة وأمطار، أي مدى دالـة للعوامل الطبيعية كأشكال  -
صالحية اال الستقرار اإلنسان وقدرته على العطاء لتلبية احتياجات السكان ولو أن هذا يتوقف على 

  .نمـدى تقدم وختلف اإلنسا
 .دالة لدرجـة التباين والتفاوت يف التنميـة االقتصادية واالجتماعية -

 . التركيب اإلداري ىحضـر ومستودالة لدرجة الت -

 دالـة للعـوامل التارخييـة  -

 دالة لعوامل الطـرد واجلذب السكـاين  -

دالـة يف نفس الوقت لتباين واختالف النمو السكاين الناجم عن حركـة السكان على اعتبـار أن املساحة  -
النامية يزيـد من صعوبة املقارنة بني باستمرار يف الدول ) تغري احلدود اإلدارية( ثابتة، و لو أن هذه النقطـة 

 (1).الظواهر السكانية حسب نفس احلـدود عرب سلسلة زمنية طويلة لتحديد االجتاه وتوقـع املستقبل

 
 

 ـــــــــــــــــــــ
256-253ص.ص.املرجع السابق.الشريف رمحاين- (1) 
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تعكـس كثريا من اجلوانب االقتصادية واالجتماعية  مر منـو سكان املدن يف اجلزائر مبراحل خمتلفة             
والعمرانيـة، وهو نتاج تضافر عدة عوامل منها التزايد السكاين الطبيعي والتدفق اهلجـري من األرياف الذي 

  .تعرضت له معظـم املدن اجلزائرية
غرافية فوسط اجلـزائر أعلى تتميز أهم مالمـح توزيع سكان املدن بالتفاوت احلـاد يف انتشارهم بني األقاليم اجل

كما أن أكثـر .  ٪31واخربا املناطـق الشرقية حبوايل  ٪ 37: تليهـا املناطق الغربية بـ ٪ 44: املناطق حتضرا بنحو
العاصمة، وهران وعنـابه سجلت أرقاما قياسية يف : حتضرا هي الواليات الساحليـة، حيث أن واليات الواليات

  . من مجـلة حضر اجلزائر ٪ 25ة درجة التحضر وهي تضم جمتمع
ويكمن سر هذا التباين يف تأثيـر الظروف التارخيية والتوجهات االقتصادية املختلفة اليت عملت على تعميق            

وما ترتب عليه من انعدام التكافؤ يف توزيع السكان واملـدن . الفوارق بني املنـاطق الساحلية والداخلية للبالد
  .تصاديةواملوارد االق

مل يكن يزيد عن اخلمس مدن عدد  1830أما بالنسبة لتطـور عدد املدن واملراكز احلضرية فان عددها عـام      
مدينة يزيد  32مركزا حضـريا من بينها  597حوايل  1998وأصبح عددها يف . ألف نسمة 30سكان ال يتجـاوز 

  .ألف نسمة 100عدد سكاا عن 
مدينة  18مقابل  ،1987مدينة عام  115ألف نسمـة مث  100 إىل 20دن املتوسطة من كما ارتفع عـدد امل        

، وهو مؤشر لنجاح جهـود الدولة يف التصدي للنمو املفرط للمدن الكبـرى وحتجيم دورها عن 1954فقـط عام 
ها رتبة عاصمة والية أو طريق نقل قواعد التنمية واخلدمات واملرافق إىل هذه الفئـة من املدن بفضل ترقية العديد من

  .اإلداري  دائرة يف السلم
مدينة صغرية بفضـل  326كما ميتـاز توزيع املدن اجلزائرية باالنتشار الواسع للمـدن الصغرى بنحو        

استئثارها بنصيب من عمليات التصنيع واخلدمات، وهذه الظاهرة مؤشـر لتوازن التنمية احلضرية فـي اجلزائر اليت 
  .القليل من املنـاطق الطاردة للسكان ونشر التنمية على كامل أحنـاء التراب الوطين استهدفت

  :وتتحكم عدة عوامـل يف توزيع التجمعات السكنيـة يف اجلزائر واليت تعطي احلقائق التاليـة       
  . تتناقص كثـافة السكان كلما اجتهنا من الساحل حنوى اجلنوب ومن الشرق حنـوى الغرب -
حد بعيد مع األقاليم الطبيعية للجـزائر فالتل أعلى الكثافات حيث تتراوح  فـق التدرج النطاقي للكثافة إىليتد-

 )1(.²نسمة يف كلم 200و 50الكثافـة السكانية فيه مابني 

 
 ــــــــــــــــــــــــ

 256-253ص-ص.نفس املرجع.الشريف رمحاين-)1(
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من  ٪65 بعض املنـاطق الساحلية حول املدن الكربى ويضم هـذا اإلقليم يف  ² نسمة يف كلم 400وقد تزيد عن -

  .  من مجلـة مساحة البالد ٪04مجـلة سكان اجلزائر رغـم انه ميثل سوى 
والسبب يف ارتفـاع الكثافة ذا اإلقليم، توفر الظروف الطبيعية املالئمـة من أمطار ومياه واعتدال يف          

جتمع خمتلف األنشطة الصناعية والتجارية واخلدمـاتية و وجود املدن الكربى والبنيـة التحتية املناخ، إضافة إىل 
  .املتطـورة

من السكان،  ٪25وهي تـأوي . ²نسمة يف كلم 50و 10أمـا اهلضاب العليا فتتناقص الكثـافة فيها إىل ما بني      
بيعية هنا مالئمة نسبيا لالستقـرار وتبذل الدولة الط فمن املساحة اإلمجـالية للبالد ، والظـرو  ٪09أي حنو 

  .جهودا معتربة إلعـادة اعمـار هذا اإلقليم
يف الصحـراء تقل الكثافة السكانيـة حيث تتدىن حصة الكيلومتر املربع الواحـد عن شخص واحد فقط       

  . من مساحة البـالد ٪87من سكان اجلـزائر فوق  ٪10بسبب قسـوة املناخ ويقيم هنا 
  

  : خصـائص التحضر باجلـزائر-02-1
  :اخلصائص/10ب

اإلحصـاءات القائمة على  إن حديثنا عن خصائص التحضـر يدفعنا إىل إتباع طريقة التدرج يف عرض نتائج       
الذي يالحظ منه  1987مقياس املقارنة، بني مـا هو ريفي وما هو حضري، يف تعداد سكان اجلزائر بـدءا بتعداد 

وبالتايل ال يترك . من جممـوع التجمعات احلضرية %96 ـدن الصغرى واملتوسطة حبيث حتتل جمتمعة نسبةتفوق للم
من جممـوع التجمعات وقد بلغ عدد  %04نسمة أي سوى  10.000للمدن الكربى اليت يزيد عدد سـكاا على 

دن، أما اإلحصاءات املتعلقة مدينة فقـط ومع ذلك فهي تستحوذ على نسبة هامة من سكان امل 16املدن الكربى 
  ) .01(بتطور عدد سكان اجلزائر فهي كما سيوضحه اجلدول رقم 

مليـون نسمة  1,5حبصـة  1990فان عـدد سكان املدن وعدد سكان األرياف يكون قد تعادل مع اية سنة 
في إىل جمتمع بأغلبية وبالتايل فاجلزائر تكون قد شرعت يف حتول جديد بالنسبة للتركيب السكاين، من جمتمـع ري

، فمن خالل تتبع مراحل منو السكان يف املدن والبحث عن أسبـابه، تبني ) 02(حضـرية كما يوضح اجلدول رقم 
  ) 03(أن اهلجرة الريفية هلا اثر كبيـر يف ارتفاع عدد سكان املدن باجلزائر ومعدهلم وسنبني ذلك من خالل اجلـدول 

   :ومن خصـائص التحضر يف اجلـزائر
  . انه يعكـس الواقع السياسي والتارخيي واالجتماعي للبـالد -
                .إن منـو احلضر يف تزايد مستمر -
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إن عمليـة التحضر اتسمت خباصية السرعة، حيث كانت وال زالت أقـوى على طاقات املدن وإمكاناا الطبيعيـة  
 . والبيئية واالقتصادية خاصة يف الوقت احلـايل

إن . وضعيـة سامهت يف رفع معدالت النمو احلضري وجعلتها تفـوق معدل النمو اإلمجايل للسكانهذه ال -
التحضر قد استقطب أهم القـوى الدافعة لتطور سكان اجلـزائر وانه كان السبب الرئيسي يف إحداث 

ر يعكس مدى احلضـرية  يف اجلزائ زإن تزايد عدد املراك. اخللل القـائم يف التوازن بني الريف واحلضر
 .الطاقات الكامنـة يف عملية التحضر ويف خيارات التنمية والتخطيـط احملددة من قبل الدولـة 

  (1)نسمة 10.000أكثر من   املترو بوليةالنمـو السريع للمدن  -

  
  : املدن اجلزائريةيف  مؤشرات التحضر/02 ب

  :توزيع السكان- 
نسمـة يف حني  3,496,068 حيث بلغ عددهم حوايل. 1956عام اجري أول تقـدير عام لسكان اجلزائر يف      

حيث بلغ  .1966من شهـر أفريل سنة  18و  04متت عملية اإلحصـاء العام األول لسكان اجلزائر يف فتـرة ما بني 
سنوات مضت بزيادة  110نسمة أو ما يعادل أربع أضعاف عدد السكان منـذ  9,605,928جمموع السكان حوايل 

قد وصلت إىل  1957و  1964مع مالحظة أن الزيادة السنوية يف الفترة مابني عـامي   % 375:تقدر بـإمجالية 
وقد بلغ عدد  .1966و  1956كمتوسط للزيادة السنوية يف الفترة ما بني عامي  % 3,5فقـط، يف مقابل  09%

 250الكثافة هنـاك إىل نسمة يتركز أغلبهم يف الشمال حيث تصل  14,88,000حوايل  1981السكان يف عام 
 3يف مقابل شخص واحد للكيلومتر املربع يف الصحـراء ويتراوح املعدل احلايل لنمو السكان مابني .  ²كلم    شخص يف 

األمر الذي  1954سنة وقد أخذت نسبة اخلصـوبة تزداد منذ عام  20اقل من . من السكان %5حوايل  3,5% -
اجلزائرية على ضوء  املدنرة عشرين عام فقط وفيما يلي عدد السكان يف ترتب عليه تضاعف مـدن الساحل يف فت

   .(2)1966عدد تالنتائج اليت سجلها 
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   .44 -43: ص-ص )2004ي جملة الباحث االجتماعي العدد اخلامس جانف(تاخلصائص واالنعكاساالعوامل ، املراحل، :التحضــر يف اجلزائـر. عبد العزيز بودون: (1) 
    394 -392: ص.، ص ) 1982مصر.ط الثانية اإلسكندرية .عارفمنشـأة امل (.يسـري اجلوهري، جغرافيـة السكان:  (2)

   نسمة 211.384  السـاورة  نسمة1.519.067  قسنطينة  نسمة 855.052  األوراس

  نسمة 361.962   تيارت  نسمة 1.238.938  سطيف  نسمة 879,573  مستغامن

  نسمة  1.513.067  املديـة  نسمة 830.857  تيزي وزو  نسمة 57,366  وهران

  نسمة  505,553  الواحات  نسمة 444.117  تلمسان  نسمة 1.647.167  اجلزائر العاصمة

 .1966د االسكان يف املدن اجلزائرية على ضوء تعــدمعدالت منو ) 01(جـدول رقم 
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كان أو ما يقترب من  ثالثـة أرباع جمموعهم يقطنون املناطق الشماليـة يف حني يتناثر العدد الباقي يف اغلب الس/ 1
  .املناطق الصحراوية: الواحـات

يتركـز ما يزيد عن ثلث السكان يف اجلزائر العاصمة ومنطقة قسنطينـة و وهران ولذلك ترتفع الكثـافة / 2
  .   ²يف كلم 100إىل أكثر من السكانية يف املناطق الساحلية لتصـل 

اللتـان حتتالن معظم اجلزء اجلنويب من اجلزائر أي  ةيبلغ جمموع عدد سكان عمالـة الواحات وعمالة الساور/ 3
نسمة وقد تصل  12.101.994من مجلة السكان البالغ عددهم  % 5,9اإلقليم الصحـراوي، و هو مـا يوازي 

وتصل   ²نسمـة يف الكلم 0,4قع جنوب سلسـلة األطلس الصحراوي إىل حوايل الكثافـة السكانية يف املناطق اليت ت
    ²كم /ن 1,8 ىيف غـرداية، جنوب اجلزائر العاصمة إلـ

  .نسمة  100.000النمـو السريع للمدن امليتروبوليـة أكثر من 
عد شقا عمـرانيا يقلص يف ظل هذه املعطيات واخلصائص ميكـن القول أن سياسة التنمية احلضرية مل حتقق ب      

واملتوسطة من جهة أخرى  ومن مث يتشكل اهلرم . التفاوت وخيتصر املسافة بني املـدن الكربى من جهة واملدن الصغرى
حىت  1975من  عيوضح تطـور عدد سكان اجلـزائر ومعدل النمـو السري)01(احلضـري اجلزائري، اجلدول رقم 

   (1) 2050تقديرات 
  

  
   
  

  
  

 Le nouvelle observateur, Atlas Eco 2000:ا����ر                                                                          
  

من خالل اجلـدول املبني أعاله، يتضح أن املعدل اإلمجايل للسكان قد ارتفع بشكـل سريع جدا أما املعدل       
ومن  ،2000عام  31,158السنوي فهو بطيء نوعا ما مقارنـة باملعدل اإلمجايل حيث كان املعدل هـذا األخيـر 

سنة سيكون املعدل اإلمجايل للسـكان  15وخالل . 2010عـام  37,489سنوات إىل  10املتوقع أن يرتفع بعد 
عـام  0,65إلـى  2025عـام  0,81لريتفع مرات عديدة على ما كان عليه، وسوف ينخفض من .  45,475
  .1998جممـوع السكان يف اجلزائر سنة  و اجلـدول التايل يوضح نسبة سكان احلضر إىل .2050

  
  
   
  2000  1997  1995  1985  1975السنة                   

  60,1  57,1  56  48  40  %النسبة     

 O N S Alger 1998;:املصدر                                                                                                                  

 
                                                 

  45-44ص .التحضر يف اجلزائر املرجع نفسه ص.  عبد العزيز بودون : (1)

  2050  2025  2010  2000  1990  1975  السنة

  55,674  45,475  37,489  31,158  24,935  16,108  املعدل اإلمجايل

  0,65  0,81  1,29  1,85  2,23  2,95  املعدل السنوي

  2050 -5197من  ععدد سكان اجلـزائر ومعدل النمـو السري تطور)02(جـدول رقم 

 

  .1998جممـوع السكان يف اجلزائر سنة  نسبة سكان احلضر إىل) 03(جـدول رقم 
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عام  % 56سنة إلـى  20بعد  لترتفـع ،1975عام  %40:كانت نسبة السكان احلضـر يف اجلزائر تقدر بـ      
  . 2000عام  60,1لترتفع إلـى  .57,1حيث بلغت  %1,1: ارتفعـت إىل 1997مث و بعد عامني أي عام  .1995

   .و اجلدول الثالث يوضـح مؤشرات التحضـر يف اجلزائر
  
  

معدل النمو    إمجـايل السكان  السنـة
(%)  

معدل النمو   السكان احلضـر
  احلضري

  نسبة التحضر

1966-1977  16948000  3,21  6686785  5,40  40,0  

1977-1987  23038942  3,08  11444249  5,46  49,6  

1987-1998  29276776  2,15  15000000  5,34  52,0  

                                                                                  Armature Urbain1998 O N S Alger  

  
، أما % 3,21: ومعدل النمو احلضـري قدر بـ. نسمة1694800حوايل  1977ن إمجـايل السكان عام كا       

أما عن نسبة التحضر  5,40ومعدل النمو احلضري  ،نسمـة 6686785عن السكان احلضر فقد كان عددهم 
سمة، مبعدل منو ن 23038942: إىل )1977.1987(لريتفع هذا الرقـم بني العشرية السابعة والثامنة %40:فكانت
ونسبة  % 5,46نسمة ، أما معدل النمو احلضـري فوصل إىل  11444949وعدد سكان احلضر%  3,08: قدر بـ

 29276776ارتفع إمجايل السكان إىل  1998-1987ويف الفترة املمتدة ما بيـن %49,6التحضر ارتفعت إلـى 
حلضر فقد ارتفع عددهم بصورة هائلة ليصل إىل أما سكان ا%. 2,15نسمة، أما عن معدل النمو فقد اخنفـض إىل 

 (1).%52فيما ارتفعت نسبة التحضـر إىل  ،5,34اخنفـض إىل  ينسمة، و معدل منو حضر 15000000

  

  :مراحل التحضـر يف اجلزائر -3- 01
ات حرب إن ظاهـرة التحضر ال ميكن اعتبارها ظاهرة حديثة يف اجلزائر، بل هي قدميـة وهلا عالقة حبضار         

البحر األبيض املتوسط، كما يرجع تارخيها إىل ما قبل امليـالد وقد كشفت بعض احلفـريات عن أثار بقايا 
األول حضري والثاين ذو طابع ريفي : املستوطنات البشرية، اختلفت خصائصها باختالف األزمنـة وقد متيزت بنمطية

  . (2)متميز بالنشـاط الزراعي
باجلـزائر مبراحل تارخيية اتسمت بظهور نوايا املـدن، منا وتطور البعض منها وزال  وقد مرت حياة احلضر     

البعض اآلخـر، وقد كان لالضطرابات والرتاعات الداخلية دور يف كل ذلك، وقد كان للتـراكم احلضاري 
 رها فيما يليكـوالعمراين بصمات يف التراث بشكـل عام، وقد مرت عملية التحضر يف اجلزائر بعدة مراحل ميكن ذ

                                                 
  45التحضر يف اجلزائر املرجع نفسه ص.  عبد العزيز بودون  : (1)
  165التحضر يف اجلزائر املرجع نفسه ص.  عبد العزيز بودون : (1) : (2)
  

  مؤشرات التحضـر يف اجلزائر) 40(جـدول رقم 
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  : مرحلـة الغزو الفرنسي الشـامل/ 01

متيزت بسيطرة املستوطنني األوروبيني على األراضـي والسهول اخلصبة و بإقامة مستوطنات خاصـة م حول        
انئ املدن اهلامة يف اجلزائر، وربطها بشبكة الطرقات الربية وسكك احلديـد مث إيصاهلا مبصادر أوليـة لتنتهي باملو

قصد تصديرها حنـو فرنسا، وقد كان لعملية االستيطان واالستغالل األثر البالـغ يف تدهور األوضاع املعيشية 
وهو األمر الذي دفع باألغلبيـة إىل اهلجرة حنو املراكز احلضرية واالستقرار يف . للسكان اجلزائريني يف األرياف

  .أكـواخ من القصدير على أطراف املـدن
  : االستقـرار العامليمرحلـة / 02

نتيجة احلروب واالضطرابات اليت أثرت علـى أوضاع اجلزائر اقتصاديا واجتماعيا، فقد كانت سببا يف انتشار         
ظاهرة الفقـر بني السكان بفعل حتول اإلنتاج الزراعي من القمح خاصة يف اجتاه فرنسا و استمرت األوضاع على 

ملية الثانية، مما أرغم أعـداد كبرية من سكان األرياف إلـى االجتاه حنو فرنسا هـذا احلال حىت بعد احلرب العا
  .للبحث عن فرص عمـل

  

  :مرحلـة اندالع الثـورة التحريرية الكبـرى/ 03
وقد شهـدت هذه املرحلة نزوح ريفي واسع حنو املدن، بسبب سياسة األرض احملروقة املمارسة من طرف         

صة بعد اشتداد هليب الثورة، مما أدى باجليش الفرنسي إىل إقامة حمتشـدات لتجميع سكان قوات االحتـالل، خا
  . األرياف

  

  :  مرحلـة االستقالل و بداية الستينـات/ 04
تواصلت اهلجرة بشكل مكثف حنو املـدن، خاصة مع عودة آالف الالجئني من تونس واملغرب واستقـرارهم         

ملهاجرين بعد مغادرة الفرنسيني للجـزائر وتوفر السكن الشاغر باملدن والوظائف يف املدن، وازداد تدفق ا
ماليني إىل  07، كما دمرت العديد من القرى تدمريا شامـال باإلضافة إىل اخنفاض يف عدد املواشي من (1)اخلاليـة
غرافيا حضريا أكثر وضوحا ، وميكن القول أن اجلـزائر يف هذه املرحلة قد شهدت انفـجارا دميا) 2(ماليني رأس 03

يف املدن الكبرية واملتوسطة، ومن جهة أخرى متركزت معظم املشاريع الصناعية والقـوة العاملة يف بعض املناطق دون 
  (3)األخرى، خاصة الساحلية منها ممـا نتج عنه تركز يف عمليـة الدخول بني الريف واملدينة

  :  زراعيمرحلـة التخطيط االقتصادي واإلصـالح ال/ 05
                                                 

  274ص  1977-السكان والتربية يف البالد العربيةً بريوت. مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية يف البالد العربية  : (1)
  255:ص) . ت.د -بغداد–القاهرة - بريوت- عدار الكشاف للنشر والتوزي(عبد الرزاق اهلاليل، قصة األرض والفالح يف الوطن العريب  :) 2(

  . 308:ص) 1976اجلزائر (حسن لول، القطاع التقليدي والتناقضات اهليكلية يف الزراعة   :(3)
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اهلجرة استنكرت بـدأ تأميم األراضي إىل إقامة التعاونيات الفالحية بنـاء القرى االشتراكية، رغم ذلك         
باجتاه املـدن حبثا عن العمل وحياة أفضل من ذي قبل، مقارنة بالظروف اليت مر ا قبل ظهـور نتائج هذا 

  .  ضر بسبب تركز عمليـة التصنع واالستثمارات باملدنالتخطيـط، مما زاد يف اتساع اهلوة بني الريف واحل
  

  :  مرحلـة ارتفاع معدالت النمو احلضـري باملدن/ 06
متيزت بانتشـار بعض مظاهر البؤس كاألحياء القصديرية اليت عمت اغلب مدن اجلزائر، وكانت عامال مهما          

ـة، من جراء العدول عن االستثمار يف القـطاع الصناعي ساهم يف تفاقم أزمـة السكن احلاد وانتشار ظاهرة البطال
الشيء الذي حال دون التمكن من تغطيـة احلاجات املتزايدة للسكان نتيجة النمو . وقطاع التجهيزات احلضرية

  .(1)احلضري املتزايد
كر منها مدينة العلمـة، كما متيزت هذه املرحلة بارتفاع نسبة النمـو الدميغرايف يف خمتلف املدن اجلزائرية، نذ      

  %.118، وهذا بنسبة 1954نسمة سنة  11692نسمة، بعد أن كان  25590اليت ارتفع عدد سكاا إىل 
نسمة  13784بـ  1954ومدينـة باتنة اليت عرفت منوا دميغرافيا واسعا، حيث قـدر عدد السكان ا عام         

     .   % 298نسمة أي بنسبة  52924وارتفـع إىل 

  التحضر باجلزائرومشاكل عوامل / 02
  التحضر باجلزائر عوامل 02-1
  : ملدنا االيكولوجية لنمو عواملال02-1-1

خلق منـو املدن إبعادا جديدة يف أساليب احلياة، املتمثلة يف منط السكان وقضاء وقت الفـراغ واستخدامات         
. املؤثرة يف تكوين اخلصائص العمـرانية ألي منطقة حضريةاألرض، وتعترب التحوالت االيكولوجيـة من أهم العوامل 

كما أن التزاحم على املواقع التجارية واإلستراتيجية النـادرة والتدفق املستمر للعناصر السكانية املختلفة، ومتركز 
مور هي من األ. الوظائف اإلدارية يف أماكـن معينة، وما ينتج عن ذلك من تفاوت يف خصائص املناطـق احلضرية

اليت تؤثر يف حتديد نطاق وكثافة التحضـر يف منطقة ما، كما تؤثر العوامل اجلغرافيـة والبيئية كالتقلبات اجلوية، و 
التكوين اجليولوجي ومصـادر املياه والطاقة، ونوع التربة واهلضاب واجلبال، كلها عوامل تؤثر يف شكل التوطن 

بعبارة أخرى فان كل نشاط إنساين يتطلب . وسائل املواصالت رار ويف استخدام األرض وحتديد نوعيةقواالست
  .طهذا النشاة بالوظائف اليت يؤديها مواصفات وقياسات مرتبط

وختتلف املشاكل البيئية للمدينـة باختالف العوامل املؤثرة يف تكوين املـدن ويف نشأا وتارخيها              
  :موقعها وحجـمها ومن بني هذه املشاكلوالظروف املختلفة اليت مرت ا ووظيفتها و

  .املـدن القدمية وعالقتها بالتطـور -1
 .املدن وتأثري العوامـل املناخية واجلغرافيـة -2

                                                 
   165التحضر يف اجلزائر املرجع نفسه ص.  عبد العزيز بودون  : (1)
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 . تكنولوجيا البناء والطابع العمـراين للبناء -3

 .اختـالط استعمال األرض وإنشاء املصانع بصورة عشوائيـة -4

 .ى استيعاب األعـداد اهلائلةايار البنيـة التحتية للمدينة وعدم قدرا عل -5

 .عـدم متاثل التراكيب االجتماعية مع التراكيب العمـرانية للمدن -6

  .التوسـع واالنتشار العمراين غري املنتظم -7

 :االجتماعية واالقتصادية العوامل- 02-1-2

  :ي نهـا كمـا يلن احلديـث عر ميكزائ اجلر يفحض عملية التيف إن العوامـل اليت كان هلا الـدور األساسي       
  : العوامل االقتصادية/ 01         
  (1)لكن الوقوف عند أسباب أو دوافع اهلجرة الرئيسية منذ بدايتها يف اجلزائر تعود إىل االحتـالل الفرنسـي        

 إن االتسـاع احلضري كان مصحوبا بالتحوالت يف البنـاء العرقي للمدن، وان هذه احلركة املضاعفة كانت     
من السكان احلضريني وعلى ما يقـرب  %60 على العمـوم مرنة مع املدن اخلمسة الرئيسية اليت حتتوي اليوم على

  . (2)مخس جمموع سكان اجلزائر
هكذا ورثت اجلزائر عن االستعمـار ريفا معطال، كان التعميـر يتم على هامش التطور التقين والصناعي           

نظيما عمـرانيا ال يتجاوب و تطلعات السكان اجلزائرييـن يف ميادين النمـو االقتصادي الذين عرفتهما أوروبا، وت
واالجتمـاعي والثقايف، الن إنشاء املدن وتنظيمها كان يترجم انشغاالت السلطـة االستعمارية اليت تتمثل يف 

والعرفيـة من خالل التنظيمات  والتفرقة االجتماعية. استغالل ثروات البـالد وتكريس اهليمنة الثقافية األوروبية
  .االية واألمنـاط املعمارية االنتقالية

وقد كان لتركز الصنـاعة بعد االستقالل يف املدن الكربى، عامل جذب اليـد العاملة الريفية حنـو        
  واعـما لشىت أن، وهلذا بدأت اهلجرة الريفية بعد االستقالل بالتدفق حنو املدن ألا مثلت مركزا هـا(3)املـدن

إليها وهجرة األرض وإمهال الريف والزراعة من اجل احلصول على   لالنشاطات، مما شجع السكان على االنتقـا
  (4) العمـل يف املصانع

  
 
 
 
 
 

                                                 
  35ص/2ط)  1939 -1919(اهلجرة ودورها يف احلركة الوطنية بني احلربني . عبد احلميد زوزو : (1)

  273: ص) اجلزائر. املؤسسة الوطنية للكتاب(منصور عبد الغاين .ت/آفاق التنمية االشتراكية يف اجلزائر  -أزمة السكان . اجلياليل بن عمران : (2)

  67:ص) ديوان املطبوعات اجلزائرية(حممد السويدي، مقدمة يف دراسة اتمع اجلزائري  : (3)

  12: ص) جامعة قسنطينة ديـوان املطبوعات اجلزائرية( األحياء الغري املخططة وانعكاساا النفسية واالجتماعية على الشباب، دراسة مقارنة ميدانية  بوعناقة،علي  : (4)
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كما أن إعادة هيكلة القطـاع الزراعي وخصوصيته، كانت مبثابة الدافـع القوي بالنسبة لشباب األرياف     

تيجة حرمام من االستفـادة من عملية توزيع األراضي التابعة للـدولة، فاضطروا إىل اهلجرة حنو ملغـادرة بيئتهم ن
املـدن حبثا عن مصدر الرزق فيها، خاصة يف قطاع البناء واألشغال العموميـة الذي كان آنذاك يف توسع وانتشـار 

  . كبريين
ة اقتصـاد السوق وجدية االجناز املنتهجـة يف إضافـة إىل ذلك التحول يف النهج االقتصادي بإتباع سياس -

   (1) السياسات األخيـرة

ومن األسباب والعـوامل االقتصادية للتحضر يف اجلزائر، زوال املهن و احلرفية اليت كانت منتشـرة يف األرياف،  -
صناعة احلرفيـة من جراء غزو السلع الرأمساليـة لسوق بلـدان العامل الثالث، مما جعل هذه السلع حتل حمل ال

بأحسن جودة وبأقل تكلفة، األمر الذي تسبب يف البطالة ومن مث أدى م إلـى االنتقال إىل املدن، ونظرا ملا يشكله 
الغزو السلعي الرأمسايل لسوق البلدان الناميـة من خطر، إذ جيلب معه قيم ثقافيـة حرم االسترياد حترميا مطلقا يف 

باإلضافة إىل التوسع يف اجلانب التجاري مما أدى إىل انتشار املراكز التجارية .(2)ايـةبعض احلـاالت وهذا دف احلم
 .الكربى يف املدن اجلزائرية اليت تعدت تعامالا التجارية حدود التراب الوطين واليت تساهم يف حتسني اقتصاد البلد

  
  : االجتماعيـةالعـوامل / 20
  : الزيادة الطبيعية* -ا

الت النمو الدميغرايف، يعترب من أهم العوامل األساسية يف عملية التحضر ببالدنا باإلضافة إىل إن ارتفاع معـد
   يوبالتـايل ارتفاع معدالت النمو احلضر. اهلجـرة الريفية حنو املدن، واليت أدت إىل ارتفاع الكثافة السكانية

  سياسية واالقتصادية املتالحقة يف البالد فيها، وذلك حسب اختالف املراحل والفترات والتغريات االجتماعية وال
   (3)وتعتبـر الزيادة الطبيعية للسكان عنصـرا أساسيا يف تقدير حجم النمـو الكلي للسكان

ويرجع النمو احلضـري للسكان يف اجلزائر إىل ارتفاع نسبة املواليد واخنفاض نسبة الوفيات، حيث تتوقـع      
  .2010مليون نسمة يف حدود سنة 38دميغرافيـة تصل حىت  اجلزائر يف السنوات القادمة زيادة

ويرجع هذا كما قلنا للزيادة الطبيعيـة رغم ما سبق أن ادمج نشاط التخطيط العائلي ضمـن العالج الصحي األول 
   1967يف ـاية الستينات، ومن ذلك فتحت مراكز للمباعدة بني الوالدات يف اجلـزائر العاصمة سنة 

  
  

                                                 
   164: ص. مرجع سابق.  ر يف اجلزائرـالتحض ،ز بودون ـعبد العزي : (1)

  140:ص) 1973بريوت  –ط.ددار احلقيقة . (مأزق العامل الثالث .  بول بايرل : (2)

  .48:ص )1970دمشق .ط.د( سكان العراق .فاضل األنصاري : (3)
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انتشار هذه املراكز، فقـد ظل انتشار تطبيق وسائل منع احلمل ضعيفا يف اتمع اجلزائري، فالسكان  ورغم     

باملناطق الداخلية للبـالد ومعظمهم ريفيون وأميون، ما زالوا يتبعون نظاما دميغرافيا قدميا، يعرف باخلصـوبة 
  .(1)لعليا بوسط البالدالطبيعية، ونعيش هذه احلالة على وجه اخلصـوص يف مناطق اهلضاب ا

ال ، ـة الوفيات خاصة وفيات األطفـسجل هناك تراجع يف نسب 1970أما من ناحية الوفيات فبعد االستقالل      
كان يف ـزء كبري منه إىل اخنفاض عدد السـوبة اليت سجلته احلواضر يفسر جـوان االخنفاض املفاجئ للخص

  .(2)رىـاحلواضر الكب

ة الطبيعية بني سكان املدن قد أصبـح العامل األساسي يف املعـدل السنوي للنمو احلضـري كما أن عنصر الزياد -
املرتفع، مما جعل التجمعات احلضرية غري قادرة على استيعاب سكـاا فحسب بل حىت الفئات املتزايدة مـن 

م من عمـل وخدمات ومأوى املهاجرين من الريف واملقيمني يف أحياء خمتلفة بأطراف املدينة، آلجل تلبية طلبا
 عومسكن الئق يناسبهم، وقد يرجع  هذا النعـدام التوازن بني معدالت التجهيزات والتأخر يف اجنـازا ملشاري

   (3)السكنية يف احلضـر

إن النمو الدميغـرايف احلضري الذي عرفته اجلزائر خاصة يف األيام األوىل لالستقالل، ال ميكن أن تسهم فيه الزيادة  -
  . لطبيعيـة إال بنسب متواضعة، بل انه كان أصال نتيجة مترتبـة على اهلجرة الريفيةا

وتشكل اهلجـرة احد العناصر األساسية للنمو السكاين، حيث تؤثر يف حجم وتراكم السكان ويف القدرة على      
و باملناطـق  اصة يف الستيناتمنـوهم يف العامل، وقد استقبلت املناطق احلضرية يف اجلزائر هجرة على نطاق واسع، خ

  اخل....سطيف, قسنطينـة, اجلـزائر, وهران: الكربى
ناجتة عن تسارع اهلجرة الريفيـة بسبب احلرب وسياسة . وبرزت عملية التحضر كظاهرة سكانية يف البلديات       

  .(4)ندـجتمع السكان إىل امل
أشهر أنواع اهلجرة اليت يتم فيها انتقال األفراد من املناطق الريفية باإلضافة إىل هذا تعترب اهلجرة من الريف إىل املدينة -

  .إىل املناطق احلضرية ، وتزداد هذه الظاهرة داخل اتمعات كلها كاملدن اليت من خصائصها مراكز جذب 
 
 
 
 

                                                 
(1)
  22ص سابق عمرج غدااجلزائر :  ينرمحا الشريف :
  .91: ص. )ت.ط.د(السكان دميغرافيا، جغرافيا. حممد صبحي عبد احلكيم : (2)
    163 :ص )2004جملة الباحث االجتماعي العدد اخلامس جانفي ( واالنعكاسات اخلصائص. املراحل.ر يف اجلزائر ـالتحض ،ز بودون ـعبد العزي: (3)
  619:ص )1982 التجاريةالطبعة , املؤسسة الوطنية (اهلجرة الريفية يف اجلزائر  .عبد الطيف بن اشنهو : (4)
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  :  عامل اهلجـرة ودوره يف التحضـر باجلزائر/ ب

االستقالل أمام تركة ثقيلة، فحرب التحرير خلخلت الريف من لقـد وجدت اجلزائر نفسها بعد إعالن           
 الصنـاعة،(اإلدارية واالقتصادية أن أجهزة الدولة كانت منهـارة على مجيع املستويات  و  سكانه،

  هلذا وبعد سنوات قليـلة ركزت الدولة جهودها للخروج من حالة التخلف هذه، وذلك ..) الزراعة،التجارة،التعليم
ات التنمية االجتماعية واالقتصادية، كان يف مقدمتها التصنيـع باعتباره عامال للقضاء على البطالـة بوضع خمططـ

  .وحتقيق االكتفاء الذايت
وميثل عامل جذب لليد العاملة الريفيـة حنو املدن واليت تلقنتها . هلذا كان تركيز الصنـاعة يف املدن الكربى      

ـة، ويضاف إىل هذا كله أن الدولة ركزت منذ البداية خمتلف اخلـدمات من بسرعة على حساب األراضي الزراعي
تعليم وصحة وإدارة وغريها يف املدن الكربى واملتوسطة يف حني بقي الريف يف معظم مناطقه يعاين من نقـص يف هذه 

  .و املراكز احلضـريةمما تسبب يف تعميق اهلـوة بني الريف واملدينة وعمق بالتايل من حتـرك الريفيني حن.اخلدمات
وتتميز اهلجرة الداخليـة عموما يف البلدان النامية، ويف اجلزائر بشكل خاص بأا هجرة باجتاه واحـد من        

األحياء القصديرية والضواحي التلقائية غري (( الريف إىل املدينة، لذا فهي تتسبب يف مشاكل عمرانية يف ضواحي املدن 
ليها من مشكالت عديـدة، الن اهلجرة إىل املدينة كما هو معروف تؤثر يف احليـاة وما يترتب ع ))املخططة 

االجتماعية واالقتصادية للدولة، فهي تقلل من عدد األيدي العاملة يف الزراعـة، مما يؤدي بالتايل إىل ارتفـاع 
  .وازدحام املراكز احلضرية املستقبلة

ظائفه، فضال عن كوا متثل العامل الرئيسي يف تشكيل الطبقات األمر الذي يعوق البناء االجتماعي عن أداء و
  .  (1)االجتماعية اجلديدة

إن اهليكلة اإلدارية يف اجلـزائر الزالت تلعب دورا هاما يف منو اتمعات احلضرية، وزيـادة  ماسبق إىل باإلضافة-
واليات جديدة ودوائر وبلديات  عدد سكاا الن إضافة مراكز حضرية جديدة يف التصنيف اإلداري وإحـداث

جديـدة كذلك معناه اضافة هياكل ومرافـق خدمات إدارية واجتماعية واقتصادية وثقافية جديدة، كما أن ترقيـة 
التجمعات احلضرية أو شبه احلضـرية إىل مراكز ومقرات جديدة جعلها تصنف ضمن جممـوعة جتمعات حضرية ملا 

قدمها يف خمتلف ااالت اإلدارية واالقتصادية،  وال شك أن قلة املرافق هلا من وزن بشـري ووظائف حضرية ت
اإلجبـارية للتغريات اليت حتدث يف النسيج العمراين لعدة أسباب واعتبارات سياسية وإدارية فسح اـال للمزيد من 

ر احملرك األساسي لعملية التعدي على األراضي العموميـة واحلضرية ا وتوسيع املستوطنات العشوائية اليت تعتبـ
 (2)ةـالتحضر أي اهلجـرة املستمرة من الريف حنو املدين

 
 

                                                 
  71.85:ص.ص. دمة يف دراسة اتمع اجلزائري، مرجع سابقمق. يحممد السويد:  (1)
  164التحضر يف اجلزائر صز بودون ـعزيعبد ال : (2)
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وكذلك من العوامل االجتماعية والثقافيـة للنمو احلضري باجلزائر، رغبة السكان يف االنفصام والتخلص من         

ود إىل غزو املدينة للريف بقيمها القيـود التقليدية للمنضمات االجتماعية، وإننا نرى أن رغبة هذا االنفصام تع
احلضـرية اليت تتميز بالتخلص من بعض القيود االجتماعية مما أدى بالشباب إىل التخلـي عن اإلقامـة مع العائلة، 

وكذلك عدم التوزيع العادل .  إذ جتذم املدينة ملدة معينة ويعـاودون االتصال باتمع األصلي يف املواسم واألعياد
   .(1)الجتماعية بني الريف واملدينة وهذا بدوره راجع إىل التطور املتوازن بيتهـماللخدمات ا

  :  ً يف حتضر اجلـزائر التخطيـط دور/ 05
يعتبـر التخطيط احلضري احد العوامل العمرانيـة يف التحضر يف اجلزائر، ويصعب الوصـول إىل تعريف      

والبعض اآلخر . نب املادية التطبيقية لعملية التخطيـط احلضريشـامل للتخطيط احلضري، فالبعض يركز على اجلوا
اجلـوانب االجتماعية السلوكية للتخطيط، كما يعرف بأنه ختصص جـديد يعين بتوظيف واستخدام  ىيركز عل

جمموعـة من العلوم الطبيعية واإلنسانية دف الوصـول إىل تكوين وتطوير بيئة حضرية مناسبـة حلياة اإلنسـان 
ث يستطيع أن يشبع حاجاته املادية واملعنوية، ومهما تعـددت وتنوعت التعاريف والتصورات املتعلقة ذا حبي

  : املصطلـح فال بد من أن حندد مواصفات يعكسها التخطيط احلضري بشكـل ضمين وجيب أن تتوفـر فيه
  . ختطيط املدينـة يعتمد التخطيـط احلضري على معايري ومقاييس نوعيـة وكمية يتم على أساسها -1
  .ة القرارالدولـة له ومساندة األجهزة صاحبع التخطيط احلضري أن يكون حاجـزا للتنفيذ دون دعم ال يستطي -2
اجلهات اإلدارية يف الدولة وتطوراا، وبني الواقع العلمي والعوامل اليت  تيوازن التخطيـط احلضري أطروحا -3

تمعتؤثـر بشكل مباشر أو غري مباشر يف ا.  
ال بد للتخطيـط احلضري أن يأخذ على عاتقه اإليفاء   بشروط   النواحي اجلماليـة والذوق وإضافة إىل  -4

  . بشكل عام للمجتمـع ةالنواحي الوظيفية املالئمـ
يعكس التخطيط احلضري القيـم االجتماعيـة واألخالقية واالقتصادية والعادات املتأصلة والقيم اجلمالية  -5

  .ـع للمجتم
البد للتخطيط احلضـري أن يوفق بني املاضي واحلاضر واحتياجات املستقبل، كما يستند التخطيـط احلضري  -6

على قواعد وأسـس واضحة الستعماالت األرض واالنتفاع ا، البيئة احلضرية وعلى العكس من ذلك فان نقـص 
وقد استخدمت اجلزائر التخطيط وذلك لتحديـد التشريعات املنظمة للعمـران، أو اإلمهال يف تطبيقها إن وجدت 

األقسام الوظيفية يف املدينة مثل املناطق السكنية والتجارية والصناعية، حيث يؤدي كل منها دوره بأقل تكلفـة 
  وتناقض وجيب أن نؤكد هنا الدور الذي يتعدى حـدوده الشكليةً  جمـردً  الوظيفةً   فبقدر ما ميـكن التمييز بني 

                                                 
  140: ص. مأزق العامل الثالث نفس املرجع السابق. بول بايرول : (1)
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وهذا العامل يؤكد على . ترتبط وتتفاعل كل منها مع بقية مناطق املدينـة  إنهذه املناطق بنفس القـدر جيب        
املتـانة اإلنشائية للمباين وتوفر التصاميم الصحية، واملرحية واملبهجة بالنسبة للمناطق السكنيـة املختلفة، لكي تنسجم 

االهتمام بأشكـاهلا املتنوعة واملتغايرة ورغباا املختلفة، وكذلك  واحلاجات املتعددة لكل أنواع وأحجام األسـر مع
واملنافع األخرى واخلدمات . املشاريع باملـاء وتصريف الفضالت االهتـمام باملنشآت اهلندسية الصحية وتزويد
  . (1)العامـة اليت جيب أن تتم بشكل فعال واقتصادي

 
  : مشكالت املدينة اجلزائريـة-02-2

وقد بدأ هذا النمـو بنشاط زائد يف . يعتبـر منو املدن عددا وحجما وسكانا، من ظواهر احلضارة احلديثـة     
القـرن التاسع عشر على اثر قيام الثورة الصناعية وتطور وسائل املواصـالت احلديثة وكان اثر هـذا التمدن 

ائريـة ترجع جذورها إىل عـوامل تارخيية السريع، ظهور مشكالت يف املدن وهذه املشكالت يف املدن اجلز
كسيـاسة االستعمار اليت كانت تتمحور حول تفقيـر الشعوب، وخاصة سكان املناطق الريفيـة دف جعل قواها 

باإلضافة إىل سياسة احملتشدات العسكـرية اليت جلا .العاملة تعمل لدى املعمرين، وبالشروط اليت متليها رغبـام 
والبعض اآلخر يرجع إىل عوامل التنميـة نفسها، وختتلف املشاكل . (2)يف فترة تارخيية معينـة إليها االستعمار

  .باختـالف العوامل فنجد مشاكل اجتماعيـة واقتصادية وبيئية
  :  ومن املشاكل االجتماعية -أ
. يدويـة واحليوانيةمشكـلة ازدحام الشوارع بالسيارات اخلاصة والعامة واملارة وسيارات النـقل والعربات ال -1

ويتضح االزدحام يف األحياء القدمية من املدن العربية، حيث مل يأخذ يف احلسبان مثل ذلك التطور السريع يف وسائل 
املواصـالت ويف النمو السكاين، هذا باإلضافة إىل ازدحام وسائل املواصالت وازدحـام األحياء الشعبية إىل درجـة 

  .كبرية
باملياه الالزمة للصناعة واالستعمـال املرتيل واألعمال التجارية، وتتضح تلك املشكـلة مشكـلة تزويد املدن  -3

يف املدن الصحراوية ويف مراكز استخراج البترول واملناطق الصناعية، وال ميكن إغفال مشكلة اـاري وهي 
وبئـة، وترتب على متصلة بتزويد املياه جلرف األوسـاخ وتسهيل عمليات التخلص منها منعا النتشار األ

ازدحام األحياء الشعبية أن أصبحت شبكـة ااري، ا غري قادرة على حتمل الضغـط السكاين مما أدى إىل 
حدوث الكثيـر من اإلختـالالت يف تلك الشبكات وجيب مالحظة أن الكثري من املدن العربيـة ال يوجد ا 

  نظـام جماري، إمنا تعتمد
 

                                                 
  11.13: ص- ص ). 2006.  01ط (.التخطيط و التصميم احلضري. حيدر صالح يعقوب. هاشم عبود املومسي:  (1)
  90: ص ع سـابقـمرج.عبد املنعـم شوقـي، جمتمـع املدينـة : (2)
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ة ووسائل أخرى، ورغم دخول الكهـرباء يف كل املدن إال أا ال تزال مرتفعـة على اخلزانات املرتليـ  -4
التكاليف وال تورد  بكميات مالئمة إال لالستعمال العـام واملرتيل وتضطر املصـانع إىل تامني حاجاا من 

  .الكهرباء عن طريق مولـدات ديزل خاصة
أي العمـران الغري . مة السكن وانتشار األحياء القصديريةومـن املشكالت االجتماعية للمدينة اجلزائرية أز    

خمطـط أي عدم توفري املسكن الصحي واخلدمات والتأمينات االجتماعية لذلك العدد املتزايد من سكان املدينة 
  وتظهر مشاكل التكيف االجتمـاعي للمهاجرين، وما يترتب علـى ذلك من ارتفاع معدالت احنراف. العربية

  
واجلرائم والطالق وهنا تظهر مشكلة استتباب األمـن الداخلي وكذلك مشكلة توفيـر األندية  األحـداث 

  .الرياضية واالجتماعية ملعظم األحياء يف املدينة ومشكل رعاية الطفولة واألسرة
د من وكـذا ذات طبيعة تربوية ومن أمثلـة ذلك مشكلة توفري املدارس واملدرسني لذلك العـدد املتزاي          

  .سكان املدينة العربية، هذا باإلضافة ملشكـلة توافق املناهج التعليمية مع احتياجات تنمية املدن
ويتجه يف نفس . ذ جمتمـع املدينة يف السنوات القليلة املاضية يبتعد عن التجانس والترابـط والتماسكـاخ     

العالقات السائدة بني األفـراد واجلماعات وجيب  الوقت حنـو حالة يسودها الالجتـانس والالمتاسك، والتعقيد يف
فاليوم يكـون جمتمع املدينة من فئات وطوائف . مالحظة أن هـذه الصفة هي الغالبة للحياة احلضرية احلديثة

ومجاعات عنصـرية ودينية وعشائرية متباينة يف العادات والتقاليد واألصل واملنـشأ، كما  أن تضخم املدن بالسكان 
عليه بروز فئـة من السكان استغلت كل الطرق املشروعة والغري املشروعة المتالك الثروة، وهذا حىت توفر  قد ترتب

لنفسها وضعية اجتماعية تعطيـها فرصة االستقرار يف املدينة، وان هذا السلوك قد جعل الكثري من األحياء 
  . (1)القصـديرية مراكز مشبوهة دد امن وسالمـة املواطنيـن

  : املشاكل النفسـية  - ب   
املقصـود باملشاكل النفسية، األمراض النفسية، خاصـة األمراض العصبية، كالقلق والشعور بالوحدة      

وااليـار العصيب، وما ينجم عنها من تزايد حاالت االنتحار واجلرمية، فالثابت إحصائيا أن نسبـة األمراض النفسية 
  .لريفيـةتزيد يف املـدن عنها يف املناطق ا

و أن معظم املشكالت النفسية تنجم عن فشـل الشخص املهاجر يف التكيف مع ظروف املدينة بشكل       
معقـول، وفشله أيضا يف إجياد العمـل املناسب والسكن املناسب، و هـذه املشكلة اليت تزيد من قلـق الشخص 

  .وتؤدي إىل العصبيـة وااليارات والتهميش االجتـماعي
نشري إىل املشـكلة عندما يظهر وضع غري طبيعي يف اتمع احلضري، فإن احد األسباب الرئيسيـة للمشاكل حنن  -

الصناعية والنفسية، هو الضغـط السكاين الشديد على رقعة ارض املدينة وخدماا، فاملدينة العربية تعـاين مما ميكن 
ضر يف الـدول العربية ليس تدرجييا، حبيث تصبح عملية أن نسميه بالتحضـر الباثولوجي أي التحضر املرضي، فالتح

                                                 
  149- 147 :ص.مرجع سابق ص أمحد عزت عبد الكرمي، اتمع العريب : (1)
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التكيف موازية لعملية النمو احلضري، فالنمو احلضري يسري بسرعة أكثـر من مقدرة اإلنسان العادي على التكيف 
  .مع هذا النمو

ه النفسي وكذلك الظروف االقتصـادية الصعبة تترك اثأرا خطرية على السلوك االجتماعي للفرد، وعلى توازن    
    (1)فالوضع االقتصادي السيئ يؤدي إىل أوضاع اجتماعية سيئة، وبالتـايل تتكاثر املشكالت النفسية

  :املشكالت االقتصادية للمدينة اجلزائرية  -ج
متيـزت الثورة الصناعية يف الغرب حبـدوث تطورات هائلة يف وسائل اإلنتاج نتيجة االختـراعات التكنولوجية،     

    (2)ظهور املصانع الكربى مما أدى إىل اجتـذاب العمال من كل املناطق إىل املـدن اليت أقيمت فيها الصنـاعة وبالتايل
هذا بالنسبة للعـامل الغريب، أما العامل الثالث واليت تعتبـر اجلزائر واحدة منه، فقد واجهت مـدا زيادة  -  

يشري إىل التوسع يف استخدام التكنـولوجيا بل إلـى  هجرة دميغرافيـة واسعة، وهذا التركز السكاين الكبري ال 
  .(3)السكان الريفيني من مناطقهم الفقرية إىل املـدن حيث يواجهون البطالة والفقـر

هـذه املدن أصبحت عاجزة عن ضمان االندماج االجتمـاعي واالقتصادي، هلؤالء اآلالف مـن السكان         
مما أصبح من الصعب توفري فرص العمـل لسكان املدينة الذين يزدادون باستمـرار  الريفيني النازحني حنو املدن،

فارتفع بالتايل حجم البطالة، وان أغلبية املهاجرين ميثلون الطبقـة اليت عانت من احلرمان والظلم طيلة الفترة 
  .االستعمارية، واغلب سكان األحيـاء القصديرية يعانون من البطالة والفقـر

. تضخم املـدن بالسكان قد ترتب عليه صعوبة توفري السلع التنموية واالستهالكيـة لتلك األعداد الضخمة إن      
وكذا مشكلة اخنفاض الدخول . (4)مث االهتمام بإنشاء املؤسسات التجارية واملـالية لتنظيم حركة املال يف املـدن

  .بالنسبة للعمـال نتيجة إكتضاض املصانع والشركات بالعمـال
هنـاك إشكال آخر يتمثل يف سوء تكيف العمال املهاجرين الريفيني مع الوسـط احلضري الذي يطلق عليه  -     

الوسط التقين، والذي ميثل جمتمع املصنع الذي تسيطر عليه احلضرية أو املدينة املعقـدة  أساسا إىل التباين : اسـم
األرض، املاء  املزروعـات، ( ي تعـود العمل يف وسط ريفي الواضح بني البيئتني الريفية واحلضرية، حيث أن الريف

  .كل هذا يعتمد مباشـرة على اهود العضلي كقـوة منتجة.... ) الفصـول
كما أن االنتقـال املفاجئ للريفيني إىل البيئة الصناعية، قد جعلـهم جيدون أنفسهم أمام مشـاكل وتعقيدات         

نقل النعدام اخلبـرة يف العمل الصناعي، باإلضافة إىل انتشار األمية وانعدام التكـوين، ال حصر هلا، وذلك لقلة إن مل 
  .باإلضافة إىل انعـدام التقاليد الصناعية لدى الطبقة العامـلة

 
                                                 

    103 - 102ص ص) 1988السنة اخلامسة  أكتوبر . العدد الثالث  (.التحضر ومشكالته يف الوطن العريب. جملة العلوم االجتماعية   (1)
  .181:ص) ت.د(تاريخ أوروبا االقتصادي يف القرن التاسع عشر.  بيكمأحسن كامل :  (2)

  139ص .)الة الطبعة الثانيةـالفج.مطبعة دار النشر والثقافة . دار الكتب اجلامعية (ات يف علم االجتماع الريفي واحلضري ـدراس، حممد اجلوهري وآخرون : (3)

  .149 -148ابق ص ص امحد عزت عبد الكرمي مرجع س : (4)
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يف الصناعة، واملهاجرين ) اليـدوية(إن هذه الفئـة من العمال تشغل النصيب األكرب منها الوظائف الدنيا      
) البسطاء(سيبوا يف تضخيم وظائف التشغيل اليت حتتل أدىن مرتبـة يف سلم التوظيف، حيث أن نسبة العمال الريفيني ت

اليدوييـن يف اجلزائر قد ارتفع، إال أن السكان احلضريني حيتلـون املناصب املؤهلة والعمال الريفيني يشغلون 
  .املناصب اليت ال تتطلب أي خبـرة

اجتماعية واقتصادية  قد حتدث حوادث قاتلة أثناء العمـل، وما ينتج عنه من أزمـاتونتيجة لعـدم اخلربة،      
ومن ذلك ميكننا استنتاج األمهيـة . ناجتـة عن التباين الواضح بني نظام العمل الصناعي، ونظام العمل الفالحي

انية اندماجهم يف هذا وإمك. القصوى للكفاءة املهنية، ودورها يف تكييف العمـال يف الوسط احلضري الصناعـي
الوسـط باإلضافة إىل ضمان السيطرة على العملية اإلنتـاجية الصناعية من اجل الوصول بالعمل إىل الوضعية 

  .(1)املرضية وضمان مسيـرته
  

  :املدينـة املتوسطة باجلـزائر  /03 
  املفهوم واخلصائص03-1
  : مفهـوم املدينة املتوسطـة باجلزائر  03-1-1
  : ـة الباحثني واجلامعيني يف هذا اـال متواضعة ، وميكن إجياز هـذه الدراسات يفإن مسامه   
نسمة وهي ذات منـط  50,000اىل  20,000املـدن املتوسطة يف هذا اجلانب تتحد بني  :املفهوم الدميغـرايف -ا

ملقدمة وعـدد املنشـآت حضري كامل، وأما اجلانب الوظيفي فهو يركز على أنـواع الوظائف واملرافق اخلدمية ا
وظيفة وهي متـارس دورا قياديا على الصعيـد  20و 80الصناعية حيث تتحدد عدد الوظائف احلضـرية ا بني 

  .(2)اإلداري، كوا عاصمة والية أو مركـز دائرة
دن اجلزائرية تعرض يف دراسته إىل معظم العناصر املؤثرة يف حتديد فئات امل) 2001( ''رحام مجال ''ويرى الباحث -2

باستخدام املناهج الكمية ، باالعتماد على عناصر األنشطة احلضرية والدور الوظيفي وجماالت النفوذ ، فيحدد عدد 
وحدة وظيفية ،  3100نشاطا ، تتكفل ا  90نسمة ، وأا تضم  108,000اىل 80,000سكان املدينة املتوسطة بـ  

تكون مركز دائرة أو عاصمة والية ، وتربز فيها خدمات الثالثي السامي وهلا  كما أا ذات رتبة إدارية مهمة عادة ما
  .(3)نفوذ على إقليمها اإلداري حيث أن اجلدول التايل يبني فئات املدن اجلزائرية حسب  التصنيف الوظيفي

  
  
  

                                                 
(1) : Algérie Actualité , Semaine du 14-20 Février -1980. N :748 .p9. 

  )09/1991/ 26-24جامعـة قسنطينة  (  –دورها يف التنمية احملليـة ويف تنظيم اال امللتقـى اجلغرايف العـريب  –املـدن املتوسطة يف اجلـزائر ،اهلـادي العروق : (2)
(3)  : Djamel Rahem .Les structure spatiales de L’Est algérien . les maillages territoriaux urbains et routiers .p 74 thèse de 
doctorat d’Etat .Université de Constantine 2001 
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  ط عدد السكانمتوس  عدد املؤسسات  عدد الوظائف التجارية  فئات املدن

  39888  938  72- 90  املدن الصغرى

  96342  3100  90  املدن املتوسطة

  131425  4482  94  املدن الكربى

  )2001(رحـام مجـال : املصـدر                                                                                       
  

  ة طة باجلزائر وهو مقال نشر يف جملاله املدن املتوسيف مق). MARC COTE  ً)1995 –مارك كوت  كما يتعرضً  -03
ً  حيث يركز مفهومه للمـدن الوسيطة باجلزائر على حجم السكان والدور   ً كراسـات البحر املتوسـط  

في نسمة، وهلا دورها الوظي 120,000 – 60,000الوظيفي والديناميـكية االية، حيث يتراوح عدد سكاا بيـن 
جماالت حمليـة حتتل  08إىل 04احلسـاس يكمل الدور الوظيفي للمدن الكبرية واحلواضر، متـارس نفوذها على 

  .(1)وتدفق اخلـدمات واألنشطة، وإحساس سكاا القـوي حبضريتـه. موقعا حيويا يف شبكات البنـي التحتية
  

ً  : وباالعتـماد على دراسة -4 ل خـالهلا تعريف احلجم والوظيفة للمدن ً اليت حاو 1982عبد الوهاب لكحل
الصغرى، ميكن استنتاج عتبة املدن املتوسطة من احلجم األعلى للمدن الصغرى، والذي يتراوح آنذاك ما بني 

)35,000 – 40,000.(  
كمـا أن مبادئ وأساسات السياسة الوطنية للتهيئة والتنمية املستدامة للمجال يف اجلـزائر من حيث احلجم،  -5

 100,000كل جتمع حضري يزيد عن : ً من القانون الذي حيـدد املدينة الكبرية يف اجلزائر هي 03ب املادة حس
 100,000، حيدد احلد األعلى للمدينة املتوسطة من خالل إشارته للسقف األدىن للمدن الكبرية احملدد بـ نسمة 
  .نسمة 
مفهـوم املدن . 14-13-23- 21:ص 1998يف تعداد  O N Sكما حيـدد الديوان الوطين لإلحصاء  -5

ويبني أا كاملة التحضـر، حيث  100,000 – 50,000املتوسطة اعتمادا على عدد سكاا والذي حيدده بني 
   .من اليد العاملة ا يشتغلون يف غيـر الزراعة، و تتوفر على خمتلف مرافق احلياة احلضـرية 75%

  
  

                                                 
(1) : Marc cote .Les Villes intermédiaires en méditerranée les cas de algerie cahier de la méditerranée t n 50 juin 1995 p73-
80 . 
 

  ار الوظيفيـدن اجلزائرية طبقا للمعيـتصنيف امل) 50(جـدول رقم 
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  (1)ية، فإما أا عاصمة والية، أو مركز دائرة ومتارس نفـوذا على إقليمهاو هلا رتبة إدارية ذات أمهية نسب      

صعوبة كبرية يف تسيـريها والتحكم يف جماهلا، وبالتايل خيب آمال املخططني يف إجياد استراتيجيه كفيـلة بإعادة 
  .التوازن فـي الشبكة العمرانيـة

النظر يف سياستها العمـرانية، وتنظيم اال وذلك  و من هذا املنطلـق كان لزاما على الدولة إعادة       
باالهتـمام باملدن املتوسطة والصغرية، كآلية لضبط وتوجيه النمو احلضري، وكإستراتيجية للتهيئة والتعمري، وكرد 
فعل عملي بغية التقليص من ظاهـرة التمركز العمراين ملختلف التجهيزات لصاحل املدن الكربى، حيث أن العناية 

املدن املتوسطـة والصغرية واليت تشكل الفئة الغالبة للهيكل احلضـري اجلـزائري، وإفادا مبختلف املنشآت ب
واهلياكل العمرانـية واالقتصادية واالجتماعيـة والثقافية، قد يكون أحسن وسيلـة للتحكم يف منو املدن الكبـرى 

  .ضرية أكثر انسجـاماوحتجيم هيمنتها على اال العمـراين وإعطاء منظومـة ح
فاملدن املتوسطة هلا دور جمايل هـام وفعال يف الديناميكية وتأطري اـال، وكذلك من وظائفها ضبط وتوجيه        

النمو احلضـري، كما هلا دور يف توازن الشبكة العمـرانية بصفة خاصة وهذا بإعادة النظر من طرف الدولة يف 
  .ة احلضريةاستغـالل اال وهيكلة املنظوم

من اجل بعث  1976وهذا االهتمام بلورته املناقشات والتوجيهات العـامة ملشروع امليثاق الوطين العام      
  .إستراتيجية عمرانيـة وإقامة التوازن بني أقاليم البـالد

ـر جماهلا وكذلك وكذلك مبا أا مركـز والية  أو مركز دائرة فاملدينة املتوسـطة قادرة على صناعة القرار وتأطي -
  .املدن الصغرية املتواجدة يف إقليمها طريأ، وت(2)التحكم يف منوها

  :  خصـائص املدن املتوسطة باجلـزائر  2- 1- 03

  .تتميـز املدن املتوسطة باجلزائر خبصائص ال ختتلف عن غريهـا من املـدن املتوسطـة يف العامل    
  : التمـايزات االقتصـادية-ا

  : القاعـدة االقتصادية للمدن املتوسطة مشال الشرق اجلزائري عدة متغريات نذكر منها تتحكم يف        
  . املوقـع اجلغـرايف -
  . اإلمكـانيات االقتصادية احملليـة -
 . الدور الوظيفي مع التوجـه السياسي يف جمال التنمية ويف ميدان التعميـر والتهيئة العمـرانية -

 
 
 

                                                 
(1) : RGPH. Nº =97 :1998 décembre 2000. ONS- p13.14.21.23. 

  . 255 – 242 : ، ص ص 1976املعهد التربوي الوطين اجلزائر . مصلحة الطباعة  – 1976امليثاق الوطين  : (2)
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عوامـل أو مجيعهـا أن تـؤدي إىل تغيـرات عميقـة بالقاعـدة االقتصاديـة للمدن ميكـن لبعـض هـذه ال -

املتوسطـة، اليت تترجـم بأمناط اقتصادية غري متجانسة هلذه املـدن، خاصة يف جمال التشغيل ملختلـف فروع 
  .النشاطات االقتصادية

  
  واعها ً جتارة وخدماتً   مبختلف أن اع الثالثلسكان أا متنوعة وخاصة يف القطوتتميز هذه املدن من حيث نشـاط ا

  .وكغريها من املدن فهي تتميز يف هـذا اال خبروج املرأة للعمل للمسـامهة يف التنميـة -
   (1)كما أصبحت مناطـق لتوطن املشاريع االقتصادية الصناعية، فمثـال مدينة اخلروب ا شركة اجلرارات -
  لعام 3000ؤسسة صناعة الغرف الصحراوية، و فيما شغلت األولـى أكثر مـن واجلرارات وعني مليلـة ا م -

      (2)1783شغلت الثانية أكثر من 
  :  التـمايزات الدميغرافيـة-ب

كما قلنا يف السـابق فان اخلصائص يف املدن املتوسطة اجلزائرية، ال ختتلف عن غريها من املدن املتوسطة يف      
 يف هذا اال واخلصائص الدميغرافية، وهي ختتلف حسب املراحـل التارخييـة اليت مرت ا العـامل فهي هلا معايري

وبالتـايل، فان كثافة هذه )  1998- 1987- 1977-1966(املـدن يف اجلزائر واحلقب اإلحصائية اليت شهـدا 
الدميغرافية هلذه املـدن، ومكانتها املدن ختتلف باختـالف املدن وباختالف العـامل االيكولوجي، هلا وكذلك األمهية 

يف الشبكة احلضرية، ودورها الوسيط بني قمة اهلرم العمراين وقاعدته، استقطاا للعديد من املنجـزات الصناعية، 
  . دورها املستقبلي يف إعادة تنظيم اهليـراركية احلضرية واملتضمن على وجه اخلصوص يف املخطط الوطـين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  )2003(مديرية الصناعة لوالية قسنطينة :  (1)
  )2003(مديرية الصناعة لوالية أم البواقي  : (2)
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  :االجتماعية للمدن املتوسطة اجلزائرية اخلصائص -ج

مدينة متوسطـة يف مشال الشـرق اجلـزائري  12وحدة منها  34إن عـدد املدن املتوسطة على املستوى الوطين، 
  . يف هذا اجلــدول   (1)التوايلوهي تتوزع على 

  
 

1998عدد السكان  اإلقليم  املدن املتوسطة 

التــلاال  اخلروب 65,239 

////           //  ميلة 54,719 

///////        ///  عني البيضاء 88,290 

 عني مليلة 50,672 //

 العلمة 102,000 //

 بريكة 79,508 ///

 الشريعة 53,645 //

////  خنشلة 86,615 

 سيدي عيسى 53,121 //

 بو سعادة 99,766 الشبه الصحراوي

 بئر العاتر 53,162 املناطق احلدودية

 الطاهري 51,311 الساحل
  1998اإلحصاء الوطين : املصدر                                                                                              

  

هـذه املدن مت ترقيتها سواء إىل مقرات دوائر أو واليات، قد أصبحت قـادرة على صناعة القرار وتاطري         
عموما يف منوها وتنمية القطاع الثالث، وذلك باجناز املؤسسات اإلدارية واالقتصادية ونشوء  جماهلا، والتحكـم

العلمة، : سلطـة حملية قادرة على تنفيذ السياسات الوطنية، وقد حقق البعض من هذه التجمعات الوثبة املنتظرة منها
: وبدرجة اقل كل من. بريكـة خنشلة، ميـلة، خلروب، عني مليلـة، عني البيضاء، بوسـعادة، الطاهري،

الشريعـة، بئر العاتر، اللتان تتواجدان مبناطق معزولـة ومهمشة نوعا ما، والبعيدة عن املـدن الكربى ذات 
وكذا سيـدي عيسى اليت تأثرت مبوقعها اجلغرايف االنتقايل الذي مل يسمـح هلا ببناء  .التأثريات االقتصادية القـوية

                                                 
  . 73ص  2000ديسمرب   1998سنة  97اهليكلة احلضرية رقم . طين لإلحصاء الديوان الو –اإلحصاء العام للسكن والسكان  : (1)
  

  .يع املـدن املتوسطة حسب األقاليم يف الشرق اجلـزائري توز) : 06(جـدول رقم 
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يف كنف السياسة الوطنية أدت إىل حتوالت يف تركيبة املـدن  ةكما أن اإلجراءات املتخـذ قاعدة اقتصادية صلبة، و
  .املتوسطة وشعت الباحثني لدراستها برغم قلة األحباث واملعطيات اإلحصائية الدقيقة اليت ختصها 

  
ذهنية العمال  وميكن القول أن كل هذه السياسات واإلجراءات اليت ذكرت سابقا  أحدثت حتوالت يف         

واإلطارات ، وأدت إىل ظهور النظم العلمية احلديثة يف اإلدارة والتسيري كما أن الرواتب ً  أجور العمال واإلطارات ً  
  أصبحت حتفز على 

االستهالك ، وبالتايل ظهور أمناط استهالكية جديدة ذات طابع متحضر ، وأدت سياسة اإلسكان إىل ظهور مناطق    
التخصصات املختلفة األمناط داخل األنسجة احلضرية للمدن املتوسطة مع تطور سريع لقاعدا سكنية جديدة و

  .االقتصادية ال سيما قطاع الصناعة واخلدمات اليت تزايد عددها واختلفت أصنافها 
 هذه املناطق اجلديدة أصبحت مدجمة داخل اهليكل احلضري، أي أصبحت مرتبطـة بشبكة صرف املياه، فضال عن -

  .النمو العمـراين واهلندسي مرورا بالنمو الدميغرايف واالقتصادي واـايل
من بني هذه النتائج أيضا تطـور اتمع احلضري يف املدن املتوسطة، حيث برزت املرأة كعنصر هـام يف عامل  -

املتوسطة كما أضفى  الشغل واإلدارة واالقتصاد وحىت السياسة، هذا ما غذى فكرة النضج احلضـري تمعات املدن
كما دعمت هذه السياسات واإلجـراءات اليت  .عليها طابع التمدن وهذا ما تطرقنا إليـه يف اخلصائص االقتصادية

  تلخصت كما يلي  2000ري لسنة حباكة اهليكل احلض فيما خيص)88SNAT(مها املخطط الوطين لتهيئة اإلقليأكد علي
من اجل تسيريها بصورة أحسن، ومحاية األراضي الزراعيـة من التعمري الغري  ًإن التحكم يف منو املدن الكبـرى     

النقل، البىن : منسجم نتيجـة النمو العمراين السريع الذي محل الدولة أعبـاء تسيري يصعب التحكم فيها مثـال
  .(1)الزراعيـة التحتية مثل شبكة التطهري، التسييـر العقاري، دون احلديث عن األضـرار اليت تلحق األراضـي

باإلضـافة إىل ذلك فان هيكلة الشبكة العمرانية يكمـن يف تطوير التجمعات احلضرية املتوسـطة والصغرية،       
خفـض عبء التسيري على التجمعات احلضرية الكربى والسماح للمـراكز املتوسطة والصغرية : وهدفه مضاعف

.                                                                                                                            اإلقليمي خللق جماالت وأقطاب ذات أحجام سهلة التسيري بلعب دور النشيط والوسيط على املستوى احمللـي و
كما أن هلذا االختيـار السياسي يف اجلزائر آثار جتسدت يف تغيريات يف املنظر واملظهر العمـراين للمدن، خاصة       

 - بريكـة -عني البيضـاء -ميـلة: بوجود أولوية وسيطة لعبت دورها يف انتشـار الظاهرة العمرانية مثـل مدن
  .لمـةخنشلة والع

وباملقارنة مع املنظـومة احلضرية للمغرب العريب، فتبقى مقارنة ظاهرة التحضر بني خمتلف دول املغرب العريب       
أمـر صعب ، يف غياب الدراسات املتخصصة، رغم أن وجود هذه الظاهـرة أمر ال جدال فيه، ويرجع ذلك أساسا 

  . للتـاريخ املشتـرك هلذه البلدان
  

                                                 
(1) :schéma national d’aménagement territoire ( snat ) 1988. P: 120  
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  .مـر على املدن املتوسطة حسب األقاليـايل سكان احلضـتوزيع إمج) : 70(جـدول رقم 
 

  
: املدن املتوسطة من حيث النشـأة واملوقع، حيث تضـم مدن نشأت قبل مرحلة االستعمار مثل ختتلف       

اخلروب، عني مليلة، العلمة، خنشلـة، ميلة، عيـن البيضاء : بريكـة وبوسـعادة وأخرى ذات نشأة استعمارية مثل
القتصـادي والدور اايل وأخرى ارتقت وحتولت من مـدن صغرى إىل مدن متوسطـة اقل أمهية من حيث الدور ا

  .الشريعـة وسيـدي عيسى : مثل 
ويعترب إقليم مشال الشرق منوذج أكثر املناطق احتواء للمدن املتوسطة ، وبالتايل فهو يتصدر اموعة يف هذا الصنف  -

  :من املدن حيث العدد واألحجام السكانية كما يوضحه اجلدول املرفق
  
1  

 الرقم املدن املتوسطة حسب األقاليم عدد السكان حضردرجة الت معدل النمو السنوي

 إقليم الوسط

 1 براقي 89,6431 شبه حضرية 2,77
 2 تيزي وزو 79,244 حضرية بدرجة عالية 2,33
 3 مخيس مليانة 70,874 حضرية 2,23
 4 بئر خادم 55,084 حضرية 6,14
 5 بويرة 52,509 حضرية 3,28
 6 برواقية 51,802 حضرية 7,86
 7 قصر البخاري 51,801 حضرية 2,56
 8 احملمدية 51,705 حضرية 1,84
 9 تيسمسيلت 52,451 حضرية 6,36
 10 عني بنيان 50,756 شبه حضرية 3,61

  اموع 605,869 % 27,35 

 إقليم الغرب

 11 معسكر 81,370 حضرية بدرجة عالية 2,06
 12 مغنية 73,558 حضرية 3,09
 13 لبيضا 60,220 حضرية 3,46
 14 سوقر 57,819 حضرية 3,71
 15 ارزيو 56,241 شبه حضرية 4,11
 16 عني تيموشنت 55,230 حضرية 1,36
 17 سيق 53,924 حضرية 2,21

  اموع 438,362  
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 إقليم اجلنوب
 18 األغواط 99,536  بدرجة عالية حضرية 3,56
 19 عني وسارة 81,145 حضرية 5,54
 20 عدمس 75,552 حضرية 4,23
 21 متنراست 65,397 حضرية 15,71
 22 مشرية 52,159 حضرية 2,59
 23 حاسي حببح 58,718 حضرية 4,94

  اموع 432,507 % 19,53 

 إقليم الشرق

 
 24 العلمة 102,000 حضرية 

 25 بوسعادة 99,766 حضرية 3,65
 26 عني البيضاء 88,290 حضرية 3,20
 27 خنشلة 86,615 حضرية 1,95
 28 بريكة 79,508 حضرية 3,09
 29 خلروب 65,239 حضرية 5,20
 30 ميلة 54,719 حضرية 4,48
 31 الشريعة 53,645 حضرية 4,44
 32 بئر العاتر 53,162 حضرية 4,24
  33 سيدي عيسى 53,121 حضرية 4,78
  34 الطاهري 51,311 حضرية 4,71
  35 عني مليلة 50,672 حضرية 3,80

   اموع 840,048 % 33,32 /
   اموع الوطين 2,214,888 100% /

  . 2000ديسمرب  73ص 97رقم .1998الديوان الوطين لإلحصاء اهليكلة احلضرية سنة : املصدر 
  
  

كمـا ببينه اجلدول السابق فان إمجايل سكان احلضر املتمركزين مبدن إقليم مشال الشرق اجلزائري املتوسطة            
نسمة ، ويف  605,869: سكان احلضر بـ نسمة، أما بالنسبة ملدن إقليم الوسط يقدرا مجايل 840,048:يقدر بـ

، %  33,32: ، اذ متثل على التـوايل  432,507نسمة ومـدن إقليم اجلنوب بـ  438,362مدن إقليم الغرب بـ 
من سكان احلضر %  13,05وباملقارنة فان عدد سكان املدن املتوسطة ميثل  %  19,53،  % 19,80،  % 27,35

  . 1998على املستوى الوطين خالل تعداد 
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انظر اخلريطة مقارنة بالنسبة لليت  % 20,27+ يتضح جليا أن إقليم مشال الشرق اجلزائري يتصدر الطليعة بفارق 
  .متثلها املدن املتوسطة على املستوى الوطين 

  %   4,35سبة املدن املتوسطـة ذا اإلقليم فهـي تضاهي أما بالنسبة إلمجـايل سكان احلضر يف اجلزائر فان ن        
و قد كانت هذه املدن املتوسطة األكثر حضا يف االستفادة من التجهيزات النوعية مما جعلها تصبح مركز خدمة  

ني ،ومن ب... إقليمية ، تتواجد ا خمتلف املديريات املمثلة ملختلف الوزارات ك مديرية الصحة ومديرية الصناعة  
اإلجراءات اليت اختذا السلطات املركزية هو تطوير شبكة التجهيز واليت تتمثل يف املنشآت القاعدية ، وهذه الشبكة 

وعلى عدد . مركز الدائرة أو البلدية. مبنية على مدى االرتباط مع رتبة املدينة يف اهلرم اإلداري عاصمة الوالية 
  .السكان 

الوطنية واملؤسسات املالية والتجارية ، إنشاء هياكل متثلها داخل هذه املدن  كما إن الدولة فرضت على الشركات
املتوسطة مبا يتطابق مع مستويات اهلرم اإلداري ، كما قامت أيضا بتاطري اقتصاد املدن بتحسني قدرات جتهيزاا 

التغطية اإلذاعية والتلفزية باإلضافة إىل ذلك أقامت مشاريع للبىن التحتية من خدمات االتصال واإلعالم اهلاتف و.
االنترنيت ، الكهرباء ، املياه ، الغاز ، الصرف الصحي ، كل هذا أدى إىل اكتمال التحضر ا ، : والشبكات املختلفة 

  .أقطاب منو  حتول البعض منها غاىل
وظائف  ومن بني اخلصائص مبادرة املخططني على مناصب العمل وكل ما خيص توظيف العمالة املؤهلة وإحداث

، ويف جمال التجارة كراء وبيع ) ميلة(واجلامعة الليلية ) خنشلة(جديدة يف خمتلف امليادين مثل املراكز اجلامعية 
هامة ،  ZHUNوتعترب سياسة مناطق السكن والتعمري اجلديدة ) . العلمة(السيارات وكذلك التجارة مبختلف أنواعها 
تنمية االقتصادية والتزايد الدمغرايف وحسن قدرا اخلدمية والتجهيزية وأدت باملدن املتوسطة إىل احتواء تبعات ال

هكتار سنويا يستهلك يف إطار النمو العمراين ، مثل مدينة اخلروب اليت شهد  50إىل  40وتوسعها اايل يتراوح مابني 
اطق املتضررة من االنزالقات جماهلا العمراين حتول كبري باحتوائها العديد من الربامج السكنية املخصصة لسكان املن

  .  (1)للمدينة األمً  قسنطينة ً وغريها من املدن وما يلعبه من دور يف إرساء التوازن داخل املنظومة العمرانيـة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  2003مـــارس . التقنية لبلـدية اخلــروب الدراساتمكتب : (1)
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  : وظائف املدينـة املتوسـطة باجلزائر03-2

ملدن املتوسطة واليت تشكل حلقة الوسط يف إن األمهيـة املعطاة يف السنوات األخرية للفئات العمرانية فان ا       
اهلراركيـة العمرانية،مل تأت من باب الصدفة بل على العكس من ذلك فقـد جاءت نتيجة تفكري عميق قاد 

اهلراركية منقذا من السلبيات والنقائض العديـدة اليت تسبب ا النمو  السلطات العمومية إىل اعتبار توازن هذه
  .مدن الكبـرىالعمراين املتصاعد لل

ومن هنا ميكـن إبراز وزن ودور املدن املتوسطة يف اهليكل احلضـري وتنظيم اال باالعتماد على بعض       
  . الوظـائف اليت تؤديها املدن املتوسـطة يف اجلزائر

ابقا عرفت الشبكـة احلضرية يف اجلزائر خالل العشـريات الثالث األخرية تغريات متباينة، ففيما ركز س    
االستعمـار الفرنسي اهتمامه على املدن الساحلية أي مدن املوانئ ومدن إقامة املستوطنني يف املناطق الداخلية واليت 

  .أصبحت مبوجب ذلك حلقـة وصل بني اجلزائر وفرنسا
تطـورت وضعية الشبكة احلضرية بشكل سريع نتيجة للتحوالت االقتصادية  1962فبعد االستقالل       
بروز فوارق بني املستـويات املختلفة للشبكة احلضرية بيـن مناطق  ماعية اليت عرفتها البـالد، مما أدى إىلواالجت

الوطن، وكذلك على مستوى العيش بالنسبة للسكان، هذه الظروف ساعدت علـى إحداث حركية جديدة كان 
يت أعطتها برامج التنمية كل األمهيـة، نتـاجها ترك السكان لقراهم وتوجيههم حنو التجمعات السكنيـة الكربى، ال

 .مع ميش التجمعات السكنية املتوسطة والصغرى

إن برامـج التنمية وإعادة النظر فيها من طرف السلطات املركزية القائمـة على عملية التهيئـة والتعمري ،        
ئها نصيبها يف البنـاء والتشييد، سامهت يف أعطـاء األمهية الواضحة للمدن املتوسطة والصغرية من خـالل إعطا

آملني أن تقلـص من السلبيات اليت طرحتـها التجمعات الكربى، من حيث الضغط الدميغرايف ،البطـالة ،أزمة 
  .السكن وغريها

فهذه التجمعات الكربى أفرزت عدة ظواهر سلبية كظاهرة التهميش اايل بانتشار ظاهرة األحياء القصديرية        
مبا أن املدن املتوسطة هلا دور يف هيكلة الشبكة العمرانية ، تكمن يف تطوير .ا ، مما أدى إىل صعوبة كبرية  عرب جماهل

خفض عبء التسيري على التجمعات احلضرية الكربى ، هو .التجمعات احلضرية املتوسطة والصغرية وهدف مضاعف
على املستوى احمللي واإلقليمي خللق جماالت والسماح للمراكز املتوسطة والصغرية بلعب دور الوسيط والنشيط 

وأقطاب ذات أحجام سهلة التسيري ، كما أن تطوير التجمعات احلضرية جتسدت يف تغريات يف املنظر واملظهر العمراين 
ميلة ، عني البيضاء ، بريكة ، و : للمدن ، خاصة بوجود انويه وسيطة ، لعبت دورها يف انتشار الظاهرة العمرانية مثل 

  .نشلة ، العلمة خ
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وكذلك الدور الذي تلعبه املدن املتوسطة يف خلق نظام حضري متكامل ومتوازن ، وفك االختناق على التجمعات 
  .الكربى 

تاطري املدن الصغرية املتواجدة يف إقليمها والذي خيتلف من مدينة إىل أخرى، إىل جانب هذه األدوار فهناك األدوار  -
  .ة ومدن جتارية خدمية ومدن سياحية ومدن إدارية ـمدن صناعي الرئيسية للمدن فهناك

خاصة يف القطاع الثالث فهي تقدم خدمات اجتماعية صحية ثقافية إدارية صحية ويف القطاع التجاري سواء كان  و
  .(1)غذائي أو غري غذائي وأيضا القطاع الثالث السامي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  74: ص. مرجع سـابق. لإلحصاءالوطين  الديوان:  (1)



       

 

 

 

  ا�
	� ا�����

  ����� ا����� آ���ل ��م ���را��

  

  متهيد

  اخلصائص العامة ملدينة العلمة/ 01

  ملدينة العلمة الطبيعية اخلصائص /02

  اخلصائص العمرانية ملدينةالعلمة /03

  اخلصائص الدميغرافية واالجتماعية للمدينة /04

  .باملدينة التجهيزات احلضرية/05

  

  



  كمجـال عـام للدراسـة ـةمدينـة العلمـ                                     اخلـامـس                             الفصـل 

90 
 

  

  :متـهـيد
مسكنا متجمعة حول عني مائيـة  40تكونت النواة األوىل ملدينة العلمة  جبوار جتمع عمـراين صغري يضم 

يف وسط منطقة زراعية منبسطة السطح، و اليت أصبحت حاليا داخل " AINE TAFTIKIA-عيـن تفتيكية"تسمى 

اليت يعود تارخيـها لإلنسان األول الذي عثر على  بالرغم من قـدم احلضارة البشرية باملنطقة و. التجمـع العمراين

املوقع الذي أقيمت عليه مدينة العلمة  أنالرومانية املزدهرة، إال " مجيلـة"و وجود مدينة . ∗∗∗∗عني احلنـش: آثاره مبنطقة

قة اليت تعود منطقة زراعيـة ال توجد ا سوى بعض املنـازل املتفر 1855كان حىت جميء األوائل املستوطنني األوروبيني 

  .اليت كانت تسيطر على املنطقة ∗∗∗∗∗∗∗∗لقبائل العلمـة

ننـزل املعمرين يف كل مكان كانت فيه مياه عذبة و أرضه  أنيلزمنا (( : تطبيقا لسياسة اجلنرال الذي كان يقـول و 

ا إلقامتهم و ألسباب عسكرية أيضا اختـارها املستعمرون األوروبيون مقر.  (1)))خصبـة دون أن نسأل عن مالكـها

الستغالل األراضي الزراعيـة اخلصبة و اآلبار و العيون املائية الكثرية اليت تتجبس يف هذه املنطقـة، إذ يتحدث كبار 

السن باملدينة و ضواحيها عند وجود آبار مائية عديدة كانت تكفي لسد حاجيات السكان البشرية و الزراعيـة، و من 

علـى سهولة الدفاع عنها أمام هجمات القبائل العربية بعكس كل احلضـارات  جهة أخرى فإن استواء سطحها يساعد

 كما.السابقة اليت تواجدت باملنطقة و كانت تفضل إقامة مدا عند أقدام اجلبال أو اجلبال نفسها ليسهل الدفاع عنها

ة ارتكاز و ـأن تكون نقطلها ـة شقها إن مل توجد ، مما أهـبوجود طرق املواصالت أو سهول العلمةع مدينة ـتتمت

ار الفرنسي عليها أوال اسم ـو هلذا أطلق االستعم ،ةـرية للسيطرة على اإلقليم احمليط باملدينـقاعدة عسك

" و لكن بعد االستقالل استعادت مدينة العلمة امسها القدمي .  ∗∗∗∗" Saint Arnaud -انت آرنوـس:"ةـمدين

) اء ـعلى امل( و يقصد به  ،ون املاء اـأنه نسبة لكثرة عي و الذي تذكر بشأنه بعض التفسريات" ة ـالعلم

Alaelma ة ـ، و مع مرور الزمن حرف ليصبح العلم.    

ور العلمي الذي جاء مهاجرا من ـه أن السبب يف تسميتها يعود للشيخ منصـاعتقاد آخر و هو ما نرجح كو هنا      

  انا لدوره ـ، و عرفا فقد جنح يف جتميع القبائل حولهتدينو لكونه رجال تقيا م ،ة و سكن جبل براوـمنطقة جباي

ة ـاملنطقو هو االسم الذي أطلق على مجيع القبائل اليت كانت تسكن . ائل حتمل امسه تشريفا و تربكا بهالقبهذه أصبحت 

         .مث أطلق على املنطقة نسبة لسكاا 1863ام ـع)  Sénatus consulte-سيناتوس كونسلت(قبل تطبيق قانون 

  

                                                 
 .كلم مشال غرب مدينة العلمة  6عني احلنش تقع على بعد  -   ∗

 .أوالد سامل قبيلة العلمة ، أوالد عبد النور ، عمور القبلة ، عمور الظهرة ، : تظم مخسة قبائل رئيسية هي : قبائل العلمة  -  ∗∗∗∗∗∗∗∗

  .  292: ص) . 1984اجلزائر  .ط.داجلامعية ، املنشورات. ارد( اجلزائر بني املاضي و احلاضر ، اسطنبويل رابح و عاشور : نوشي  –أندري برنيان  –ايف الكوست :  (1)

لعب دور كبري يف حماربة الثورات الشعبية  1854/ 09/  29جزيرة القزم بشبه )  ALMA( قتل يف معركة آملا  1798/  08/  20قائد عسكري فرنسي ولد بباريس : سانت آرنو  -  ∗∗∗∗

  . اجلزائرية  ، كان يفتخر بأجرامه يف حق الشعب اجلزائري 
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   :اخلصائص العامة ملدينة العلمة/01
تشكل عناصر  األ ،رية يف مكان ما يتطلب اال السكاينـم العالقات بني الظواهر الطبيعية و البشـإن تنظي  

املخططون بدراستها لتنظيم  فهي األسس اليت يهتملذا  ،ة و يؤثر كل منها يف اآلخر تأثريا متبادالـاملكان األساسي

و لكي نستطيع اإلملام ذه اجلوانب ال بد من دراسة الظروف الطبيعية اليت  ،ة يف إطار البيئة احلضريةـالقات االيالع

  .مدينة العلمة  ورـساعدت على منو و تط

 موقـع املدينـة : 
، ألن إلقامتهمبفاضلة بني انسب املواقع واملواضع  يقـومار اإلنسان املكان الذي سيقيم فيه، إذ ـغالبا ما خيت  

و املوقع ميثل . و املناطق األخرى احمليطـة به" املدينة"ـع ة املتبادلة بني املكان الذي قام عليه التجمـاملوقع ميثل العالق

  .ـهااملكان الذي تقوم عليه املدينة نفس

  .ميكـن دراسة موقع املدينة من حيث املوقـع الفلكي و اإلقليمي و اإلداري-

   :لكـيالفع ـاملوق -01-1

اال ، و هي بذلك تقع ضمن ـمش 36.09°رقا، و دائرة عرض ـش 5.67°ط طول ـع مدينة العلمة على خـتق  

شرقا ، و بني  8.30°غربا  و  2.20°تقع بني خطي طول  هذه األخريةن أ، إذ ـزائراإلقليم الشمايل الشرقي من اجل

  .االـمش 37°و  19°رض ـدائريت ع

  :داريع اإلقليمي و اإلـاملوق-01-2

ور الطرق الرئيسية اليت تربط قسمني متساويني ـ، إذ تقع على حملعلمة موقعا هاما يف شرق اجلزائرة اـحتتل مدين  

 77مع الطريق الوطين رقم  05و عند نقطة تقاطع الطريق الوطين رقم  .للبالد ـةو خط سكة احلديد الرئيسي ،تقريبا

ر منه ـة منذ القدم بكوا الطريق الرئيسي الذي متـقد اشتهرت املنطق و. الذي يربط بني جيجل مشاال و باتنة جنوبا

مشال ( مرورا مبيلة و مجيلة و واد الذهب ) عاصمة الشرق اجلزائري ( القوافل يف منطقة التل اجلزائري، من قسنطينة 

  .اه الغرب ـمث سطيف باجت) العلمة 

كلم، و نظرا ملوقعها  27، شرق مدينة سطيف على بعد كلم 100و من جهـة أخرى فهي تقع غرب قسنطينة على بعد 

كعقـدة للنقل باملنطقة فقد اختذت كمركز لتجميع احملاصيل الزراعيـة من املناطق الريفية ااورة، ليتـم إعادة شحنها 

ما يتضح يف  مما منح املدينـة باإلضافة إىل موقعها اجليد أمهية خاصة يف حميطها اإلقليمي و هو. إىل املناطق األخرى

  )05(رقم اخلريطـة 
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   :اخلصائص الطبيعية للمدينة/ 02
  : ـاخاملن02-1

ائد و اجتاهات تحكم يف منط العمران السيالتأثري على حياة اإلنسان و نشاطه و  يفاخ دورا بارزا ـيلعب املن

املناطق غري املناسبة تبعا الجتاه الرياح و  ة اجليدة على جتنب توسع املدينة يفـ، و تساعد الدراسة املناخيالشوارع و املباين

ة لتجنب األخطار املترتبة على العواصف ـو ألخذ االحتياطات املناسب ث اليت ميكن أن تؤثر على املدينة،ادر التلوـمص

  .رعدية و األمطار السلبية الغزيرةال

  : اريسـالتض02-2

ر األبيض املتوسط ، و لذا حتجب ـلم عن البحك 65ة غي ظل جبال األطلس التلي على بعد ـتقع مدينة العلم

ن دو ول، و تقع مشال جبال األطلس الصحراوي اليت حتـة يف فصل الشتاءهذه اجلبال املؤثرات البحرية عن املدينة خاص

ع الكبري الذي يظهر يف هذه اجلبال خاصة يف منخفض ـوصول املؤثرات الصحراوية و لو بنسب متفاوتة بسبب التقط

  .و جبال احلضنة من اجلنوب الغريب وب الشرقيـ جبال األوراس من اجلناحلضنة بني

نطاق مناخ البحر  ا ضمنـاملنطقة و تعرضها هلذه املؤثرات جيعلنا نصنفها مبدئيهذه العلمة يف مدينـة إن وقوع 

و هو ما . ع القاريةو يغلب عليها طاب. ـي، و لكن نظرا لبعدها عن البحر فهي تقع ضمن اإلقليم الداخلاألبيض املتوسط

  .ـر املناخية املؤثرة يف املنطقةسنحاول أو نوضحه و حندده بدراسة أهم العناص

  :  ةـة املؤثرة يف مناخ املنطقـم العناصر املناخيـأه

تدرجييا من فترة ألخرى لذلك و جتنبا لالعتماد على الدراسات  يتغيـراث املناخية العاملية أن املناخ ـأثبتت األحب

، فقد فضل الباحث يف االعتماد على و أدق املعلومات عن مناخ املدينة، و وصوال ألحدث ـة القدمية على املنطقةياملناخ

و ذلك من خالل دراسة و حتليل املعطيات املناخية اليت حتصل عليها عن حمطة . احدث املعطيات املناخية املتـوفرة

  .  (1)ةــون آخرون عن املنطقها باملعطيات اليت سجلها باحثارنتـمث مق ـةيف عن العلمطوية ملدينة سـاألرصاد اجل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  2006مراجعة-العلمة-خمطط التوجيه والتهيئة والتعمري.وحدة سطيف.مركز الدراسات واالجناز العمراين : (1)
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  :الريـاح 02-3

على التـوايل من  % 27.6 %  ،21.8ب على املدينـة الرياح الغربية و الشمالية الشرقية و اليت تشكل 

رورها فوق املسطحات املائية كاحمليط جمموع الرياح السائدة باملنطقة، و هي رياح باردة رطبـة جتلب األمطار شتاءا مل

األطلسي ، و البحر األبيض املتوسـط و بلطف اجلو صيفا ألا ب من البحر املتوسط، الذي يسوده آنذاك ضغط 

و الشمالية بنسبة  % 15.2مرتفع بسبب اخنفاض حرارة املاء مقارنة حبرارة اليابس، تليها يف ذلك الرياح الغربيـة بنسبة 

زوري و ذلك ألن املنطقـة تتأثر بسيطرة نطاق الضغط املرتفع اآل. يث تكثر الغربية شتاءا و الشمالية صيفاحب % 11.7

  . اجلدول و  شتاءا ، و الريـاح الشمالية الشرقية صيفا كما يبني الشكل
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تردد اجتاهات الريـاح ما بني : مدينـة سطيف) :  02( شكل ال
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  االجتاه

 الشهر
 مشالية

مشالية 

 غربية

مشالية 

 شرقية
 جنوبية شرقية يةغرب

جنوبية 

 غربية

جنوبية 

 شرقية
 اموع

عدد . م

أيام 

 اخلاسيني

عدد .م (*)السرعة.م

 >األيام

 ث/م16

 3.6 3.14 0.0 100 1.7 9.0 2.7 2.3 18.7 17.0 36.0 12.7 جانفي

 4.7 3.4 0.0 100 1.7 11.3 5.0 2.3 20.3 12.7 35.3 11.3 فيفري

 4.4 3.5 0.0 100 2.0 14.3 6.7 4.0 18.3 14.0 30.0 10.7 مارس

 3.9 3.5 1.0 100 2.0 13.3 6.0 5.0 17.0 15.7 28.0 13.0 افريل

 2.2 3.4 0.2 100 3.3 8.3 5.0 8.0 12.7 28.3 21.7 12.7 ماي

 2.6 3.2 4.4 100 4.0 9.7 4.3 8.7 8.0 34.3 18.3 12.7 جوان

 4.1 3.4 5.6 100 4.3 9.3 4.7 8.0 9.3 35.7 17.0 11.7 جويلية

 4.4 3.2 3.9 100 2.7 9.7 4.3 7.7 9.0 33.3 20.0 13.3 أوت

 2.7 2.8 1.6 100 4.3 11.3 6.3 7.3 11.3 27.7 21.0 10.7 سبتمرب

 1.2 2.6 0.0 100 3.0 12.3 5.3 5.0 15.3 21.7 26.7 10.7 أكتوبر

 2.7 2.9 0.0 100 2.7 12.0 5.0 3.3 20.0 11.7 35.0 10.3 نوفمرب

 3.8 3.0 0.0 100 0.7 9.3 3.3 1.3 23.0 9.3 42.0 11 ديسمرب

 40.1 3.17 16.7   100 2.7 11.0 5.0 5.0 15.0 22.0 27.6 11.7 املعدل
  

 . الشماليةة التردد أمجاال باستثناء الرياح ـاح اجلنوبية و الشرقية قليلـدول أيضا أن الريـو يتبني من اجل     

  : رارةـاحل02-4

ـارية تتناسب و ، إذ حتتم على اإلنسان استخدام أشكال معماإلنسان و العمران ثري مباشر علىرارة تأـللح

رارة ـاع و اخنفاض درجات احلـ، و كذلك وضع قنوات الري و الصرف اليت جيب أن يراعى فيها ارتفحرارة املنطقة

  . فئة و التبـريدالنسبة ألنظمة التد، و كذلك احلال بـة صيفاحىت ال تتعرض للتجمد شتاءا و للحرارة املرتفع

ة خالل تلك الفترة قد ـدل السنوي لدرجات احلرارة مبدينة العلمـفإن املعاملناخية انات ـو اعتمادا على البي

  . (2) 13.55°دهلا السنوي ـرارة مرتفعة إذا ما قورنت حبرارة املدينة ذاا و اليت كان معـو هي ح ، م 14.32°بلغ 

    وايلـران و عنابة و هي على التـبعض املدن الساحلية يف البالد كاجلزائر و وهة إذا ما قورنت بـها منخفضـو لكن

  ) .3(ل ـالشك خالل  كما يظهر من (1)م 15.65°ة مثل قسنطينة  ـو الداخلي)  م 17.95°م و  18.3°. م  °18.8 (
 
 

                                                 
  . 1991 – 1980طة سطيف عن الفترة املكتب الوطين لإلرصاد اجلوية ، حم:  (*)

(2) : SELTZER , le Climat de l’Algerie, Alger, 1946. p 34 
(1)  :Ibid, P 19 , 20 , 32 
. 

  ا مبدينـة سطيفاملعـدالت الشهرية لتردد اجتاهات الرياح و سرعته) :  08(  جدول رقم
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تدال حرارة املنطقة بل للتطرف املسجل فيها بني الصيف و و ال يعود هذا االخنفاض مقارنة باملدن األخرى إىل اع

  ) . 04( الشتاء ، كما يظهر يف الشكل 
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  : ة ـرانية للمدينـاخلصائص العم/03
يت روريا لوضع احللول املناسبة للنقائص الـاط استخدام و استغالل األرض باملدينة يعترب متهيدا ضـإن دراسة أمن

دين ـ، ألن التغري الناتج عن منو اتمع حيتم إضافة مساحة جديدة من األرض للمجتمع املين منها املدينة بصفة عامـةتعا

، و تطورها و معرفة مدى تلبيتها ـة اهلياكل املوجودة، و لن يتحقق هذا إال بعد دراسو ذلك ألغراض املعيشة و العمل

  . املستقبلية ـة واليالحتياجات السكان احل

و قد شهدت مدينة العلمة تطـورا كبريا يف مساحتها خاصة خالل العقدين السابقيـن حبيث ارتفعت مساحتها 

، و قد 1992هكتار عام  724.4مث إلـى  1977هكتار عام  390إلـى  1962هكتار، عام  132.5اإلمجالية من 

إذ تشكل املساحة اليت حيتلها . اصاحب ذلـك حدوث عدة حتوالت يف التنظيم الداخـلي و توزيع االستخدامات 

من املساحة اإلمجاليـة للمدينة حاليا و ذلك ألن نسبة كبرية من مساحة املدينـة  % 63.87: االستخدام السكانـي

  . (1)من مساحة املدينـة 100.52كانت عبارة عن مساحات شاغرة شكلت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .مرجع سابق. مركز الدراسات و االجناز العمراين:  (1)
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   :منو املدينة وتوسعها-03-1
ة مدن الشمال ـمشاا لغالبي ا، بنيت إبان العهد االستعماري مما جعل هلا طابعـأةمدينة حديثة النش العلمة

ارية حبيث ميكن التعرف عليها بسهولة من ـاملعم أشكاهلاو هي تتفق يف خمططاا و . ـرةاجلزائري اليت بنيت يف تلك الفت

ة  ـألن كل مدينة تسعى للنمو تبعا للوظيف. ـوهاف مراحل منو يوضح خمتل. ارخيهاخمطط املدينة الذي يعترب ملخصا لت

ملساكن ور يف الوظائف و السكان الذين يتطلبون ـ، و ما يترتب عن ذلك من تط تؤديها أو اليت أنشئت من أجلهااليت

  .ـة، و هو ما سنحاول توضيحه ملدينة العلمـوا فيه املدينةسع تنمأكثر مددا و جماال أو

  :  ي للمدينةـلداخلالتركيب ا-03-1-1

  :  راينـط املدينة و مراحل تطورها العمـخمط -1

تنقسم أـا ة للمدينة ـة حبيث يظهر واضحا يف اخلطة العامـاهر السطح يف تشكيل مالمح املدينـلعبت مظ       

  : ـن رئيسينيى قسميـإل

ئيسيني اللذان خيترقان املدينة من الشمال إىل الر نالوادييـها يف مركز املدينة احملصور بني ـمن القسم األوليتمثل       

إذ يظهر جليا من خالل تتبع مراحل منو املدينة و خطتها و من " ربا ـرقا ، و وادي سارق غـواد اجلهادي ش"اجلنوب 

دين على شكل صليب توجد النواة عند ـز لفترة طويلة بني هذين احلـن العمران املدين تركأ، ـكال املعمارية ااألش

ـارع ، و شمن الشرق للغرب)  سابقا 05طريق الوطين رقم ال( الشكلني من شارع أول نوفمرب  ةع قطريـقطة تقاطن

  .ركز املدينة مبا ـطلق عليه حالييكن أن ـ، و هذا ما ميالثورة من الشمال للجنوب

و اليت أحاطت باملركز  ،ة خصوصا بعد االستقاللـفهو التوسعات اجلديدة اليت شهدا املدين اينـالقسم الثأما 

اه ـجت، و لكنها متعاكسة يف االـزات جديدة غالبا ما تكون متشاة خلطة املركـمن كل اجلهات على شكل نوي

  . (1)ة السطح أحيانا أخرىـالختالف منط البناء و شدة التوسع أحيانا و طبيع

  : النـواة األوىل للمدينـة -ا

ضام تعلى سطح منطقـة منبسطة مما ساعد على ان 1862اري سنة انشات مدينة العلمة إبان العهد االستعم

يظهر من الشكل العـام ملخطط مدينة العلمة أن مركزها منتظم يف شكل قطع متوازيـة و متساوية املساحة مبانيها و

طرف  تقريبا  حييط بكل واحـدة منها أربعة طرق مستقيمـة تتقاطع مع بعضها بزوايا قائمـة، حبيث ميكن للناظر من

  ) .16خريطة (خطة شطرجنيـة املدينـة الغريب أن يرى الطرف الشرقي هلا، و هذا يعين أن خطـة مركز املدينة هي 

  متساويني شارع أول نوفمرب و هو الشارع الرئيسي باملدينة الذي يقسمها إىل قسمنييف واة األوىل ـأرسيت الن       

   
 
 

                                                 
  .مرجع سابق سطيف.مركز الدراسات و االجناز العمراين -  (1)
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ـة الوحيدة اليت بنيت قابلها مباشرة دار البلدية و املدرسة االبتدائيتو  1879ام ـالكنيسة اليت بنيت عيف  ذلك تمثليو  

و بعدها التوسع حنو الغرب على شكل مستطيل . 1922 م املسرح و صالة األفراح عامـقليإ، و ليس بعيدا عنها آنذاك

 ة ـحبيث توزعت أحياء مركز املدين دودي العدد ،احملكاره من قبل املستوطنني األوروبيني ـجدا  و ذلك الحت بطيءلكن 

و هي شارع أول نوفمرب يف الوسـط يوازيه من اجلنوب شارعي بشري قصاب و  الشوارع الرئيسيـة على جوانب

 د على التوايل و يقطعها مجيعا شارع رئيسي آخر منـد مخيسيت و عبد العزيز خالـشارعي حمم مالالنصـر، ومن الش

ون غالبية مبانيها من طبقة واحدة مبنية باحلجارة و سقفها من القرميد و ـ، و تتكورةالشمال للجنوب و هو شارع الث

، و غالبا تستعمل اجلهة املطلعة على الشارع للنشاط التجاري و ـر يطل على الشارعوسطها ساحة صغرية هلا باب كبي

ة ـعيد يف اجلنوب الغريب للنواة املركزيمثل حي ال ،اء احمليطةـأما األهايل فقد تركزا باألحي .ة للسكنـاجلهة الداخلي

ة و مشاال يف دوار السوق ـو استمر التوسع شرقا يف حي التركي بنفس اخلط .بعيدا بعض الشيء عن مساكن املستوطنني

ابع التقليدي ملساكن مزدوجة و ـبالقرب من سوق املاشية القدمي و يف حي املذبح جنوبا بأحياء شعبية يظهر عليها الط

و بالرغم من ذلك فإن  ،وارع ضيقة و أبواب صغرية تطل على الشارع مباشرةـو متقابلة مع بعضها بشمتراصة 

الذي ) ا سابقا ـدوار مازوك (ف موسى يوسبريبا عدا حي ـركز املدينة بقي على نفس املنوال السابق تقمبالتخطيط 

 .اه للبناء السابقـلجنوب معاكسا يف االجتمترا تقريبا من الشمال ل 550على شكل خط طويل متواصل بطول  (1)دـميت

)  07أنظر خريطة رقم ( ة ـوبا املشابه للحي السابق ألما بنيا وفق خطة أمنية أكثر منها عمرانيـو كذلك حي املذبح جن

دة عن احلي املركزي للمستوطنني و هذا يتضح جليا يف حي بوسيف ـحياء مبعثرة بعيأتركز األهايل يف يف تتمثل و 

مكلفة  (*)، و ليس بعيدا عنه أقيمت ثكنة عسكريةنسية كمحتشد للنازحني من األريافه القوات الفرـى الذي أقامتموس

  .و دوار السوق وـاء القريبة منه مثل حي عمر دقـمبراقبته و مراقبة األحي

با قريبا من وـرب فقد أقيمت أحياء متشاة مثل حي الشهداء حاليا و تضخم حي العيد ليمتد جنـأما يف الغ

ايل ببناء مساكنهم ـرام اخلطة املتبعة يف املركز و ذلك لتكفل األهـحميط املستشفى و خط السكة احلديدية دون احت

  .ة ـل السلطات الفرنسية خاصة إبان الثورة املسلحـدون تدخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .مرجع سابق .سطيف.العمراين مركز الدراسات و االجناز -  (1)
 .  حتولت بعد االستقالل إىل دار املعلمني مث إىل مدرسة فالحية و حاليا متوسطة حتمل اسم محو عوف-  (*)
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  :  دةـعات اجلديـالتوس-ب

بعيدا عن التجمع العمراين الرئيسي يف  كانتل قد الـبعد االستق حدثتإن اغلب التوسعات اجلديدة اليت 

فصل بينها و بني املراكز حوايل نصف كيلومتر تقريبا ، يزات ـات ألحياء جديدة تتوفر على بعض التجهييداية كنوـالب

املواضع ـر من ات املوجودة بينهما و هو ما مل يكتمل اجنازه يف كثيـخذت األحياء تتوسع باجتاه املركز لتسد الفراغأمث 

، و لكن يف مع بأشكال خمتلفة طولية أو عرضيةحياء اجلديدة تتجو يالحظ أن األ .ة يف اجلهة الشرقيةـ، خاصحلد اآلن

ها الشوارع بزوايا قائمة ـ، و تتالقى فييقسمها إىل قسمني متساويني أيضا ة حول شارع الرئيسي الذيـغالبها طولي

، كما هو رات و اليت مل حتترم نفس القاعدةز ا العماـحياء اليت تتركباستثناء بعض األ 16كما يتضح يف اخلريطة 

، حبيث مييل بعضها للطابع ناءهاط بـ، و اليت ختتلف يف منمسكن 663مسكن و  800مسكن و  250ال بأحياء ـاحل

مسكن  250ي ـالمي بنوافذ مقوسة أو أسطح متدرجة و أبواب مساكنها غري متقابلة كما هو احلال حبـسالعريب اإل

 .احتها و تقابل أبواب مساكنهاـ، و صغر مس الذي يتصف باستواء سطح العمارةط األورويبـبعكس النم
 

 

وكانت التوسعات اجلديثةكخطة شطرجنيـة الشكل منتظمة االجتاه ، باستثناء بعض التوسعات احلديثـة يف شرق 

ر سطح األرض كما هو احلال بأحيـاء قوطايل و ثابت بوزيد يف املدينة و غرا، اليت مل حتترم نفس االجتاه لتأثرها باحنـدا

و هذا ما أدى إىل منو املدينة  . و اليت شكلت نويات لظهور أحياء كبـرى جماورة هلا. الشرق و حي بورفرف يف الغرب 

تقالل إذ يعود شهدت مدينة العلمة منذ نشأا توسعا كبيـرا جدا خاصة بعد االس". النـوى املتعـددة"بطريقة نظـرية 

حبيث ظهرت عدة أحيـاء رئيسية باملدينة حاليا مثل أحياء قوطايل و  1987 – 1962مـن مبانيها إىل الفترة  % 53.4

 39.6يعادل حوايل  .1965جـوان  19مسكن و  400النواة األوىل حلـي ثابت بوزيد و أحياء لعبيـدي و بورفرف و 

اليت ركز فيها على التوسع األفقي بظهـور )  1992 – 1980 (حلة احلديثة من مبـاين املدينة، تليها يف تلك املر %

نظام التحصيصات و التعاونية العقارية، إذ توسعت املدينة كثريا يف الشمال و الغرب بظهـور أحياء حويفي عبد اهللا ، 

  وتبني من خالل .هواري بومدين و ساعو 
 

من مساحة   % 63.87 رض باملدينة أن املبـاين السكنية نسبةالنوعي و اايل الستخدامات األ عدراسة التوزي

، باستثنـاء املنطقة الصناعية اليت تفصل عن املدينة خبط سكة احلديد، بينما تشكل اخلـدمات و  1992املدينـة عام 

  .فقط و الباقي هو عبـارة عن مساحات شاغرة ميكن استغالهلا للخدمات مستقبال  % 25.66املرافق العامة 
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و عند دراسة تطور أمنـاط االستخدامات احلالية للمدينة تبني أن مساحة االستخدام السكين قد ازدادت بنسبة       

مقارنة مبا كانت عليه سابقا، و حدث نفس الشيء تقريبا للخدمـات العامة، خصوصا التجارية و  1992عام  % 260

مؤسسة بينما مل تشهـد اخلدمات األخرى  38مؤسسة إىل  27يمية من التعليمية حبيث ارتفع عـدد املؤسسات التعل

نفس الزيـادة خاصة اخلدمات اإلدارية و الصحية بالرغم من جمـال نفوذها الواسع الذي يشمل العديد من الدوائر و 

  البلديات اـاورة 

  : )الوظائف احلضرية ملناطق املدينة( األرضاستخدامات  -

، و للتمكن من حتديد طبيعة تلك االستعماالت الستخدامات احلالية ألرض املدينةالية لح الصورة ايـلتوض

اين ذات ـثره أن املبإة استخدام األرض ا مشل مجيع أرجاء املدينة  و تبني على ـرسم خريطمت كل منطقة ، ول

، و يظهر التخصص واضحا يف اإلمجالية ـة و تشكل حوايل ثلثي مساحتهااالستخدام السكين توجد يف كل أرض املدين

 مسكن و 250ن و ـمسك 46مسكن و  400اء ـر من األحياء اليت تفتقر إىل اخلدمات العامة كما هو احلال بأحيـكثي

اريا و حرفيا، و ـحمال جت 13ال يوجد ا سوى ) مسكنا  983( مبعىن أن هناك جتمعا كبريا من املساكن . جوان 19 حي

 أساسالقائمة على  األحياءجانب هذا تنتشر  إىل) . Cites Dortoir( وم ـاسم أحياء النهلذا ميكن أن نطلق عليها 

منتشرة يف  ياملسكن وهعليها  أقيماليت  لألرضغري خمطط واليت يفتقر معظم سكاا حىت على عقود ملكية  أيعشوائي 

و نفس  طق مبدينة العلمة حسب االستخداممناطق خمتلفة من املدينة كما هومبني باخلريطة رقم  واليت تبني توزيع املنا

من مساحة مركز  % 62.4حبيث حتتل نسبة . ـط املدينةالصورة تقريبا لقطاع اخلدمات و املرافق العامة اليت تتركز بوس

طراف بدليل أن شارع الثورة و هو شارع رئيسي باملدينة تنعدم على نا حنو األـ، و تقل تدرجييا كلما اجتهاملدينة و وسطها

  ) . 09أنظر خريطة ( مرا للمحالت التجارية ـمترا تقريبا املباين السكنية لتترك تتابعا مست 450ولـجانبيه بط

ة الصناعية جبنوب ـنطقاملاعي الرئيسي باملدينة فهو يتركز يف منطقة خمصصة لذلك و هي ـأما النشاط الصن

و الباقي . ارا منها للنشاط الصناعي الرئيسيهكت 248 هكتار ، يستعمل 492ة حوايل ـو تبلغ مساحتها اإلمجالي املدينة

و اليت . الصناعية اخلاصة ، و الوحداتاطات احلرفية التقليدية، و مستودعات جتاريةبه مستقبال النش ـعص لتتوضـخص

ام ـيف مطلع ع (1)وحدة 34صغرية بلغ عددها  ت، و هي وحداـراين داخل املدينة حالياتتواجد بوسط النسيج العم

، بل أن ساحة غري كافية ملثل هذه الوحدات، و هي مـارين فقطو ال حتتل سوى مساحة صغرية تقدر حبوايل هكت 1993

ل الباحث فصل منطقة االستخدام ـ، و هلذا فضاملباين السكنية كما سيتضح الحقايف الطابق السفلي من  عغالبيتها يتوض

ها ضمن ـ، و لذلك لن ندرج171ة احلديد و الطريق الوالئي رقم فصل عنها خبط سكنالصناعي عن املدينة ، خاصة أا ت

  .ـة النفصاهلا عنهااملساحة اإلمجالية للمدين
 
 
 

                                                 
 مرجع سابق.مكتب التخطيط لوالية سطيف  -   (1)
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 462.5، حيتل االستخدام السكين هكتار 724.1ة للمدينة باستثناء املنطقة الصناعية حوايل ـتبلغ املساحة اإلمجالي

ن مساحة ـم % 25.66أي   هكتارا 185.8ل ـرافق العامة اليت حتتليها يف ذلك املناطق اخلدمات و املتار منها ـهكت

، ن مساحة املدينةم % 14.2ي ـأي حوال  هكتارا منها 102.7تشكل الطرق و الشوارع و املمرات حوايل و ، ـةاملدين

ارها ميكن اعتب و ةـتشكل مساحات شاغرة غري مستغل) من مساحة املدينة   % 10.47 (ار ـهكت 75.8يف حني هناك 

  .) 09( ة ـاستخدام األرض باملدينخريطـة ات عقارية للمدينة من املمكن استغالهلا يف البناء كما يتضح ـاحتياط

كل االستخدام السكين نسبة ـ، حبيث يشن منطقة ألخرى باملدينةظ أيضا أن منط االستخدام خيتلف مـو يالح    

من  % 51من مساحة القطاع الرابع و  % 75.7ذ تتراوح بني رانية باملدينة إـمرتفعة من مساحة كل القطاعات العم

ة تتفاوت تفاوتا كبريا بني قطاع و ـد أن املساحة اليت تشغلها اخلدمات و املرافق العامـة القطاع الثالث، و جنـمساح

ة ـترتفع نسب ، حبيثرافق تتفاوت تفاوتا كبريا و آخرزات و املـ، حبيث ترتفع نسبة املساحة اليت تشغلها التجهيـرآخ

املدينة  ضواحيكما تنتشر  الزراعة خارج احلدود  العمرانية للمدينة أي يف .ق ـاملساحة اليت تشغلها التجهيزات و املراف

  .يف جمال النشاطات  األرضهذا فيما خيص استخدام .كما يتبني يف خريطة توزيع النشاطات باملدينة 
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  :  توزيعها يف املدينة وضعية املساكن و 03-1-2

و خاصة االقتصادية منها، ودليال م املؤشرات اليت تعكس قدرات اتمع احلضارية و املادية ـهأيعترب املسكن من 

و مدى توفر التجهيزات ، ـهااط املساكن و ارتفاعها و مواد البناء املستخدمة فيـ، تبعا ألمنمترمجا ملاضيه و حاضره

دى قدرا على توفري الراحة ـالهلا ميكن احلكم على درجة صالحية تلك املساكن و مـخ، و اليت من الصحية ا

  .: ـهالساكني

  :  ةـاط املساكن باملدينـأمن-أ

ة أمناط رئيسية تبعا ـحبيث ميكن التمييز بني مخس .ألخرى مبدينة العلمة منطقةاط املساكن من ـختتلف أمن

ات االقتصادية املتاحة اليت حتدد مادة و شكل البناء اخلارجي و هندسته ـو اإلمكاني" عمره"الختالف تاريخ البناء 

على ن باملدينة ـأمناط املساك ، و توفره على حديقة، و تتحـددـر التجهيزات الرئيسية بهه و توفـالداخلية و ارتفاع

  : النحـو التايل

د املساكن اليت تدخل ضمن هذا النمط بلغ عـد .الطوابقة متعددة ـو هي مباين عمومية مجاعي :العمـارةمنط -1

عمارة، تعود غالبيتها  355و هي تتوزع على .  1987من جمموع مسـاكن املدينة عام  % 25.95أي . مسكنا 2057

مبىن من هذا النمط منها عمارتني فقط ذات مخس طوابق  54سـوى  1962ملا بعد االستقـالل، إذ مل يوجد باملدينة عام 

ذلك بسبب عـدم تكافل السلـطات االستعمارية بتوفري السكن للمواطنيـن اجلزائريني الذين مسكنا و  40يضـمان 

اعتمدوا البناء الفردي بينما كان املستوطنون يفضلون املساكن اخلاصة على منـط الفيالت أو املساكن املتراصة ليسهل 

ت فيها الدولة ببناء املسـاكن للمواطنني معتمدة عليـها محايتها و مراقبتها خالفا لفترة ما بعد االستقالل و اليت تكلف

  .مـن عمارات املدينـة تعود هلذه الفترة  % 84 – 4 النمط اجلماعي لتقنيني استهالك اـال احلضري مما أدى إىل

مقـابل ) من ضمن النمط  % 15.2 (و تبني كذلك أن أقل األمنـاط انتشارا قبل االستقالل هو منط العمارات 

 800ثاتب بوزيد، : ، و تتركز غالبيـة العمارات بأحياء" حوش"للمساكن التقليدية  % 78.1لفيـالت و ل % 43.6

مسكن شـرق، املدينة و يف حني يقل وجودها باجلنوب و اجلنوب الغريب هـذا باإلضافة إىل وجود عدة مشاريع سكنية 

دمة و تتركز يف نفس احملاور السابقة  الذكر كما عمارة بلغت األشغـال ا درجة متق 15يف طور اإلجنـاز تضم حوايل 

  " . 10" يتضح يف اخلريطـة 

  

 .ها حديقة و ساحة ـافقساكن خاصة ترم: الت ـفيلمنط ا -2

 ) .عادية(حديقة و ساحة ة دون ـمساكن فردية خاص -3

 .وشـدية على شكل حـمساكن تقلي -4

 .ـدقفنالستودع ، املرآب ، املسكن مثل مكان غري معدة للبأؤقتة املساكن املط األكواخ أو ـمن -5
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  :واالجتماعية للمدينة ةاخلصائص الدميغرافي/ 04

  :الدميغـرافيـةاخلصائص -04-1

  : وعي و العمري لسكان مدينـة العلمة ـالتركيب الن04-1-1

الذكور و اإلناث، و  إن جمتمع املدينـة يعترب من اتمعات الشابة الفتية و مييل إىل التعـامل يف نسبة النوع بني

لكننا نالحظ تفاوتا كبيـرا بني فئة عمرية و أخرى خاصة لدى متوسطي السن، كما أن اهلرم السكاين يرتكـز على 

 1987يف إحصاء عام  44 – 40، و انتقل تأثريها إىل فئـة 1977قاعدة عريضة يف الفئات الالحقـة هلا يف إحصاء عام 

 1946الفئة بااعة و األمراض اليت انتشرت بعد احلـرب العاملية الثانية خاصة جماعة و ذلك يسبب تأثر مواليـد هذه . 

اليت أدت إىل نقص عدد املواليد األحياء يف هذه الفتـرة ، و  1945/  05/  08، إضافة لآلثـار حوادث  1947و ربيع 

  .ثريا يف هذه الفئةقد تعود لعدم صحة التسجيالت احليوية يف تلك الفترة الخنفاض نسبة النوع ك

 : و إذا أمعنا النظر يف تركيب سكان املدينة حسب النوع و العمر ميكن أن نستنتج عدة مالحظات من أمهها ما يلي 
 
 

 

إىل  1977من جمموع السكان باملدينة عام  % 51.11سنة من  15اخنفضت نسبة األطفـال الذكور أقل من  -1

، و  1987عـام  % 52.3إىل  1977عام  % 45.7ي السن من مقـابل ارتفاع نسبة متوسط 1987 عام 44.2%

على التوايل،  يف حني مل تنخفض نسبة اإلناث ذا املقدار حبيث اخنفضت نسبة  % 3.5إىل  % 3.2كبـار السن من 

و ارتفعت نسبة اإلناث  1987عام  % 42.2إىل  1977من جمموع اإلناث باملدينة عام  % 46.5األطفال اإلناث من 

، و هنا يبني احلجـم الكبري للهجرة الوافدة من متوسطي السن % 53.7إىل  % 49.7سنـة من  64إىل  15من 

، و هذا مـا  1987عام  % 46.1إىل  1977عام  % 43.2للمدينة حبيث ارتفعت نسبة اإلنـاث يف سن العمل من 

لكننا نالحـظ ارتفاع نسبة اإلناث خارج  أدى إىل زيادة احتماالت و فرص اإلجنـاب باملدينة يف السنوات املاضية، و

و مبا أن نسبة املقبالت على العمـل قد اخنفضت و  % 11.7إىل  % 10.3من ) سنة  50أكثر من ( سن العمل 

ارتفعت نسبة اإلناث خـارج سن العمل فإنه ميكن التوقع أن احتمـاالت و فرص اإلجناب ستنخفض مستقبال و هذا 

  .واليد حاليـايتماشى مع اجتـاه معدل امل

، و يالحظ اخنفاض كبيـر يف  1987و    1977بني   ∗∗∗∗عند حسـاب مقدار نسبة التغيري حسب فئات السن -2

 40 – 30سنة و سجلت الفئة  39 – 20و ارتفاعا كبريا يف الفئات الوسـطى من ) سنة  20أقل من ( الفئات الصغرى 

 1987عـام  % 6.3إىل  1977من جمموع السكان عام  % 3.8سنة أكبـر نسبة يف التغيري حبيث ارتفعت نسبتها من 

.  1987عام  % 3.2إىل  1977من جممـوع السكان عام  % 1.5و خاصة لدى الذكور الذين تضاعفت نسبتهم من 

                                                 
 .سكان يف نفس الفئة يف التعدد األول نسبة ال –نسبة السكان يف فئة عمرية ما يف التعدد الثاين : نسبة التغيري حسب فئات السن  -   ∗
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و هذا يؤكـد دور اهلجرة الوافدة للمدينة و اليت كانت النسبة الكربى منها من الفئات الشـابة القادرة على العمل، 

  سنة  49 – 40 اخنفاض نسبة السكان يف الفئتـني مقابل 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1998تقسيم الفئات العمرية للسكان حسب احصاء 2 -03-1

نسمـة، تقسم حسب  118.37نالحظ أن كثافة السكان تقدر بـ  1998حسب نتائج اإلحصاء ملدينـة العلمة سنة 

  : الفئة العمـرية كما يلي 

و تشمل األطفـال الرضع و املواليد  % 22أي  26.42سنـوات تقدر بـ  [ 5 – 0 [ الفئـة األوىل من -

  .اجلـدد و األطفـال قبل سن التدريس

 التالميـذ و الطلبة املهندسيـن  و تشمل % 28.27نسمة أي  33.454سنة   [ 18 - 6 [ الفئة الثانيـة من -

 :سنة و هي مقسمة كما يلي   [ 60 -  19 [الفئة الثالثـة من  -

 . % 44.43نسمة أي  52.594اص يف سن العمل األشخـ - أ

 و هذه النسبة للفئة يف سن العمل  % 22نسمـة، متثل  Active  (26.042( الفئـة العاملة  - ب

 بالنسبة للفئة يف سن العمل 33.59باملقارنة مع الكثافة االمجالية و تقدر بـ  % 17ن، أي  20.124الفئة املشتغلة 

  .  % 22.43متثل  نسمة و 26.551النسـاء املاكثات يف البيت  - ت

هـذا فيما خيص الفئات العمرية املكـونة لسكان   . (1) % 5.30نسمة  65.980فاكثر  60: الفئة الرابعـة  -

  . 1998مدينة العلمة، و حسب اإلحصاء العام للسكـن و السكـان لسنـة 
 

                                                 
 .مرجع سابق. اإلحصاء العام للسكن و السكان  (1)

 الشكـــل05  االتركيب النـوعي و العمري لسكان 
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ل إىل التعادل يف نسبة  النـوع بني الذكور و بالتـايل فمجتمع مدينة العلمـة من اتمعات الشابة و الفتية و ميي

  .و اإلناث و لكننا نالحـظ تفاوتا كبريا بني كل فئة عمريه و أخرى خاصة لدى متوسطي السن 

فإن هرم السكان يرتكز على قاعدة عريضة يف مجيع اإلعدادات و  1977و حسب اإلحصاءات السابقة سنة 

 1977اليت كانت أقل الفئات الالحقة هلا يف إحصاء عام   34 – 30مثل يضيق بشكل منتظم ما عدا بعض الفئات الشابة 

   1987يف إحصاء عام  44 – 40و انتقل تأثيـرها إىل الفئة . 

 
  : اخلصـائص االجتماعية ملدينة العلمـة04-2

مرافق تتوفر مدينة العلمة على مرافـق خمتلفة تعمـل على تلبية احتياجات السكان يف خمتلف ااالت فهنـاك 

  .إخل ...... تعليمية، صحيـة، إدارية، و مرافق ثقافيـة و رياضية و مرافق خدميـة، 

  : ففي جمـال التعليـم 

تلميذ و جمموع  18.352قسـم بنسبة  321منشأة للطورين األول و الثـاين يأ  25متتلك بلديـة العلمة 

  . % 57.17االستيـعاب 

تلميذ، كما تتوفر املدينـة  4493متقن  بطـاقة استيعاب تقدر بـ  ثانويات و 05كمـا حتتوي املدينة على 

  .على  مركزين لإلعـالم اآليل

  : و يف اـال الصحـي

حتتوي مدينة العلمة على مستشفى و كذلك عيـادة متخصصة و مستشفى الوالدة و مركـزان صحيان و 

  .كذلك قاعتـان للعالج 

  : يف جمـال اإلدارة و اخلدمات 

املدينة على مؤسسة بنكية و شركة تأميـن، و ا أيضا مركز دائرة و دار بلديـة، و مركز الشرطة و تتـوفر 

و مركـز للدرك الوطن و آخر للضمان االجتماعي، و مركز للمتقاعدين و  .Sonalgaz مركز بريـدي و فرع شركة

  . نـزل 

  :  املرافـق الثقافية و الدينيـة

قاعات للصالة و هذا داخل التجمـع الرئيسي، كما نسجـل  06مسجد و  13حتتـوي  مدينة العلمة على 

و حتتوي أيضا على مسرح مهيأ، و كذلك قاعتـان للسنيما غري . وجود دار شباب واحدة و بالتـايل هناك نقص

  . مستعملة 

  :   املرافـق الرياضيـة 

كما . ضة و ملعب بلـدي يفتح للقاءات الكربىتتوفر مدينة العلمة على ملعبـان مدرسيان و كذلك قاعة للريا        

  .تتـوفر على مساحات خضـراء و مساحات للركض الرياضـي
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  : و التجـارة املرافـق اخلدميـة

فنـادق تتباين يف درجة اخلدمات على غـرار فنـدق : ، على عدة مرافق خدميـة نذكر منهاتتوفر املدينة        

ات الفندقية باملدينة، كما نسجل عدة منشـآت خدماتية أخرى سواء على الصعيـد الريف الذي يعترب أرقى التجهيز

 .إضافـة إىل حمطـات للنقل احلضـري. التربوي، الصحي، اإلداري و حىت األمين كما ذكرنا سابقا
 

ار الواسع و أما على الصعيد التجاري فإن مدينة العلمـة غنية عن التعريف يف هذا اال فزيادة على االنتشـ       

يف شكل حمـالت جتارية تتوزع حسب الشوارع، فهناك ).  1ère nécessite(املكثف للتجارة ذات االحتياج األويل 

حمل جتاري و هي تتناقص من حني آلخر، و قد تزيد يف أحياء أخرى عن العدد املذكـور  30إىل  15شوارع تضم من 

خصصة لتجار املاشية حيث تصنف هذه السوق كثالث سوق يف هذا امليدان املدينة معروفة بسوقها األسبوعية و امل. سابقا

  L . E . D . G . Sمركز جتاري هذا باإلضـافة إىل  . (1)وطنيا بعد تلك املتواجدة باحلراش مث اخلروب

 و ما جعل التجارة هي أهم نشاط مميز هلذه املدينـة توفرها على سوقيـن هامني احدمها مغطى و اآلخر        

هذا األخري الذي يعترب مقصـدا هاما جلميع ". سوق ديب :" كما تشتهر مدينة العلمة بسوقها الكبري واملعروف.مفتوح

حبيث خيلق حركية جمالية واسعة تتعدى ). مبحـاذاة حمطة املسافرين(التجار وطنيا حبكم موقعها االستراتيجي يف املدينة 

هة أخرى فإن السوق و ألا متواجدة ضمن النسيج العمراين للمدينـة و هذا من جهة و من ج. معامالته حـدود البالد

هي على هذه الدرجة من النشـاط التجاري فإا كذلك تعود بانعكاس اجيايب على املدينة من حيث خلق حركية و 

وكذا توافد  ديناميـكية حضرية هامة جتعل من املدينة هي بدورها نقطة جذب و توافد للتجار من خمتلف املدن للعمل

الزبائن القتناء خمتلف السلع وهذا ما يعرف بعملية اهلجرة وهي احدى العوامل املساعـدة على منو وتوسع هـذه املدينة 

تسعى لتنظيم وهيكلة النشاط التجاري و تنظيمـه " مجعية جتار ديب " وألمهية هـذه السوق باملدينة فقـد أنشأ التجار 

و يف . حتويل املدينة إىل قطب جتاري ضخم تسمح للجزائر بدخول املنظمة العاملية للتجارة يف هذه املنطقة وقد اصرو على

بالعلمة، واليت صممها منذ  سطيف الضوء األخضر للشروع يف جتسيد املدينة التجاريةوالية أعطى وايل هذا اإلطار فقد 

رج الوطن، بعد أن تكفل جتار مدينة من داخل وخا أكثـر من أربع سنوات مهندسون معماريون وخرباء يف التجارة

لتجسيد مشروع املدينة التجارية واملتربعة يف شطرها األول  املدخل الشرقي للمدينة تجارالاختار  و ،العلمة مبلف الدراسة

 قطعة أرضية معدة للبناء، حتتضن مساحات جتارية وإدارية شاسعة 500هكتارا، حتتوي على  12على مساحة تصل إىل 

 يهمل خمطط املدينة اهلياكل ومل· سيارة 2000ثالثة طوابق، إضافة إىل حظرية للسيارات تتسع ألزيد من  موزعة على

 

                                                 
  مرجع سابق. مركز الدراسات و االجناز العمراين وحدة سطيف -   (1)

  



  كمجـال عـام للدراسـة ـةمدينـة العلمـ                                     اخلـامـس                             الفصـل 

107 
 

 

طابقا، صمم بشكل هندسي رائع، مجع بني  12 امللحقة والضرورية على غرار فندق من أربع جنوم حيتوي على      

تعاملني االقتصاديني اجلزائريني واألجانب، كما مشل سياحية ومركز لراحة امل العصرنة والتقليد، سيكون مبثابة منارة

وكذا مركز أعمال  مسجدا كبريا وموقفا شاسعا للحافالت، إضافة إىل مساحات خضراء للراحة واالستجمام، املشروع

  املعارض واملهرجانات طابقا، إىل جانب ختصيص فضاءات إلقامة 12ضخم ميتد ارتفاعه على مدى 

 3000عملية أزيد من الاملشروع عند انطالق و من املرتقب أن يوفر  · لقة بالتجارة والسياحةالوطنية والدولية املتع

هذا كله من شأنه الدفع  .منصب عمل دائم عند بداية االستغالل 6000، وسيمكن من ضمان أكثـر من منصب شغل

    (1)بوترية التنميـة و الرفع من املستـوى االجتماعي لسكـان مدينة العلمـة

  

                                                 
(1): www.setif.net   اجلزائر -موقع والية سطيف  نت _سطيف -مليون دوالر ملشروع املدينة التجارية بالعلمة.  

1  
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  : التجهيزات احلضريــة-05

تتمثل يف الشبكات التقنية لتوزيع امليـاه الصاحلة للشرب، و شبكة صرف املياه املستعملة و مياه األمطار، و 

  .شبكة توزيع الكهـرباء و الغاز و اهلاتف، و شبكة الطرق و الشوارع العمومية و شبكة النقل داخـل املدينة

  :  الشبكات التقنية: 05-1

  : بكات املياه الصاحلـة للشربش-05-1-1

  : الشبـكات-أ

عني تفتيكية لفترة طويلة إىل أن مت متـديد الشبكة األوىل لقنوات : اعتمدت النـواة األوىل ملدينة العلمة على

 كعامل مساعد للعيون املائية احمللية اليت) كلم عن املدينة  6تبعد ( عني جرمـان : من. 1907املياه الصاحلة للشرب عام 

كانت متنـاثرة يف أرجاء املدينة، و لكن نظرا لتوسع املدينة فقد شهـدت عجزا كبريا يف هذا اال خاصة خالل 

: حيث مت ربط املدينة مبنبع 1983السبعينات و مطلـع الثمانينات ، إذ أن أحياءا كربى كانت حمرومة من املاء لغاية 

عني زادة الذي ميكنه تغطية العجز احلايل : إىل أن مت ربطها مؤخرا بسدالدهـامشة الذي مل يكن كافيا لسد العجز اليومي، 

  .و احتياجات املدينة لعـدة سنوات قادمة 

  : طـاقة التخزين اليوميـة-ب

مترا مكعبا فقط، جتمع يف عدة خزانات تتركز مجيعها بشرق املدينة ،  5750تبلغ طاقة التخزين احلاليـة للمدينة 

  : بيعي له عن بقية املناطق األخرى من املدينـة و هذه اخلزانات هي الستغالل االرتفاع الط

متون . متر  976و مها من النوع النصف مغطى أقيما على ربـوة ارتفاعها :واحد منهما  3م 750خـزان سعة  -1

  .من منبعي جرمـان و سيدي مسعود ، و يغذيا وسط املدينة 

مترا يعتمد على بئـر قوطـايل و هو من  980ارتفاع قوطـايل على : خاص حبي 3م 250خـزان واحد بسعة  -2

 .النوع املغطى 
 

واحد منهما يف مشـال شرق املدينة بعيدا عن التجمع العمراين مت إجنازمها سنة  ،  3م 2000خـزانني بسعة  -3

ا ليمونا مجيـع األحياء األخرى من املدينة باملياه امعة من حمطة الضـخ بدهامشة، و قد حول أحدمه 1983

  .مؤخـرا ليستقبل املياه امعة من سـد عني زادة 
 

يف طور اإلجناز لتجميع امليـاه املنقولة من سد عني زادة و من املقرر أن يغطي كل  3م 5000خـزان بسعة  -4

و لكن لظروف اقتصادية ألغي .  3م 10000أرجاء املدينـة، مع انه يف البداية كان مقررا اجناز خزانيـن بسعة 

  .متر و هو من النـوع السطحي  990و و قد شرع يف إجنـاز اآلخر بشرق املدينة على ارتفاع . أحدمها
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  : شبكة الطرق 05-2

  : الطـرق

  : طـرق رئيسيـة و هي كما يلي  03متـر على مدينة العلمة 

 قسنطينة   -اجلـزائر     05الطـريق الرئيسي رقم  -

 . باتنـة  -ميلـة   77الطـريق الرئيسي رقـم  -

 .(1)العلمـة   -فرجيـوة   A 77الطـريق الرئيسي رقـم  -

و هو ما ساعـدها على النمو فهي تعترب كقلب رابط بني خمتلف " منطقة جذب"و هذا ما جعـل املدينة 

 07خريطة رقم (اجلهـات مما سهل هلا التفتح على خمتلف املناطق و هذا يتبني لنـا من خالل حركة املرور يف هذه املدينة 

  .و هذا ما دفعنا للتحـدث عن النقل يف املدينة.   )08 –

إىل جانب احلافـالت داخل املدينة، استخدمت مؤخرا سيارات األجرة للنقل احلضـري، يبلغ عددها حاليـا 

ساكـن من سكان املدينة، و هذا غري كاف مقارنة باملعاييـر العاملية أو الوطنية لبعض املدن  8091سيارة ختـدم  11

و هلذا يقوم بعض األشخاص .  (2) 1991ساكن بوالية عنابة سنة  220رى بالبالد و اليت بلغت سيارة حلـوايل األخ

باستغالل سيارم اخلاصـة بطريقة غري قانونية لنقل األشخاص داخل املدينة، لعدم وجود العـدد الكايف من سيارات 

النسبة لسيارات األجـرة اليت تقوم بالعمل على اخلطوط األجرة املخصصة للنقل احلضـري يف حني يرتفع هذا العدد ب

  .سيـارة  132اخلارجيـة للربط بني املدينة و املدن األخرى يف البالد عامـة و مدينة سطيف خاصة و و البالغة 

  : النقـل اخلـارجي -

حنو باقي اجلهات، و  تقـوم جمموعة من وسائل النقل العام و اخلاص بتأمني نقل األفراد من و إىل مدينـة العلمة

  : حيتل النقل باحلافـالت، األمهية الكربى يف هذا اال إذ تقوم عدة مؤسسات للنقل بالتأمني هذه احلركة و هي 

  . EPITVاملؤسسـة العمومية لنقل املسافرين ما بيـن البلديات لدائرة العلمة  - أ

 . EPTVEاملؤسسـة العمومية لنقل املسافـرين بالشرق  - ب

 .طاع اخلـاص شركـات الق - ت

 .دور سيارات األجرة  - ث

 . دور السكك احلديدية     - ج

  . (2)و لكل واحدة منها ور خاص ا

                                                 
  مرجع سابق. االجناز العمراين وحدة سطيفمركز الدراسات و  -   (1)

طينة معهد علوم األرض ، جامعة قسن –مشروع لنيل شهادة مهندس دولة يف التهيئة احلضرية و االقليمية (دراسة شبكة النقل يف والية عنابة : " بو البحري سيلم ، بن محودة عيسى  -   (2)

 . 92: ، ص) 1992
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  دـــمتهي
الغري خمطط  أو التلقائيما يسمى بالتوسع  آو العشوائيالنمو  شكل هناك  شكلني امتداد وتوسع املدينة اخذ  إن       

يف مدينة  نذكر منها مهيأةوغري  شعبية غري خمططة أحياءمانتج عنه ظهور  "خمططةغري قائم على قاعدة  أي"وهو

يمثل فالشكل الثاين  أما،وهي تتوزع مبناطق خمتلفة يف املدينة،)...حي بوخبلةحي السجرة حي لويل ،حي عمار (.العلمة

  .التخطيط  خمططات التوجيه والتهيئة والتعمري  أساسمنو وتوسع املدينة والقائم على 

املخطط والغري البد من اخذ عينة متثل كل مناطق املدينة بشكليها  املذكورة سابقا البحث أهدافولتحقيق      

يف املنطقة  2008العام للسكان والسكن  اإلحصاء،وبالتايل قمت ومبساعدة احد القائمني على عملية خمطط

 األولاحلي  اخذ عينة من إىلوقد توصلنا الدراسة  أهدافاليت ختدم  األحياء أهمعلى التعرف على 

هذين االني ،وقد قسم مميزات  سأقدموبناءا على االستطالع "مدينبوهواري "احلي الثاين  وكذا من "لويل"

 أما.حلي لويل  األولاجلزء  جزئني ،وبالتايل مت اخذ عينة من إىل اإلدارييف التقسيم  األحياءكل حي من هذه 

  .فتم اخذ عينة من جزئه الثاينحي هواري بومدين 
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 التعريف باال اخلاص بالبحث/01

  :ملنطقيت البحث اإلداريةاحلدود 01-1
حي لويل حيده مشاال اجلـزء الثاين حلي لويل ومن اجلنوب احلي التسامهي، من الشرق ريق  :حي لويل أوال

  .محلة الربيد، و من الغرب حي هـواري بومدين
فندق ريف +برتيناجلزء الثاين حلي هواري بومـدين،ومن اجلنوب حمطة : حيده مشاال :ثانيا حي هواري بومدين

  مكتب الربيد واملواصالت+حمطة املسافرين:ي لويل ، وأما من الغربمن الشرق حوطريق سطيف 
  :البحثاخلصائص العمرانية ال 02-2

هو احد األحياء املكونة يف مدينة العلمة كما ذكر سابقا اء الغري خمططة ـلويل من األحيحي  ميثلأوال 
إىل هذه  من مناطق خمتلفة  السكاننزوح  وظهر هذا احلي نتيجة" الشارع التجاري ملدينة العلمة"ي ـلشارع دب

  .بالتوسع و االمتداد و من مث بدا 1983عام  احلي إنشاء اتبداي تعودو ،التجارة  جمال  ة للعمل يفـاملنطق
 ومن الناحية العمرانية يتكون.155يف حي لويل  املساكنويبلغ عدد  هكتار،/50.75تبلغ مساحته-

 إىلسكان يف هذا احلي هو النمط العادي ،وحتتاج هذه املنطقة املبعثرة ومنط املمن جمموعة املباين الغري منظمة و
  .يئة طريق مجيلة الذي يعترب احذ مكوناته إىلعملية يئة وجتهيز للطرق كما حيتاج 

ملدينة " شارع ديب"األحياء املكونة للشارع التجاري الكبيـر  يعترب أحد :ثانيا حي هواري بومدين
تعود بداية نشأته إىل . و هو من األحيـاء احلديثة و املخططة يف مدينة العلمة جزأينقسم إىل العلمة وهو م

على عمليات ختطيط  سابقا قائموهو كما قلنا .هكتار/80،وتبلغ مساحته م1991التسعينيات بالتحديد عام 
وتقدر عدد .لنمو العشوائيفحص البنية احلضرية وبالتايل القضاء على ا إلعادةوعملية يئة حضرية اليت دف 

خمططة حيث تعمد السكان بناء مساكن  أساليبوقائمة على "فيال"ذات النمط احلديث  218ذا احلي املساكن
اجلزء م اواستخد األسفلاستخدامها ال العمل فتم بناء مستودعات اوحمالت من  إمكانيةويف نفس الوقت 

 .(1) للسكنالعلوي 
 
 
 
 
 
 

  مرجع سايق.ـفسطي وحدة. االجناز العمراين مركز الدراسات و: )1(
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  االجتماعية والثقافيةاخلصائص 3 -03-

معظمهم مشتغلني يف وككل املناطق فسكاا  ن1147 :بـيف هذا احلي يقدر عدد السكان  حي لويل أوال

   هلذه املنطقةلقدومهم  األولالسبب  التجارية وهوالنشاطات 

ميكانيك السيارات  ،املدينة ميارس سكانه النشاطات املتمثلة يف التجارةويل كمختلف األحياء يف ـحي ل
البارز ملعظم سكان  األولهي النشاط التجارة وكذلك ..ةـالتلحيم وحمالت جتارية خمتلف ،صناعة مواد البناء

شبكة املياه الصاحلة للشرب وبالتجزئة وحيوي هذا احلي على شبكة  أوهذه املنطقة سواء التجارة باجلملة 
 والتلجيم كما تنتشر بعض حمالت احلرف يف هذا احلي وورشات امليكانيك .الصرف الصحي وشبكة الكهرباء 

  ومسجد ومدرسة ابتدائية مهيأةومساحة للعب غري .وصناعة مواد البناء ،كما يتوفر على قاعة عالج 

     تلفة خم مناطق من وقد جاءوا  ن976يبلغ عدد سكان هذا احلي :بومدين حي هواريثانيا 

 التحضر عواملاملنطقة احد هذه  إىلالتجاري ويعترب انتقاهلم املدينة قصد ممارسة النشاط  من      

  .وتوسع املدينة وهو اهلجرة        

احلضري  األمنوالقياس ،احلماية املدنية  املراقبة  أجهزةبناية  أمههايتوفر هذا احلي على عدة منشات        
العمومية وشبكة غاز  اإلنارةكة الصرف الصحي شبكة الكهرباء كما يتوفر على شبكة للشرب شب الوحدة
نه خمطط فال بد من يئة اال اخلارجي ألكما الحطنا عند زيارتنا هلذا احلي ،و.مي ووشبكة اهلاتف العم املدينة

هو البارز واهم جاري فيما خيص نشاط السكان فيهذا احلسي فالنشاط الت أمالكل املساكن وهو ماالحظناه ،
املدينة تعترب قطب جتاري  أناملراكز التجارية واحملالت التجارية الكربى وخاصة  أهماملدينة وبالتايل لدخل مورد 

يف البلد،كما تنتشر  تعترب كموزع للسلع ملختلف املراكز التجارية الكربى وبالتايل فهيمهم يف الوطن ككل 
شارع "الت جتارية صغرية وال يقتصر الشارع التجاري الكبري يف هذه املدينةأي حمللبيع بالتجزئة  ةحمالت جتاري

تنتشر فيه كل السلع وهو ما ساعد على حركية هذه املدينة  وإمناوهو اليقتصر على جتارة سلع معينة " ديب
ال ونشاطها الدائم،وبالتايل نتج عنها الفوضى واالكتضاض وهي من املشاكل اليت عرب عنها السكان يف ك

  (1).املنطقتني

  

  

  

                                                           

  ) 2006مراجعة  مارس  (املخطط التوجيهي للتهيئة و التعمري . وحدة سطيــف . مركز الدراسات و االجناز العمراين: (1)
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 :املنهج و األدوات املستخـدمة يف الدراسة/02

  :املنهج02-1

فالباحث , إن استخـدام واختيار املنهج خيتلف باختالف طبيعة املواضيع والظواهر اليت تتناوهلا العلوم االجتماعيـة   
العمليات و اخلطـوات اليت يتبعها الباحث حباجة إىل منهج يتبعه يف كل مراحل حبثـه و املنهج هو عبارة عن جمموعة 

(1)بغية حتقيق حبثه
حيث هو عبارة عن جمموعة من الطرق تطبـق من أجل الكشف . وبالتايل فاملنهج ضروري للبحث ،

  .عن الظواهر و العالقـات اليت تربط بني بعضها البعض وتتوقف عملية اختيار منهج معني دون سواه

الذي حناول من خالله معرفة عوامل التحضر يف املدن املتوسطة و خصائص هذه  وانطـالقاً من موضوع الدراسة
الظاهرة يف هذا النـوع من املدن استخدامنا املنهج الوصفي التحليلي والذي يعين طريقـة من طرق التحليل و 

  .(2)التفسري بشكل علمـي منظم من أجل الوصول إىل أغراض حمـددة لوضعية اجتماعية ومشكلة اجتماعية

وء عليها وتوضيحها و اهلدف من استخدامنا هلذا املنهج هو وصفنا لظاهـرة حمل الدراسة، وحماولتنا تسليط الض
لك من خالل مجع البيانات و حتليلها وبالتايل الوصول إىل استنتاجات عامة يف اية البحث، إضافـة بشكل دقيق، وذ

بيانات اليت مت مجعها عن طريق املقابالت اليت أجريت مع إىل استعانتنا ببعض املبادئ اإلحصائية ملعاجلة ال
 عن اال الزمين لدراسة امليدانية أما.وقد استعنا باملنهج املقارن يف مقارنة بعض اخلصائص بني املنطقتني .املبحوثيـن

ل على معلومات يوماً، مت وضع برنامج من أجل احلصو 16استغرقت عمليـة مجع البيانات اخلاصة بالدراسة امليدانية 
وكذالك التـعرف على أحياء املدينة " مكتب اإلحصاء ومكتب الدراسات"من خمتلف املكـاتب املذكورة سابقاً 

مارة يف اال جيداً، ألن املعرفة السابقة للمدينـة كانت سطحية، وبالتايل البد من التعمق يف معرفتها لتطبيق االستـ
اري وحد األحياء الغري خمططة وحي هي لويل الذي ميثل أا مجع الوثائق حول حومن هنا قمن ة ككل،الذي ميثل املدين

  .اء املخططة باملدينة و اللذان يعتربان جمال الدراسـة أي جمال تطبيق االستماراتبومدين الذي يعترب أحد األحي

تطبيق االستمارة يف احملاليـن أيام وذالك ألن املراكز بعيـدة عن بعضها البعض ومت  6مت مجـع املعلومات يف         
  .أيام 5أيام وحي هـواري بومدين  5حي لويل 

  . ومن مث قمنا مبراجعـة البيانات وتفريعها يف جـداول والتعليق عليها وهذا ما سيظهر يف الصفحـات الالحقة
  
  

                                                           
(1)

  .119ص  )2002زائر اجل,  املسيلة.الطبعة األوىل (تدريبات على منهجية البحث يف العلوم االجتماعية, رشيد زرواطي:  

129:ص). 1995: ديوان املطبوعات اجلامعية(، مناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث .حممـد الذيبيات.عمار بوحوش:  (2)
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 :أدوات مجع البيانات 02-2

 
  :ملالحظـةا1 -02-2

ستخدم يف البحـوث امليدانية جلمع البيانات اليت ال ميكن احلصول تعتبـر املالحظة أحد أدوات مجع البيانات، وت
عليها عن طريق الدراسة النظـرية أو املكتبية، كما نستخدم يف البيانات اليت ال ميكن مجعها عن طريق االستمارة أو 

كـن للباحث تبويب املقابلـة أو الوثائق أو السجالت اإلدارية أو اإلحصائيات الرمسية والتقارير أو التجريب، ومي
املالحظات وتسجيل ما يالحظه من املبحوث سـواء كان كالماً أو سلوكاً، حيث تعتمد على حواس الباحث أو 

 .مهاراته وقـدرته على التحليل

باملشاركة، ولقد استخدمنا يف الدراسة املالحظة  (1)و للمالحظـة أنواع أكثرها انتشارا املالحظة البسيطة أو املالحظة
طة املباشرة اليت هي من أكثـر األدوات شيوعاً يف الدراسات الوصفية، فهي تعطي للباحث صورة كاملـة عن البسي

اتمع املبحوث وقد متت عند تنقلنـا عرب قطاعات احلي، حيث متكنا من مالحظة املرافق و التجهيـزات اليت تتوفر 
البعض داخل هذا احلـي، وكذالك مالحظة  عليها املساكن وكذالك سلوكيات وتعامالت األفـراد مع بعضهم

          .تصرفات املبحوثني وانفعاالم أثناء املقابلة وملئ االستـمارة

 :املقابلـة02-2-2

وتعرف املقابلة على أا تفاعـل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة حياول فيـه الشخص القائم على املقابلة أن 
شخص آخـر أو أشخاص آخرين للحصول على بعض البيانات  يستشف معلومات أو أداء أو معتقدات

 .(3)"كما تعرف أا وسيـلة تقوم على حوار حديث لفظي مبـاشر بني الباحث و املبحوث" (2)املوضوعية

الباحث احلقائق املختلفـة املتعلقة مبوضوع كما تعد املقابلة إحـدى أدوات مجع البيانات فعن طريقها تقصى       
الدراسة، وهي حتتـل مركزاً هاماً يف البحث السوسيولوجي و هي أكثـر الوسائل شيوعاً واستخداماً ملا متتاز به من 
البساطة و املرونة، ويشترط أن يكون الباحث حمايداً، أما املبحوث فهي تتيح له حديث اإلفصـاح عن أفكاره 

  .دائه حول موضوع الدراسـة كما أا تسهل ملئ االستمارة بالنسبة للفئـة اليت جتهل القراءة والكتابةومشاعره و أ
   

 : الوثائق و السجالت02-2-3

تعتبـر الوثائق و السجالت إحدى أدوات مجع البيانات فيها يرجع الباحث إىل مجـع البيانات حول املوضوع   -
لسجالت اإلدارية، و تكـون البيانات و السجالت اإلدارية بيانات تكميلية أو فقط بعض احملاور من الوثائق و ا

                                                           
(1)

  .33ص  )1963الطبعة الثامنة . مطبعة جلنة البيان العريب(أصول البحث االجتماعي، . عبد الباسط حممد حسن - 
(2)

  . 86-85ص ) 1995 مصر.دار غريب للبحث و النشر القاهرة. (، أساليب وأدوات البحث االجتماعيطلعت إبراهيم لطفي - 
(3)

  .191ص) اجلزائر.منشورات جامعة منتوري  قسنطينة. (فضيل دبليو و آخرون، أسس املنهجية يف العلوم االجتماعية - 
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لالستمارة و املقابلة و املالحظة و هذه الوثائق أو بعضها فقـط ووظيفتها تكميلية يف التحليل، التفسري و 
  .(1)التعليل

وكذالك ) التقنيـة مكتب الدراسات(هذه الوثائق و السجالت حتصلنا عليها عن طـريق املؤسسات اخلاصة   -
و استفدنا منها باحلصول على خرائـط ملدينة العلمة ككل و ) مكتب اإلحصاء و التخطيط لبلدية العلمـة(

كذالك األحيـاء املكونة هلا واملكتب التابع حلظرية البلـدية مكتب التخطيـط و اإلحصاء سابقاً الذي متت فيه 
لـويل و (املخططة و كذالك معرفة احلـدود اإلدارية حلي متكنا من األحيـاء  2008عملية اإلحصاء لسنة 

  .و عـدد السكان و املباين املشغولة منها والشاغرة، واخلدمات املتوفرة يف هذا احلي) حي هواري بومدين

  .كانت هذه هي أهم األدوات اليت استخدمها الباحث يف مجع البيانات اليت وردت يف هذه الدراسة

متثل االستمارة أداة هامة يف البحث امليـداين ويعرف بأا منوذج بضع جمموعة أسئلة توجـه  :االستمارة - 2-4- 02
إىل األفراد من أجل احلصول على معلومات حول موضـوع أو مسالة مث تنفيذ االستمارة إما عن طريق املقابلة 

موعة أسئلة بعضها مفتوحة وبعضها كما أا تعرف كأا جم (2)الشخصيـة أو أن ترسل إىل املبحوثني عن طريق الربيد
مغلقة والبعض اآلخر أسئلة تصنيفية فهي وسيلة من وسائل مجع البيانات الالزمة و الكافة عن موضوع الدراسة حيث 

  .تستخدم يف معظم البحوث امليدانية
  .(3)افياً واجتماعياًثق, و االستمارة ال تكون ذات أمهية دون االعتماد يف صياغتها وفق ما ميثله جمال البحث مادياً

  .سؤاالً 45وتضم استمارة هذه الدراسة جمموعة من األسئلة قمنا بتقسيمها إىل ستة أقسام وتضم 
  .7إىل  1اخلصائص العامة للمبحوث من : القسم األول
  .16إىل  8اخلصائص االقتصادية و املهنية من : القسم الثاين

  .20إىل  17العالقات احلوارية من : القسم الثالث
  .26إىل  21من الناحية االجتماعية و الثقافية من : القسم الرابع

  .33إىل  27اخلصائص العمرانية من : القسم اخلامس
  .45إىل  34املواقف و اآلراء من : القسم السادس

   

  

 
                                                           

  .157- 156ص  .مرجع سابق, رشيد زرواطي : (1)

  .339:ص) 1980.���-الطبعة األوىل القاهرة, دار املعرفة اجلامعية. (م االجتماع و املنهج العلميحممد علي حممد، عل : (2)

   114:ص) 2005.ا��ا
�. منشورات جامعة قسنطينة. (إمساعيل بن السعدي، أساسيات يف منهجية وتقنيات البحث يف العلوم االجتماعية: (3) 
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   :هاطريقة اختياروالعينة 
 

العينة يرتبط مبدى  واختيار. (1)من الكل تعترب جزء امليدانية وهيالعينة هي جمتمع الدراسة الذي جتمع منه البيانات 

سابقا يتعني حتديد عينة تتناسب ووضعية جمتمع البحث واملتكون  املعلنة األهدافولتحقيق متثيلها للمجتمع حمل البحث،

ل يعربان عن اخلصائص املميزة تمع املدينة جمال البحث حبيث متثل ك منوذجنيمتثال  أنجماله من منطقتني اللتان ميكن 

  :بالشكل التايلوقد حدد يف هذا البحث  األوىلجمموعة من اخلصائص العمرانية  ختتلف عن منطقة 

ومنوذج التوسع املخطط الناتج عن .ومتثله جمموعة حي لويل الغري خمططوهي منوذج التوسع  :األوىلاموعة          
حديد العينة املمثلة لكال اموعتني ،كان من الضروري ولت. خمططات التهيئة والتعمري متثله جمموعة حي هواري بومدين

كما يتبني لنا يف  2008للسكان والسكن  إحصاء أخر إىلوهذا بالرجوع التعرف على عدد املساكن يف كل جمموعة 
  :ايلـاجلدول الت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

(
1
 ص.رشيد زرواطـــي، مرجع سابــق : (

 اموعات السكنية املساكن عدد السكان
رقم 
 القطاع

 

1147 155 
626 -627 -628-631-632 -

635 -636 
 حي لويل 029

976 218 

585 -586 -587-588-589 -
590 -591 -592-594-595 -

596 -597 
033 

ين
مد

 بو
ري

هوا
ي 

 ح

2123  333      

وع
م

 ا

. توزيع اموعات السكنية يف منطقة البحث) :09( جدول رقم 
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و . 29و اليت ميثلها القطـاع رقم  إحصائيةجمموعات  07من  األخري اإلحصاءتتكون حسب  :وىلاموعة األ
جمموعات إحصائية مذكورة سابقا، و بالنظر إىل احتمـال عدم  07مسكن موزع على  155 هذا األخري يتضمـن

اختالف األصل اجلغرايف للسكان (هلذه اموعة نتيجة للخلفيات التارخيية املتباينـة للسكان التجانس االجتمـاعي 
من  %50نسبـة فإنه يتعني اختيار نسبة ممثلة و متيحة لظهور خمتلف الفئـات و من ذلك مت اقتراح ). ا ـنياملقيم

    :يلاجمتمع املنطقة حبيث يصبـح حجم العينة يف اموعـة األوىل على النحو الت

  

  

و من أجل تعييـن و حتديد وحدات العينـة السابقة البد من حتديد املسافـة الفاصلة بني مفردة و أخرى و  -

:ذلك حسب الطريقـة التاليـة
 

 و من مثـه ميكن .ةـنوهو املسافـة الفاصلة بني مفردات العي 2

طبقا  1حبيث كانت املفردة األوىل هي رقم  )155إلــى  1(من : تعيني الوحدات املمثلة تمع البحث أي
   :و ذلك كما يبينـه  اجلدول املوالـي) 1 – 2(للقاعدة 
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  الترقيم التسلسلي
 للمجموعات

  ترتيب
 القطاعات

  عدد
 املساكن

 عدد املساكن املعنية  ارقام املساكن املعينة

01 627 25 

1 -2-3 -4-5-6 -7-8 -9 -10-11-12 -13-
14 -15-16-17 -18 -19 -20-21-22 -23-
24 -25 

13 

02 628 17 
26 -27-28-29 -30 -31 -32-33-34 -35-
36 -37-38-39 -40 -41 -42. 

8 

03 631 21 

43 -44-45-46 -47 -48 -49-50-51 -52-
53 -54-55-56 -57 -58 -59-60-61 -62-
63 

11 

04 632 15 
64 -65-66-67 -68 -69 -70-71-72 -73-
74 -75-76-77 -78 

7 

05 635 21 

79 -80-81-82 -83 -84 -85-86-87 -88-
89 -90-91-92 -93 -94 -95-96-97 -98-
99 

11 

06 636 19 

100 -101 -102-103-104 -105 -106-
107 -108 -109-110-111 -112 -113-
114 -115 -116-117-118. 

9 

07 926 37 

119 -120 -121-122-123 -124 -125-
126 -712 -128-129-130 -131 -132-
133 -134 -135-136-137 -138 -139-
140 -141 -142-143-144 -145 -146-

147 -148 -149-150-151 -152 -153-

154 -155. 

91 

  155   
  

  

  

  .املساكن املعينة يف حي لويل) :  10( جدول رقم 
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،ونظرا  33حصائية موزعة على القطاع إجمموعة  12يتكون من  "حي هواري بومدين"للمجموعة الثانيةبالنسبة      
وىل مت حتديد اموعة األ وبنفس طريقة  تتناسب وجمتمع البحث%25نسبة بحث مت اقتراح الحتمال جتانس جمتمع ال

   .   :على النحو التايل ة ـالعين

وهو املدى املعتمد بعد تشكيل  4أي   بني وحدات اتمع فصلاليت تمسافة االختيار ومت حتديد    

افـة مسافة إضكمفردة و ب 2 رقم نأخذ )218-1(أي املساكن املرتبة ترتيبا تسلسليا العينة املتمثل يف قائمة إطار
  :اجلدول التايلوهذا ما يبينـه . حىت نصل إىل آخر مفردة 6تصبح املفردة الثانيـة هي  4االختيار 

  

  

       

  

  

  

  

  الترقيم التسلسلي
 للمجموعات

  ترتيب
 القطاعات

  عدد
 املساكن

 ةعدد املساكن املعني إطار املعاينة

01 585 4 2 1 
02 586 4 6 1 
03 587 25 10 -14-18-22 -26 -30 6 

04 588 20 34 -38-42-46 -50 5 

05 589 20 54 -58-62-66 -70 5 

06 590 20 74 -78-82-86 -90 5 

07 591 12 94 -98-102 3 

08 592 10 106 -110 -114 3 

09 594 29 118 -122 -126-130-134 -138 -142 7 

10 595 24 146 -150 -154-158-162 -166 6 

11 596 24 170 -174 -178-182-186 -190 6 

12 597 26 194 -198 -202-206-210 -214 -218 7 

. املساكن املعنية يف حي هواري) :  11( جدول رقم 
  ..................................................بومدين
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املتمثلة يف أرباب األسر أو من ينوب عنهم  نـعلما أن وحدات املعاينة متثل أصحاب املساكن يف هاتني املنطقتي       
د ـوق اليت يتم مجعها عن طريق االستمـارةمصدر املعطيات امليدانية  لية يف األسرة وهؤالء همومسؤ ميف غيام و هل

تقل فيها فرص اخلطأ وبذلك يكون ألفراد العينة املختارة فرص متكافئة ومتساوية  امت اختيار هذا النوع من العينة أل
   .كما ذكرنا سابقا )1(يف االختيار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  36:ص) مصرت .ط  .د -ية االداب طنطاكل(.حبثا اجتماعياملاذا؟كيف؟نكتب .حممد سعيد فرح):1(
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  متهـــيد
  

بعد مجـع البيانات ومراجعتها، متت عملية التفريغ يف جداول بسيطة ومركبة ومت التعامل معها حسب احملـاور           

  .أي كل حمور واجلداول اخلاصة به وبعد التفريغ وحسب النسب املئـوية مت التعليق على هذه اجلداول. يف االستمارة

ق أهدافه، قمنا كما وضحنا سابقا بتطبيق هذه االستمارة يف منطقتني وبالتايل ففي ويف هـذا البحث ولتحقي          

التفريغ مجعنا بني هاتني املنطقتيـن يف جدول واحد، أي مجعنا التكرارات اخلاصة باملنطقتني وكذا النسب املئوية، و 

نة األخرية من اجلداول  و يف بعض وهذا ما سنالحظه يف اخلا. التعليق عليها كان على أساس جممـوع النسب املئوية

التعاليـق كان من الضروري الفصل بني تعليق كل حي، ففسرنا وفصلنا النسب املئوية اخلاصة باحلي األول مث وضحنا 

النسب املئوية للفصل الثاين وهذا دائما بعد التعليق عليها على أساس جمموع النسب املئوية املوجودة يف اخلانة األخرية من 

ل، وجاء التعليق على كل اجلـداول حسب ما خيدم أهداف البحث ومؤشرات الفرضية كما جيب األخذ بعني اجلدو

تكون نفس النسبة يف اموعتني لكن ليست متساويتني الن عدد  أيناالعتبار مفردات العينة ألنه يف بعض احلاالت 

                       133 العام هوموع اماا.اختالف يف النسبةوبالتايل هناك  55واموعة الثانية  78مفردات اموعة األوىل 
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  اخلصـائص العامـة للمبحوث : أوال
  

إن اجلانب الدميوغرايف له أمهيـة يف توضيح اخلصائص األولية للمجتمع، من حيث اجلنس، السن، املهنة احلالة           

إىل غاية اجلدول  01بدأ بالرقم تجـداول  07ويتكون هذا احملور من . عـدد أفراد األسرةالعائلية، واحلالة التعليمية و

واجلدول األول يبني نسبة كل من اجلنسني الذكر واألنثى، وهذا من خـالل العينة اليت قمنا مبقابلتها حيث  07رقـم 

نه عادة يف غيابه وقد كانت أما الزوجة أو تعتمدنا مقابلة أرباب األسرة، ويف حالة غياب رب األسرة قابلنا من ينوب ع

اجل احلصول على مصدر موثوق به ومعلومات صادقة، أمـا اجلدول الثاين فيبني توزيع  ناالبن األكرب وهذا م

املبحـوثني وذلك حسب السن وحسب مقابلتنا ألرباب األسر، فال بد أن تكون الفئة املبحـوثة النسبة الكبرية هي من 

واجلدول الثالث يبني التوزيـع حسب مكان امليالد، . سنة 75سنة وتنتهي  25نت الفئة العمرية تبدأ من وكا. كبار السن

وقد حددنا يف هذا السؤال املكان إما ريف أو مدينة، واجلدول الرابع يبني توزيع املبحوثني حسب املهن ومل حيدد الوظائف 

ويف اجلدول اخلامـس املتعلق بتوزيع . عامال أو بطاال أو متقاعدااليت ميارسها يف هذا اجلـدول، بل حددنا فقط إذا كان 

أعزب، متزوج، مطلق، أرمـل ونفس الشيء إذا :املبحوثني حسب الوضعية العائلية وحددنا ذلك يف احلاالت التاليـة

للمبحوثني وقد  أما اجلدول السادس فتطرقنا فيه إىل معرفـة املستوى التعليمي. قمنا مبقابلـة من ينوب عن رب األسرة

من ال يقرأ وال يكتب مث املستوى االبتـدائي فاملتوسط وبعده الثانوي مث اجلامعي مع : حددنا من أدىن إىل أعلى مستوى

مراعاة مستوى التعليم يف القدمي، ألن هذه الفئة كما ذكرنا معظمها كبار السن فال تتوقع أن جند معظم املبحوثني يف 

ميرون ا يف القدمي،  أما اجلدول السابع وهو اجلدول األخري يف هذا  اب الظروف اليت كانواملستوى اجلامعي وذلك بسب

احملـور فقد حاولنا حتـديد عدد أفراد األسرة  وذلك مبعرفة اجلانب الدميغرايف للمبحوثني وقد أخـذنا بعني االعتبار 

عدد  لمع رأي اجليل اجلديـد الذي حياول حتديد أقثقافة املبحوثني واختالف وجهات النظر حول حتديد النسل باملقارنة 

وكل هذا سيظهر من خالل جـداول  هذا  .ممكن من أفراد األسرة، وهذا راجع إىل اختالف التفكري واختالف الزمـان

   . إىل جانب النسب املئـوية و اموع العام لكال املنطقتنياحملور 
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  اجلنـــس
اموع   وعة الثانيةام  اموعة األوىل

  الكلي
  %النسبـــة

  % النسبة  التكرار  %  النسبة  التكرار

  79  105   82  45  77  60  ذكـــــر

  21  28  18  10  23  18  أنثـــــى

  100  133  100  55  100  78  امــــوع

  

ما يكون الزوجة أو االبن يف هذه الدراسة حاولنا مقابلة املسؤول عن األسرة أو من ينوب عنه عند غيابه،وعادة       

الذكور هي  نسبة  األولصدر موثوق به وهذا ما نالحظه يف اجلدول ماألكرب  وهذا من اجل احلصول على معلومات من 

 82اموعة الثانية و. %23اإلناث يف نفس اموعة  %77، يف اموعة األوىل %79كال اموعتنييف اكرب اإلناث 

  األسرةيف حالة غياب رب  األسرةعن  ةاملسؤول املرأة أوهي فئة اليت متثل الزوجات و إناث 18%أما  الذكور %

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

 
 

 
ان 02وكما ذكر يف اجلدول رقم .إن سن املبحوثني ميكننا من معرفة الفئة العمرية اليت ينتمي إليها جمتمع البحث      

فنالحظ يف هذا اجلدول إن الفئة العمرية .ر أو املسؤول عنها يف غياب رب األسرةمعظم جمتمع البحث هم من أرباب األس

وهي فئة شابة تسعى لتغيري والتجديد يف خمتلف ااالت  ]45-25[األكثر نسبة أو األكثر ظهورا هي الفئة العمرية 

فيكال  %83ئوية العامة لكال الفئتنيوبالتايل كانت النسبة امل %83.33املواكبة للتطورات والتغريات احلاصلة يف احلياة 

  انه مصدر موثوق ب 01اجلدول رقم  نالحظه دائما يف اجلدول األعلى وهذه الفئة كما ذكره يف من اموعتني وهذا ما

  

  الســـن
  امـــــــوع  امـوعة الثانية امـوعة األوىل

  %النسبة   يـكل  %سبة نال  ك  %ن  ك

25 -35  45  57.69  25  45.45  70  53  

36 -45  20  25.64  20  36.36  40  30  

46 -50  06  7.69  05  9.09  11  08  

51 -65  04  5.12  02  3.63.  06  05  

66 -75  03  3.84  03  5.45  06  05  

  100  133  100  55  100  78  اـــــموع

  يبني توزيع املبحـوثني حسب اجلنس ) : 01( جدول رقم 

 

  سـنيبني توزيع املبحوثني حسب ال ) :02( مـجدول رق

 



  الســابع                                                                            عرض و حتليل البيانـات امليدانية و تفسريهاالفصـل 
 

133 

 
جمال البحث  هلا وعي وثقافة عن أمهية املعلومات والصدق يف ألا فئة مسئولة وكذلك كما الحظنا هي فئة شابة وبالتايل 

هي الفئة اليت نعتربها ذات خربة ]75- 46[املتبقية من  اتوالفئ.لمي واألمهية العلمية ملثل هذه البحوث والدراسات الع

يف احلياة وهلا تأثري على من حوهلا من األفراد فتحاول أن تغريهم وذلك بالتأثري عليهم يف نشر التغيري وهي متثل 

 "  النسبة العامة"لكال اموعتني 18%

  
  

  ن امليالدمكـا
  امـــوع  امـوعة الثانية امـوعة األوىل

  %سبة نال  ك  %سبة نال  ك  %سبة نال  ك

  37  49  18.18  10  50  39  ريــف

  63  84  81.81  45  50  39  مديـــنة

  100  133  100  55   100  78  اـموع

 
عاداته وتقاليده ويف خالل  من تهثقافالتعرف على وبالتايل  ما تمعالتارخيية لفية اخلمن مكان امليالد ميكن معرفة        

 يناملولود فئةفنجد يف اموعة األوىل  ملعرفة اخللفية حضرية أو ريفية "ريف آو مدينة"هذا اجلدول حصرنا مكان امليالد 

ة الثانية فنالحظ أما يف اموع.وهذا كما قلنا سابقا هي احلي الغري املخطط  %50املولودين باملدينة لفئةبالريف مساوية 

من  %37أما يف اموع الكلي بالنسبة للعينة ككل فنجد .أن نسبة املولودين يف املدينة هي اكرب من املولودين يف الريف

هم من مواليد الريف فنالحظ أن معظم جمتمع البحث هم حضريني والنسبة الباقية هي من مواليد  %63مواليد املدينة 

  . املدينة أي هي تسعى للتغيري والتحضرإىل  تالريف ولكنها انتقل
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ومتكنه من إثبات قدرته على التغيري يف خمتلف ااالت ويف .باحترام العيش املهنة هي الوسيلة اليت تكفل لإلنسان       

 هي األكرب وهي الفئة الكادحة والساعية %65ني جند العاملني تعوالوضعية املهنية تمع البحث يف كال ام لهذا اجلدو

 

  املهـــنة
  ـــوعــامــ  امـوعة الثانية  امـوعة األوىل

  %سبة نال  ك  %سبة نال  ك  ن  ك

  29  38  21.81  12  33.33  26  بطال

  65  86  72.72  40  58.97  46  عامل

  07  09  05.45  03  7.69  06  متقاعد

  100  133  100  55  %100  78  اموع

 :يبني توزيع املبحـوثني حسب مكان امليـالد) 03(جـدول رقم 

 يبني توزيع املبحوثني حسب الوضعية املهنية) 04جـدول رقم 
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هم املشاكل اليت تعاين منها خمتلف املناطق أ األوضاع ومن مث تليها نسبة البطالني وهي من للتغيري والتحديث وحتسني

 رف وبالتايل الكاحلوبالتايل فهي عبارة عن العمال الذين ال يعملون يف القطاع العام وإمنا هم عمال يف نشاطات حرة 

أن اقل فئة من   02يترجم و يؤكد اجلدول رقم وهذا ما نيتلقون مرتب شهري ومتثل الفئة األخرية هي فئة املتقاعدي

 نازعمال وبطالني هي مايو"السابقتني وبالتايل هي فئة املتقاعدين أما الفئتني ]75-66[املبحوثني هي الفئة العمرية ما بني 

 .02وهذا ما مت ذكره يف اجلدول رقم ]65- 25[الفئة العمرية 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

     
للمسؤولية من عدة عوامل منها احلالة العائلية،فمسؤولية الزوج تفوق ميكننا حتديد ما مدى حتمل جمتمع ما         

عن مسؤولية املتزوج أو األعزب ،واجلدول السابق يبني  األرملالعزاب كما ختتلف مسؤولية املطلق أو . العزاب ةمسؤولي

ليها يف اموع العام فئة األرامل مث ت احلالة العائلية تمع البحث فنجد اكرب فئة هي فئة املتزوجني يف كل من اموعتني

ان املبحوثني هم مسئولون عن أسرهم متثل فئة العزاب يف 01مث فئة العزاب وأخريا فئة املطلقني كما قلنا يف اجلدول رقم 

  .يدل على قدرته على حتمل املسؤولية وهو ما وإالمهذا اجلدول االبن األكرب للعائلة يف حالة غياب األب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  احلالة العائلية
  امــــــوع  ة الثانيةامـوع  امـوعة األوىل

  ٪- ن  ك  ٪- ن  ك  ٪- ن  ك

  19  25  18.18  10  19.23  15  أعزب

  56  75  63.63  35  51.28  40  متزوج

  50  07  1.81  10  6907.  60  مطلق

  20  26  16.36  90  21.97  17  أرمل

  ٪100  133  ٪100  55  ٪100  78  اموع

  يبني توزيع املبحوثني حسب احلالة العائلية) 05(جـدول رقم 
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  الـة التعليميـةاحل
  امـــــوع  امـوعة الثانيــة  امـوعة األوىل

  ٪-ن  ك  ٪-ن  ك  ٪-ن  ك

  04  05  05.45  03  02.56  02  ال يقرا وال يكتب

  08  10  07.27  04  07.69  06  ابتدائي

  15  20  18.18  10  12.82  10  متوسط

  45  60  45.45  25  44.87  35  ثانوي

  29  38  23.63  13  32.05  25  جامعي

  ٪100  133  ٪100  55  ٪100  78  اموع
 

تبني احلالة التعليمية تمع ما وعيه ودرجة ثقافته ومن خالل هذا اجلدول الذب يبني  احلالة التعليمية ألفراد           

 29ييف كال اموعتني مث تليها املستوى اجلامع %45جند معظم املبحوثني هلم املستوى التعليمي الثانوي .جمتمع البحث

لكال اموعتني وهي الفئة الواعية واملثقفة واحلاصلة على شهادات وكفاءات تعليمية وبالتايل بإمكاا إحداث تغيريات 

من  03ومواكبة التحديث وتليها يف كال اموعتني فئة التعليم املتوسط وهي الفئة العمرية املذكورة يف اجلدول رقم

تقرا  والفئة اليت ال%8د يف تلك الفترة ومن مث املستوى االبتدائي املتمثل بـوهي املستوى التعليمي السائ] 50-66[

وهي فئة ال تعرف القراءة والكتابة % 5ويف اموعة الثانية نسبة %2يف الفئة األخرية متثل يف اموعة األوىل  بوال تكت

وهذه الفئة هي كذلك مساعدة يف عملية "لفرنسية با التحدث" أيباللغة العربية فمنهم من تعلم يف مرحلة االحتالل 

  .التغيري ملا لديها من خربة وجتارب يف جماالت احلياة

  
  

ميكننا التعرف على ثقافة جمتمع البحث من خالل عدة عوامل منها عدد أفراد األسرة اى ما مدى وعي األسر واهتمامهم            

املناطق احلضرية وعكسها  وهي من مميزات وخصائص" النووية " واحملافظة على صحة األم وهو ما يعرف باألسر الصغرية .بتحديد النسل

مث  ٪71متثل ]6- 4[عدد أفراد األسرة      ومن خالل هذا اجلدول الذي نالحظ يف كال اموعتني أن. األسر املمتدة يف املناطق الريفية

 . ٪13 ]4- 2[ة الباقية متثل األسر اليت يتكون عدد أفرادها من فئوال] 8-6[أفراد أسرهم دعد٪16تليها 

 

  عـدد أفراد األسرة
  امــــــوع  امـوعة الثانيـة  امـوعة األولــى

  ٪-ن  ك  ٪-ن  ك  ٪-ن  ك

2 -4  07  08.97  10  18.18  17  13  

4-6  55  70.51  40  72.72  95  71  

6-8  16  20.51  05  09.09  21  16  

  ٪100  133  ٪100  55  ٪100  78  اموع

  يبني توزيع املبحوثني حسب احلالة التعليمية) 06(جـدول رقم 

 

 .األسرة توزيع املبحوثني حسب عدد أفراديبني ) 07(جـدول رقم 
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  حيـة االقتصـادية و املهنيـة النا: ثانيــا
  

لذا يف هذا احملور وضعنا بعض األسئلة اليت تبني احلـالة . إن احلالـة االقتصادية للمجتمع تبني مستوى معيشته        

يبني توزيع املبحوثني حسب مصـدر دخلهم فإما من العمل أو الذي  08االقتصادية واملهنية لألفراد يف اجلـدول رقم 

فإذا كان من مصادر أخرى نبني نوعـها إذا كانت عقارات ثابتة كمحل جتاري أو مستودع للكـراء أو . مصادر أخرى

كما يبني لنا من . 09 أو غيـرها وهذا يبني من خالل اجلدول رقم ةعقارات متنقلة كسيارة أجرة أو شاحنة لنقل البضاع

. ات وعدم معانات املبحوثني يف حماولتهم القتناء السلعخالل هذا احملور مدى توفر احلـي أو املنطقة على خمتلف اخلـدم

ففي احلي األول حي لويل الذي قلنـا عنه انه غري خمطط وبالتايل ال ننتظر توفر كل اخلدمات فيه إال اليت أقـامها 

يل ال جند داخله  وبالتا. من أماكـن خمتلفة وأقاموا فيه اوإمنا أفراده قد جاءو. األفراد ألن البلدية مل ختطط هذا احلي

الذي يبني مكان اقتناء احلاجيات جنـد فيه من يقتين حاجياته من  10اخلـدمات إال الضرورية منها مثال يف اجلدول رقم 

ومل نضع أسئلة كثرية يف . خارج هذا احلي أي من احلي الثاين الذي طبقنا فيه االستـمارة، وهو حي هواري بومـدين 

ال ميكن اإلجابة عنها إال عن  أدرجنا األسئلة اليت وبالتايل. ئلة هلا إجابة من خـالل املالحظةهذا احملور ألن معظـم األس

  .طريق تصـريح املبحوثني أي ال ميكن مالحظـتها

  . 10إىل اجلدول رقم  08ويتكون هذا احملور من ثالث جداول فقط ا من اجلدول رقم 
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 مصدر دخل األسرة
  اموع الكلي  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 %- ن  ك %- ن ك %- ن ك

 71 95 72.72 40 70.51 55 العمل

 29 38 27.27 15 29.48 23 مصادر أخرى

 100% 133 100% 55 100% 78 اموع

          
 

 أومل الرمسي يف القطاع العام دخلهم من الع مصدرفنجد معظم املبحوثني  األسريبني هذا اجلدول مصدر دخل         

مدينة العلمة معروفة بنشاطها التجاري فهي تعترب قطب جتاري على  أنوكما نعلم  04اخلدمات كما قلنا يف اجلدول رقم 

جتزئة وميثل مصدر الدخل من العمل  أوفالعمل الرمسي هلم هو املراكز التجارية الكربى سواء جتارة اجلملة  الوطيناملستوى 

موعة الثانية %70 األوىلموعة يف اموعتني 71%يعادل  ما أي 72%ويف ا29ثلجانب هذا مي إىل،يف كال ا% 

الثابتة منها  ،كال اموعتني  وتتمثل هذه املصادر يف خمتلف العقاراتللدخل يف  أخرىاملبحوثني الذين هلم مصادر 

ملختلف احلرف واملوجودة أمام املسكن واملتنقلة جندها تتمثل يف واملتنقلة ،فالثابتة تتمثل يف جماالت صغرية أو مستودعات 

 . سيارات أجرة أو حافالت تساعد املبحوث على اكتساب الدخل
  

  

غري  هل يقوم بنشاط

  العمل الرمسي؟

 اموع الكلي اموعة الثانية اموعة األوىل

 %ن ك %ن ك ن% ك

 55  نعم
 

70.51 
 

40 
 

72.72 
 

95 
  

71 
  

 29 38 27.27 15 29.48 23  ال

 100% 133 100% 55 100% 78  اموع

  

حتسني ظروف معيشتهم وهذا دليل على تقبلهم وسعيهم للتغيري من اجل مواكبة  إىليسعى معظم أفراد اتمع      

 أخرىبنشاطات ويتبني ذلك من هذا اجلدول الذي يبني نسبة األفراد الذين يقومون .التغريات اجلارية يف خمتلف ااالت 

على سبيل املثال جند العديد من املوظفني الذين يتلقون أجور شهرية كفئة املعلمني والعاملني يف القطاع فغري العمل الرمسي 

النشاطات املمارسة هي التجارة ملا فيها من ربح سريع وكذا لرواجها يف هذه املدينة حيث  رثوأكالعام هلم نشاط آخر 

  يبني توزيع املبحوثني حسب مصدر دخل األسرة) 08(جـدول رقم 

 

  املبحوثني حسب قيامه بنشاطات غري العمل عيبني توزي) 09(جـدول رقم 
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منوها والنسبة الباقية جندها ال متارس نشاطات غري العمل الرمسي ،ومعظم األفراد يف هذه الفئة وا تعترب احد عوامل توسعه

 .  العمل الرمسي يممن يديرون املراكز التجارية الكربى وبالتايل فالتجارة ه أوهم من كبار التجار 
  

  

مكان اقتناء 

  احلاجيات

  اموع الكلي  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 %- ن  ك %- ن  ك %- ن  ك

  79  105  81.81  45  76.92  60  حمالت داخل احلي

  21  28  18.18  10  23.07  18  حمالت خارج احلي

 %100  133 %100  55 %100  78  اموع

 
كما ذكر .يبني اجلدول مكان اقتناء األفراد حلاجيام فمعظم املبحوثني يقتنون حاجيام من حمالت داخل احلي          

املدينة هي ذات طابع جتاري ومعظم سكاا يعملون يف التجارة فمعظم األحياء تتوفر على  أن 09 يف اجلدول رقمسابقا 

 بعض التجهيزات واملرافق إال إىلويفتقر "حي غري خمطط"رغم تركيبة املنطقة  األوىلالتجارية ففي اموعة  احملالتخمتلف 

 إىلقيمت من طرف الساكنني ذا احلي دون ختطيط وبالتايل فيسعى سكانه انه يتوفر على خمتلف احملالت اليت أ        

حيصلون على حاجيام من %79ويف هذا اجلدول نالحظ .درجة األحياء ااورة  إىلرفع مستوى معيشة هذا احلي ليصل 

ا ومعظم هذه الفئة هلا أسباب يف ذلك منها من احلياء ااورة القتناء حاجيا إىلحمالت داخل نفس احلي الساكنني به والفئة الباقية خترج 

   .  مواد البناء  لاملواد الصلبة املتواجدة يف املناطق الصناعية مث اقتنائهم وكذا.يعمل يف احلي ااور وبالتايل أثناء عودته يقتين ما حيتاج إليه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

  للحاجيات يبني توزيع املبحوثني حسب مكان اقتنائهم) 10(جـدول رقم 
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  العالقـات اجلواريـــة : ثالثـا
  

ولنا أن نتعرف على عالقة األفراد جبريام وقد بدأنا هذا احملور بالسؤال عن مكان اإلقامة السابق يف هذا احملور حا        

مث بعد ذالك معرفة تاريخ االنتقال  11وهذا ملعرفة أصل املبحوث هل هو من الريف أو املدينة ويكون هذا يف اجلدول رقم 

فهو  13أما اجلدول رقم  12قة احلالية وهذا يف اجلدول رقم إىل هذه املنطقة وهذا ملعرفة مدى تكيف املبحوث مع املنط

لديه أسباب أخرى ويقوم بذكرها  ثيبني سبب االنتقال إىل املنطقة احلالية وقد وضعنا سبب واحد وهو للعمل، فاملبحو

هم وقد وضحنا سبب العمل لتوضيح ما إذا كان املبحوث جاء لتحسني مستوى معيشته أي التعرف على مدى تقبل

 مث نتطرق  14 اجلدول رقم يفلك جوابه على مدى رضاه عن اإلقامة يف هذه املنطقة ورغبتهم يف التغري وما يؤكد ذ

أي الصلة الرابطة بني اجلريان هل هم أهل أم أقارب وهذا لتبني ما  15رقم  لما يتضح يف السؤا ووارية وهلعالقات اجلل

مع بعضهم أي  ةهذه السمة اليت هي من مسات البدو وليس لديهم صل إذا كانوا قبائل يف منطقة واحدة أم أم غريوا

يبني توزيع  16واجلدول  رقم . أصدقاء أو أم ال يعرفوم وهذا ما يسمى بالالجتانس أي مسة من مسات احلضرية 

ما إذا كان  17قراملبحوثني حسب طبيعة العالقات احلوارية إذا كانت جيدة حسنة أو سيئة ويف نفس اال يبني اجلدول 

للمبحوثني أقارب يف مناطق أخرى باملدينة أي كما قلنا سابقا أم ليسوا يف منطقة واحدة وإمنا يتوزعون يف خمتلف مناطق 

اليت تربط املبحوث جباره هل يتبادلون الزيارات أم  ةنوع العالق 18املدينة ودائما يف جمال اجلرية يبني اجلدول رقم 

ت سطحية أي ال حيتاج فيها املبحوث إىل جاره إال حلل مشكل يف احلي أو لقضاء مصلحة عامة أو يتعاونون أم هي عالقا

فنجد يف هذا احملور  وبالتايل. وهي عالقات سطحية وضعيفة واليت متيز العالقات بني معظم سكان املدن . خاصة لكلهما 

  .          18 إىل اجلدول رقم 11من اجلدول رقم 
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مكان اإلقامة 

  السابق

  اموع الكلي  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 %- ن  ك - %ن ك %- ن ك

 37% 49 18.18% 10 %50 39  ريف

 63% 84 81.81% 45 50% 39  مدينة

 100% 133 100% 55 100% 78  اموع

  

لعوامل مكان امليالد آو مكان اإلقامة اك عدة عوامل حتدد خلفية األفراد وكيفية تفكريهم ومن ومن هذه اـهن      

ففي هذا اجلدول يف اموعة .معرفة ثقافة األفراد ومعامالم املختلفة  وبالتايل .03السابق كما ذكرنا يف اجلدول رقم

وهي تبني أن نسبة %50ومتثل"مكان ميالدهم"نالحظ تساوي نسبة املقيمني باملدينة مع نسبة املقيمني بالريف اي  األوىل

املدينة رغبة منهم فبالتغيري والتحسني من  إىلا وأما املقيمني يف الر يف فهم انتقل.باملدينة هم من آهل احلضر سابق ملقيمني ا

يسمى باهلجرة وهي احد العوامل احملددة يف منو وحتضر بعض املناطق يف إطار  أوضاعهم وبالتايل سعيهم للتحضر وهذا ما

اإلقامة ا دون ختطيط من املسؤولني و هذا ما نتج عنه   اإىل هذه املدينة وحاولو اراد قدموهذا البحث وبالتايل فهؤالء األف

أما املنطقة الثانية فهي خمططة ومعظم األفراد هم من سكان تلك املدينة حتصلوا على ملكية .إنشاء منطقة غري خمططة

  .% 81األرض من الدولة ومتثل
  

 
  

تاريخ االنتقال ىل هذه 

  املنطقة

موعة الثانية  موعة األوىلاموع الكلي  اا  

 %- ن  ك %- ن  ك %- ن  ك

1983-1993  40  51.28  37  67.27  77  58  
1994-2003  21  26.92  10  18.18  31  23  
2004-2008  17  21.79  8  14.54  25  19  

 %00  133 %100  55 %100  78  امـوع

  

الوسط الذي يقيم فيه وهذا يتحدد باملدة اليت انتقل فيها  فراد معاملسكن حيدد مدى تكيف األ إىلتاريخ االنتقال  إن     

معظم األفراد مابني  انتقال اموعتني كان تاريخ يف كال  %52لتلك املنطقة ومن خالل هذا اجلدول نالحظ أن 

  هذه املنطقة اموقد%23مث تليها يف يعتربون من أوائل املقيمني ا  وهي فترة إنشاء املنطقتني وبالتايل ]1993- 1983[

  

  

  حسب كان اإلقامة بحوثنييبني توزيع امل) 11(جـدول رقم 

 

  انتقال إىل هذه املنطقة خيبني توزيع املبحوثني حسب تاري) 12جـدول رقم 
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رغبة األفراد يف التغري  إىلوهي فترة طويلة وبالتايل دليل على تكيفها هؤالء األفراد مع احلياة احلضرية وذلك يعود ]1994-2003[ 

األخرية  ةعرباألمن اجل التحضر والنمو أما السنوات  لشيء أو أي تغيري ناتج عن هذا االنتقا أيوبالتايل البد من التكيف مع 

   . اموعتني  كاليف وهذا   %19تمثلف
  

  

  سبب انتقال إىل املنطقة
  اموع الكلي  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 %ن  ك %- ن  ك %- ن  ك

  75.75  100  %81.81  45  70.51  55  للعمل

  25  33  %18.18  10  92.48  23  أسباب أخرى

 %100  133 %100  55 %100  78  اموع

  

منطقة سكناهم احلالية فرغم تعدد  إىلعدة أشياء خاصة باألفراد من خالل معرفة أسباب انتقاهلم  ميكننا أن نتعرف على

هذه املنطقة إال أن السبب الرئيسي يتجسد يف العامل االجتماعي لعملية التحضر اهلجرة   إىلأسباب انتقال املبحوثني 

ويف هذا اجلدول أجاب معظم املبحوثني .املبحوثني مستوى ارقي على حد تعبري إىلاالنتقال  أو.مناجل حتسني ظروفهم 

أن سبب انتقاهلم هو العمل يف كال من اموعتني أما النسبة الباقية تعود أسباب انتقاهلم إىل أسباب أخرى إىل جانب البحث عن  75%

عملية االنتقال هي  أي:وهذه العملية.رالعمل الرغبة يف توسيع مسكنهم وتغيري منط احلياة وهو نوع من عملية التغيري والرغبة يف التحض

فلها  %25  أماالفئة القادمة مناجل العمل  %75ومتثل .كما ذكر سابقا العوامل املساعدة على التحضر ىعبارة عن هجرة وهي احد

  أسباب أخرى 
  

  

  ؟هل أنت راض من اإلقامة هنا
  اوع الكلي  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 %- ن  ك %- ن  ك %- ن  ك

  %95  126  %90.90  50  %97.43  76  نعم

  %5  07  %9.09  5  %2.56  02  ال

 %100  133 %100  55 %100  78  وعــام

  

لكل تغيري يف حياة األفراد نتائج قد يكون راض عنها وقد يكون غري ذلك ومن بني هذه النتائج إقامة املبحوثني يف          

درجة تقبلهم للتغري وسعيهم للتحضر  :منهايف هذه املنطقة على عدة أمور  عن إقامتهم يدل رضا املبحوثني .هذه املنطقة

  يف احلي % 97.43من النسبة الكلية، منهـم  %95حيث جند أن معظم املبحوثني راضني عن إقامتهم يف هذا احلي 

  

  

  يبني توزيع املبحوثني حسب سبب االنتقال إىل املنطقة :)13(جـدول رقم 

 

  يبني توزيع املبحوثني حسب الرضي باإلقامة يف هذه املنطقة :)14(جـدول رقم 
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تلف اجلوانب قربه من  احلي الثاين وهذا الرضا عن موقع احلي الذي جاء يف موقع هام يف خميف % 90.90األول و        

غري راض عن اإلقامة يف هذا احلي  %5 مصاحلهماملرافق واخلدمات وهو ما يهمهم وخيدم  وقربه منحمطة املواصالت 

 معظموهذه الفئة ترى أن هناك اكتضاض كبري وفوضى تعم احلي خاصة يف النهار وهي احد املشاكل اليت تعاين منها 

  .املناطق 
  

  

  باجلريانتربطهم  الصلة اليت
  اموع الكلي  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 %- ن  ك %- ن  ك %- ن  ك

  08  11  03.63  02  11.53  09  أهل

  09  12  51.45  03  11.53  09  أقارب

  30  40  36.36  20  25.64  20  أصدقاء

  53  70  54.54  30  51.28  40  أخرى

 %100  133 %100  55 %100  78  اموع

  

 سجبريانه عالقة جتان هانس احد مسات احلضرية واإلنسان احلضري، عكس اإلنسان البدوي الذي تربطيعترب الالجتـ         

. أقارب . أهل  :جبريام ووضعنا أربع خيارات  والترابط واجلدول التايل يبني صلـة القرابة اليت تربط املبحوثني

ن اكرب نسبة هي أم ال تربطهم أي صلة د تبني أـوق. عبـرنا عن أخرى بعدم وجود أي صلةوأخرى وقد . أصدقاء

صلة م إال الصداقة واملعرفة السطحية  أي محيث أم ال تربطه %30وتليها أصدقاء وهم  %53جبريام وهي متثل 

وأقارم يف  ى عدم تواجد املبحوثيـن مع أهلهموهذا ما يدل عل. %17الباقية  لفئةومتثل نسبة األهـل واألقارب ا

  .حيث يعيشون كقبائل يف ارض واحدة كما حيدث يف األرياف وعند البـدومنطقة واحدة 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  توزيع املبحوثني حسب الصلة الرابطة باجلريان يبني :)15جـدول رقم 
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  طبيعة العالقة
  اموع الكلي  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 %- ن  ك %- ن  ك %- ن  ك

  38  50  72.27  40  12.82  10  حسنة

  53  70  18.18  10  76.92  60  جيدة

  10  13  09.09  05  10.25  08  سيئة

100  133 %100  55 %100  78  موعا% 

  

ترتبط عالقة اجلريان مع بعضهم البعض بعدة عوامل وهي ما حيدد طبيعة ونوعية هذه العالقات ومعظم املناطق          

احلضرية تربز فيها العالقات السطحية واجلدول السابق يبني توزيع املبحوثني حسب طبيعة العالقة اليت تربطهم جبريام 

اتمع قمنا مبالحظة نوع العالقة الرابطة بني اجلريان فهي ختتلف يف اموعة األوىل عنها يف اموعة  اقابلتنا هلذوأثناء م

إما يف اموعة  %72.27اموعة الثانية متثل النسبة الكبرية يف يحسنة وههي النسبة اليت هلا عالقات %53الثانية

العامة وهذا ناتج عن يف النسبة %10إما العالقات السيئة متثل,%76.92جيدة األوىل فاكرب نسبة أجابت بان عالقاا 

  حسب إجابة املبحوثني.مشاكل األطفال وتشاجرهم
  

  

  

 مناطق يف هلم وجود أقارب

  أخرى

  اموع الكلي  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 %- ن  ك %- ن  ك %- ن  ك

  95  126  90.90  50  97.43  76  نعم يوجد

  5  07  09.09  05  2.56  02  ال يوجد

 %100  133 %100  55 %100  78  وعـام

  

بني نسبة وجود أقارب مبحوثني  قمن مؤشرات احلضرية عدم جتمع األسر كقبيلة يف منطقة واحدة اجلدول الساب        

وعدم جتمعهم كقبائل يف مناطق غري املنطقة اليت يتواجدون فيها وهذا االنتشار يدل على توزيع السكان يف خمتلف املناطق 

يف املنطقتني هلم  %95يف منطقة واحدة وهي مسة من مسات احلضرية كما قلنا يف اجلدول السابق فنجد يف هذا اجلدول 

 %5و.يف اموعة الثانية%90.90ولىيف اموعة االو  %97.43باملدينة ومتثل  رىخأأقارب يتوزعـون مبناطق 

  .  أخرى  باملدينة وإمنا خارج املدينة ككل منهم فقط ال يوجد هلم أقارب مبناطق

 باجلريان تربطهم يبني توزيع املبحوثني حسب طبيعة العالقات اليت :)16(جـدول رقم 

  يبني توزيع املبحوثني حسب جود أقارب هلم مبنطقة أخرى :)17(جـدول رقم 
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  اجلريانبنوع العالقة 
  اموع الكلي  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 %ن  ك %ن  ك %ن  ك

  10  13  9.09  5  10.25  8  تبادل الزيارات

  45  60  18.18  10  64.10  50  تعاون

  45  60  72.72  40  25.64  20  ةـمصلح

 100%  133 %100  55 %100  78  وعـام

  

فهو ليس كما يف الريف تسود  داألفربني االضعيفة  تمن مسات احلضرية والتمدن املعرفة السطحية والعالقا       

وميكن وتتغري . عالقات وطيدة باألفراد أما يف املدينة فنجد معظم عالقة األفراد باآلخرين من اجل قضاء مصاحله اخلاصة 

وهذا ما يبينه ) . مشكل يف احلي ( مثال تعاون ملصلحة عامة  عهي تعرب عن مصاحل اجلميهذه العالقة إىل عالقة تعاون و

 حسب العالقة اليت تربطهم باجلريان فنجد عالقات املصلحة متثل النسبة الكليـة هذا اجلدول الذي يبني توزيع املبحوثني

ا عالقات حسنة ومتثل مصلحة اجلميع ا16كما الحظنا يف اجلدول%   45مث وهي متساوية بعالقات التعـاون  45%

يف النسبة %10ومتثل تبادل الزيارات فهي ضعيفة إال يف املناسبات األخريوبالتايل تأخذ شكل تعاون  أما النوع 

وبالنسبة لعالقات التعاون واملصلحة فكل شخص يعرب عنها كما يراها فمنهم من يراها تعاون ومنهم من يراها .العامة

  شخص قضاء ملصلحة كل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نبطهم باجلرياالعالقة اليت تر نوع  يبني توزيع املبحوثني حسب :)18(جـدول رقم 
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   : الناحية االجتماعية والثقافيــة :رابعــا

   

يف هذا احملور حاولنا التعرف على اخلصائص االجتماعية والثقافية تمع البحث من خالل التعرف على كيفية          

اجلدول ف 21 اجلدول رقم إىل 19واجتاهاته يف خمتلف جوانب احلياة ، ويبدأ هذا احملور باجلدول رقم هتفكريه وميوال ت

بني ما إذا هناك يف أسرة املبحوث أطفال يف سن الدراسة وإذا كان جوابه بنعم يسال ما إذا يدرسون يف مدارس ياألول 

داخل نفس املنطقة اليت يعيشون فيها أم ال ، وهو سؤال منفصل من السؤال السابق لكن يف هذا احملور قمنا بالتعليق على 

هذه األسئلة حتت  ىالتعليق عل مل السؤال ، ما إذا لديهم أطفال يف العائلة يتلقون تكوين مهين ويتجواب املبحوث حو

  .  19جدول واحد أي كما قلنا سابقا اجلدول رقم 

هل يوافق خروج املرأة للعمل أو  هوملعرفة رأي املبحوث حول خروج املرأة للعمل ، قمنا بسؤال 20ويف اجلدول رقم      

نعم أو ال وخيتم :ـيبني ما إذا لدى املبحوث نساء يف العائلة تعملن خارج املرتل ، وتكون إجابته ب21اجلدول ال يوافق و

احملور  يف هذه احلالة ، ما  بهال ، أما إذا أجاب بنعم فيضاف له سؤال خنتم  :هذا احملور يف حالة إجابة املبحوث بـ

فتوح دون خيارات يذكر فيها املبحوث ااالت اليت تعملن فيها النساء ، ااالت اليت تعملن فيها النساء ويبقى السؤال م

  .21وهذا السؤال األخري قمنا بالتعليق عليه حتت نفس اجلدول رقم 

  .21إىل اجلدول رقم  19 ويتكون هذا احملور من ثالث جداول ابتدءا من اجلدول رقم
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  وجود أطفال يف سن الدراسة
موعة الثانية  موعة األوىلاموع  اا 

 %-ن  ك %-ن  ك %-ن ك

  83  110  72  40  89.74  70  نعم

  17  23  .27  15  10.25  8  ال

 %200  133 %100  55 100  78  اموع
   

هي ظاهرة تدل على وعي وحتضر هذا اتمع  .إن تعليم األطفال والتحاقهم باملدارس وتلقيهم للتعليم يف جمتمع ما       

من النسبة الكلية لديهم  83%دنا ـخالل مقابلتنا للمبحوثني وج نوسعيه لاللتحاق بركب احلضارة والتحضر، وم

أطفال يتلقون التعليم وهذا ما يدل على وعي جمتمع البحث وحتضره وعدا ماال جنده يف املناطق الريفية حيث ال يهتم 

أطفاهلم مل % 17الباقية  الفئةوجند .  عمل الزراعة وخدمة األرضاألولياء بتعليم األطفال ألم حيتاجوم ملساعدم يف

م ، ومنهم ما هو يف السنة التحضريية وهذا ما يدل أم ليسو ضد التعليم يال يتلقون التعل يصلوا إىل سن الدراسة وبالتايل

يتلقون التكوين املهين املبحوثني من لديهم أطفال  نوم، يف مدارس خارج احلي الساكن به أبناءهبل منهم من سجل 

ردو احلصول على كفاءات يف جماالت أخرى غري اوهؤالء الذين مل تسمح هلم الظروف باستكمال التعليم باملدارس و

  .   التعليم

  

  

  يف خروج املرأة للعمل أيهر
  اموع  اوعة الثانية  اموعة األوىل

  %-ن  ك  %-ن  ك  %-ن  ك

  %90  120  %90.90  50  %89.74  70  يوافق

  %10  13  %9.09  05  %10.25  08  ال يوافق

  %100  133  %100  55  %100  78  اموع

  

من خالل هذا اجلدول الذي يوضح رأي املبحوثني يف خروج املرأة للعمل جند اغلب املبحوثني يوافق خروج املرأة        

  اتمع وتطور األفكار  وتفتحهامن األفراد يف كال اموعتني وهذا دليل على حتضر هذا  %90للعمل وذلك بنسبة 

  أطفال يف سن الدراسة ميبني توزيع املبحوثني حسب وجود ليده :)19(جـدول رقم 

 

  .يبني توزيع املبحوثني حسب رأيهم يف خروج املرأة للعمل :)20(جـدول رقم 
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كما .حيث أم يدركون بان زوج املرأة للعمل ضروري وذلك ملساعدة الرجل .باملرأة وخروجها إىل العمل  ويتعلق       

يرى معظم املبحوثني انه البد للمرأة أن تستفيد من الشهادة أو اخلربة التعليمية اليت متلكها واستخدامها يف خمتلف ااالت 

ن املبحوثني الذين ال متلكن النساء عندهم شهادات فإم أوتغيريها إىل األحسن وكما  فلتساهم يف حتسني الظرو

التقليدية كاخلياطة واحلالقة والطرز إىل غري ذلك من األعمال اليت ميكن  األعمال أويشجعون على ممارسة احلرف 

الن أوضاعهم جيدة كال اموعتني ال يوافقون على خروج املرأة للعمل ط من املبحوثني يف ـفق % 10االستفادة من دخلها وجند

    حيتاج إىل دخل ثاين من عمل املرأة أو مصادر أخرى وبالتايل ال

  

  

  اء تعملن خارج املرتلـوجود نس
  اموع  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 %-ن  ك %-ن  ك %-ن  ك

  %68  90  %90.90  50  %51.28  40  يوجد

  %32  43  %9.09  5  %48.71  38  يوجدال 

 %100  133 %100  55 %100  78  اموع

  

السابق من مظاهر التغري يف اتمع خروج املرأة للعمل وموافقة اتمع على هذا التغري وهذا ما ذكر يف اجلدول          

توجد نساء  والفئة الباقية ال %68ومن خالل هذا اجلدول الذي يبني وجود نساء يف العائلة يعملن خارج املرتل  20رقم

ويعتربون عمل النساء نوع من التغري احلاصل يف حياة األفراد وكذلك وسيلة لتحسني مستوى .خارج املرتل  نتعمل

وختتلف .املرتيلبالعمل ة على مساعدة الرجل يف عمله خارج املرتل إىل جانب قيامها أاملعيشة وهو أثبات لقدرة املر

  ...فيها النساء منها التعليم الصحة كذلك اإلدارة ااالت اليت تعمل

  

  

  

  

  

 

  وجود نساء يف عائالم تعملن خارج املرتليبني توزيع املبحوثني حسب  :)21(جـدول رقم 
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 :اخلصائـص العمرانيـة :خامسـا
        

أسئلة ومت  7اخلاص باملبحوث يتكون هذا احملور من  نيتعلق  هذا احملور اخلصائص العمرانية أي كل ما يتعلق باملسك    

تتعلق بتوفر التجهيزات واملرافق واخلدمات يف  سئلةاالدجمها والتعليق عليها من خالل ثالث جداول وهذا الن معظم 

و تتمثل  اجلداول احملذوفة يف األسئلة اليت أرقامها يف االستمارة كالتايل  % 100مساكن املبحوثني وهي تتوفر بنسبة 

وش ،مطبخ ،فناء ،غرفة، طعام ،محام ،مرحاض ،غرفة نوم ،غرفة ـح :هل يتوفر مسكنك على  31السؤال رقم 

آلة .ثالجة.ازـتلف: هل يتوفر مسكنك على التجهيزات التالية :32والسؤال رقم.؟..الاستقب

ى ـهل يتوفر مسكنك عل 33ؤال ـوالس ؟..وائي مقعرـه .شبكة انترانت.جهاز كمبيوتر.اعـمذي.هاتف.مكيف.طبخ

  ؟؟...رف صحيـص. هرباءـك. ماء. ـازغال: اتـخدم

ما اجلدول األول يف هذا احملور أ .%100يها املبحوث بتوفرها بنسبة أجاب علقد إن هذه األسئلة فكما ذكر سابقا -

كما مت التعليق يف نفس  .دول الثاين يتعلق بعدد غرف املسكنـاجلو .و املتعلق بنمط املسكن 27فيتعلق بالسؤال رقم 

فراد املقيمني دد الغرف وعدد األـعدد األفراد يف املسكن حيث كانت نسبة عاخلاص ب 29على السؤال رقم  لاجلدو

غري متوفر ونفس : متوفر و :ـما اجلداول اليت مل يتم رمسها وإمنا التعليق عليها فكانت اإلجابة عليها بأ. باملسكن متجانسا

  .   الشيء بالنسبة للتجهيزات واخلدمات
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  منط املسكن احلايل
  اموع  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 %-ن  ك %-ن  ك %-ن  ك

  18.04  14  18.18  10  10.92  14  مسكن مشترك

  24.06  32  3.63  02  38.46  30  مرتل فردي عصري

  24.81  33  05.45  03  38.46  30  مرتل عادي

  33.08  86  72.72  40  05.12  04  فيال

 %100  %133 %100  55 %100  78  اموع

ومن مظاهر التحضر يف املدن هو اهتمام لتخطيط يف البناء وتبين امظاهر التغري االهتمام مبجال العمران هو احد  إن        

ايات ، ومن خالل هذا اجلدول جند توزيع ـ، وكذالك األمناط احلديثة للبننمط املسكن وحتسني منظره اخلارجياألفراد ب

رتل ،  وامل72%يف اموعة الثانية" فيال " املبحوثني حسب منط املسكن أن معظم األفراد مسكنهم ذو منط حديث

، واملسكن املشترك هو عبارة عن فيال لكن املقيمني فيها ليسو من  الذي يتكون من طابق واحد: ددناهالفردي العصري ح

 إجاباتومن خالل هذا اجلدول نالحظ اختالف يف  للفرد كما ذكر سابقا مناإوعائلة واحدة وهي ليست تابعة للدولة 

غري  األوىلفاملنطقة كما ذكرنا يف الفصل السادس وذج التوسع يف املنطقتني وهذا االختالف ناتج عن اختالف مناملبحوثني 

و هو األكثر   اكرب فئة متلك مساكن ذات النمط احلديثاموعة الثانية  أما %76عصرية أو فمساكنهم عادية خمططة 

  انتشارا فيها 

  

  

  

  

  

 

 

  

 

  

 

 يبني توزيع املبحوثني حسب منط مسكنهم احلايل :)22(جـدول رقم 
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  عدد غرف املسكن
  اموع الكلي  مج الثانية  مج األوىل

 %-ن  ك %-ن  ك %-ن  ك

4 – 6  40  51.28  05  09.90  45  33.83  

6 – 8  30  38.46  10  18.18  40  30.07  

8 – 10  04  05.12  15  27.27  19  14.28  

10 – 12  04  05.12  35  63.63  39  29.32  

 %100  133 %100  55 %100  78  اموع

  

فيما خيص عدد  اإلجاباتاختالف  أيضانالحظ طقتني املباين بني املن أمناطاختالف يف  22اجلدول رقم يفكما الحظنا      

هلم مساكن فردية  معظمهمغرف وهذا الن 8-4لديهم  % 89 جند اكرب فئة  األوىلغرف املسكن ففي اموعة 

لديهم %90العكس اكرب فئة جند يف اموعة الثانية  أما،غرفة 12- 10هلا من%10والفئة املتبقية 22اومنازل عصرية اجلدول 

مساكن عصرية حيث تقل  أومما هلم منازل فردية %27الفئة القليلة يف احلي متثل  أما تالفيالهلم منط  معظمهمغرفة وهذا الن 12- 10

  قوهذا ما سيأيت يف اجلدول الالحوهذا االختالف يف عدد الغرف سكان املنطقتني يقابله االتفاق يف ختصيصهم هلذه الغرف .فيها الغرف

 

  

  ؟كنهل املس
األوىل موعةا  موع الكلي  الثانية موعةاا  

 %-ن  ك %-ن  ك %-ن  ك

  %99  132 %100  55 %98.71  77  خمصص

  %1  1 %0  0 %1.28  1  متعدد االستعماالت

 %100  133 %100  55 %100  78  اموع

         

 %36،35رقم نيرنا يف اجلدولكان مسكن املبحوث خمصص أو متعدد االستعماالت وكما ذك إذاا يبني هذا اجلدول م

لكل  أي%99منازهلم  اهذا اجلدول الذي يبني أن كل املبحوثني خصصو ممنط املسكن وعدد غرف املسكن ميكننا فه

  يبني توزيع املبحوثني حسب عدد غرف املسكن :)23(جـدول رقم 

  يبني توزيع املسكن حسب التخصص  : 24اجلدول رقم 
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وكما ذكرنا يف  %100ر على كل املرافق ـاجابو بان مساكنهم تتوف %100غرفة الوظيفة اخلاصة ا وكل املبحوثني 

  .%100جهيزات واخلدمات التمهيد نفس الشيء بالنسبة للت

ميكن استخدام  أووبالتايل هذا يدل على التغري احلاصل يف هذا اجلانب حيث يف املساكن الريفية تتداخل وظائف الغرف -

غرفة واحدة لعدة وظائف وبالتايل من خالل هذا اجلدول نالحظ وعي املبحوثني يف هذا اال ويف االستمارة قمنا بطرح 

حوش،مطبخ ،فناء،غرفة طعام : فيما خيص توفر املرافق داخل مسكنه وأعطيت له اختيارات تتمثل يفأسئلة على املبحوث 

: واخلاص بتوفر التجهيزات يف مسكن املبحوث واملتمثلة يف32ويف السؤال رقم %100محام مرحاض وكانت اإلجابة 

أما السؤال %100الجابةا وكانت... تلفاز، ثالجة ،آلة طبخ، مكيف، هاتف، هوائي مقعر مذياع ،انترنت

وهي املاء الكهرباء الغاز الصرف %100واخلاص بتوفر اخلدمات يف املسكن واليت كانت إجابة املبحوث عليها 33رقم

  الصحي
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   املواقف واآلراء  :سادسا 

اآلراء املتعلقة باملبحوثني يف احملور السادس واألخري يف االستمارة مت التطرق إىل خمتلف االنطباعات واملواقف و      

 34 إىل اجلدول رقم 25جداول ابتدءا باجلدول رقم  10وكذالك  واهتمامام و اجتاهام ، ويتضمن هذا احملور 

انه من أهل املدينة أو من الريف ، واإلجابة تكون بنعم ��ى يبني كيف يصنف املبحوث نفسه هل  25واجلدول األول رقم 

يسال ملاذا ، وكذالك نفس الشيء إذا أجاب بـ ال ، وقد يتم التعليق عليه حتت جدول واحد رقم أو ال فإذا أجاب بنعم 

يبني الوسيلة اليت يفضلها املبحوث للحصول على األخبار، وأعطيت له  26 ، واجلدول الثاين يف هذا احملور رقم 25

وقصدت ا إما متنوعة أي كل الوسائل املذكورة انترنت أو أخرى ، . املذياع . التلفاز.  دخيارات إذا كان يفضل اجلرائ

يبني وسائل اتصال املبحوث باآلخرين أي الوسائل  27رقم  لمع بعضها أو إذا لديه وسيلة أخرى يذكرها ، واجلدو

األكثر استعماال ، اتصل مباشر يذهب لرؤية اآلخرين مباشرة أو عن طريق الربيد أو عن طريق اهلاتف ومل حيدد نوعه أو 

مجعيات ثقافية  :يبني ااالت اخنراط املبحوث ووضعت أيضا للمبحوث خيارات  28طريق االنترنت واجلدول رقم عن 

خاص بأسرة املبحوث ككل إذا كانت تشارك يف  29ودينية أو حزب سياسي أو نادي رياضي أو أخرى ، واجلدول رقم 

يبني كيفية  30احلي يكون اجلواب ب نعم أو ال، واجلدول رقم  خمتلف الربامج التلفزيونية أو اإلذاعية أو برامج املقامة يف

املطالعة أو زيارة أقارب ويف نفس جمال . املقهى  اجللوس يف. مشاهدة التلفاز . قضاء املبحث ألوقات فراغه  رياضة 

حلي الذي يقيم أماكن قضاء العطل السنوية ، وضعنا للمبحوث ثالث خيارات إما خارج املدينة أو خارج احلي أو داخل ا

. يبني اهتمامات املبحوث يف جمال األخبار أي ماذا يفضل األخبار ثقافية  32،أما اجلدول رقم31فيه وهذا يف اجلدول رقم

فهو يبني رأي املبحوث فيما إذا هناك  33أو أخرى وقصدت ا متنوعة ، أما اجلدول .اجتماعية .سياسية .دينية. فنية 

نعم يسال فيما إذا هناك مشاكل ، فيما تتمثل وقد مجعنا يف التعليق على  ةعم أو ال ، ويف حالمشاكل يف احلي واإلجابة بن

يف رأي املبحوث عن  34هذين السؤالني حتت جدول واحد ملا هلما من ارتباط يبعضهما ، وخنتم هذا احملور باجلدول رقم 

ريق جلنة احلي ، تعاون سكان احلي أو كيفية حل هذه املشاكل وانسب طريقة لذالك وهذا بإعطاء خيارات عن ط

  . االتصال بالبلدية 
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من أهل  يصنف نفسه

  املدينة

  اموع الكلي  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 %-ن  ك %-ن  ك %-ن  ك

  %98  130  %98.18  54  %97.43  76  نعم

  %2  3  %1.18  1  %2.56  2  ال

 %100  133 %100  55 %100  78  اموع

  

دول املتعلق بتصنيف ـمن خالل هذا اجل و ويتوقف ذلك على عدة اعتبارات ألنفسهمتصنيفات املبحوثني  ختتلف

يصنفون أنفسهم من  يف كال من املنطقتني %98ة أو من آهل الريف فنجد ـاملبحوثني ألنفسهم على أم من أهل املدين

أي ممارسة أساليب حضرية ( رون ـن أنفسهم متحضوألم يعتربو. الوالدة ذـلك إلقامتهم فيها منأهل املدينة، وذ

هلم بان ل ات التمدن والتحضر ولتوفر كل التجهيزات واملرافق اليت ختوـ، وكذالك أم يكتسبون صف)للحياة 

من املبحوثني يصنفون أنفسهم على أم من أهل الريف  % 02، يف حني أو يصنفوا أنفسهم من أهل املدينةونوا ـيك

  .الريف يف كان ميالدهم مبهم وذالك الرتباط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بحوثني حسب تصنيفهم ألنفسهميبني توزيع امل : 25اجلدول رقم 
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من خالل اجلدول التايل الذي يبني و والت األفراد سواء يف جماالت األخبار آو وسائل احلصول عليها ـختتلف مي         

ويعتربها   الثانيةوهذا يف اموعة  % 26االنترنت  فئة تفضلول على األخبار، فنجد اكرب ـلحصلالوسائل املفضلة 

ما يف النسبة العامة واموعة األوىل فهي تفضل أاملبحوث أا تربز ااالت املختلفة وكل جديد وهي احدث الوسائل ،

ألنه  %10الباقية هي منهم من يفضل اجلرائد  الفئةو يف اموعة األوىل% 64وما ميثلها  % 43.68التلفاز وهي ما ميثل 

دنا ا الوسائل كلها وهذا إن ـتعرب عن أخرى قص )%9(رة ـواألخي ،) %5(املذياع من يفضل متعود عليها ومنهم 

  .ةلـال األخبار وال م الوسيـدل على شيء فإمنا يدل على رغبة األفـراد يف تتبع كل جديد يف جم

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  الوسيلة املفضلة للحصول على األخبار
  اموع الكلي  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 %-ن  ك %-ن  ك %-ن  ك

  %10  13  %9  5  %10  8  جرائد

  %43.68  58  %15  8  %64  50  تلفاز

  %5  07  %4  2  %6  05  مذياع

  %33.83  45  %26  35  %13  10  انترنت

  %9  10  %4  05  %6  05  خرىأ

  100  133  100  55  100  78  امــــوع

  للحصول على األخباراملبحوث فضلها ييبني الوسيلة اليت   :26اجلدول رقم 
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 افضل وسيلة

  التصالل

  اموع الكلي  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 %-ن  ك %-ن  ك %-ن  ك

  %17  23  %18  10  %17  13  اتصال مباشر

  %13  17  %15  08  %12  9  بريد

  %49  65  %45  25  %51  40  هاتف

  %21  28  %22  12  %21  16  انترنت

  100  133  100  55  100  78  امــــوع
  

لالتصال يلة يفضلها احلصول على األخبار ولكل فرد وس كما ختتلف وسائلختتلف وسائل االتصال بني األفراد        

د ـر الوسائل استخداما وأفضلها عنـنجد اكرب نسبة يستخدمون اهلاتف  وهو أكثف ،دولـيبينه هذا اجل وهذا مابغريه 

دامها يدل ـتأيت الوسيلة الثانية هي االنترنت واستخ ـهومن مث يف كال من املنطقتني %49كل املبحوثني ، حيث متثل 

اب ب، وحسب تصريح املبحوثني وخاصة الش%  21ا من الوسائل احلديثة لالتصاالتعلى وعي األفراد وحتضرهم أل

ال مبؤسسات ـد واالتصال املباشر تكون يف حالة االتصـ، والوسيلتني الباقيتني الربيـرىل من أي وسيلة أخـأا أفض

ا ـأم %17املباشر لاـاالتص ومتثل نسبة.ة ـة واالتصال املباشر لألشخاص القريبني منهم أي يف نفس املنطقـعمومي

  .اإلداراتبعض  أواخلاصة  ؤسساتاملفهم يروها وسيلة ضرورية لالتصال ب.%13 املفضلني للربيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يبني توزيع املبحوثني حسب وسائل اتصاهلم باآلخرين   : 27اجلدول رقم 
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  جماالت االخنراط
  اموع الكلي  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 %-ن  ك %-ن  ك %-ن  ك

  %26  35  %27  15  %26  20  مجعية ثقافية

  %38  50  %36  20  %38  30  نادي رياضي

  %18  24  18%  10  %18  14  حزب سياسي

  %18  24  %18  10  18%  14  مجعية دينية

  100  133  100  55  100  78  امــــوع

 

ـاالت اخنراطهم والم وجميثقافام وهذا مبعرفة م واختالفن ـهناك عدة عوامل تدل على وعي املبحوثي         

 كون ةادي رياضيـويف نمنخرطني  %38 :حيث خنراطالاح جماالت ـلذي يوضا 27دول ـذا ما يتبني يف اجلـوه

 %18منخرطني يف مجعية ثقافية  وتليها  %26 الثانية فئةوال ) 02اجلدول أنظر ( البحث شباب جمال ع ـغالبية جمتم

 السائد بني واختالف التفكريوهذا مايدل على تغري تفكري جمتمع البحث .ن يف حزب سياسي ومجعية دينية ـمنخرطي

  غري ضرورية وليست مفيدة  األشياءيعتربون هذه  ألمالبدو 

  

  

األسرة يف هل تشارك 

  ؟النشاطات

  اموع الكلي  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 %-ن  ك %-ن  ك %-ن  ك

  95  127  92.72  51  97.43  76  نعم

  5  6  7.27  4  2.56  2  ال

 %100  133 %100  55 %100  78  اموع

امة يف احلي أو الربامج ـجلدول الذي يوضح مدى مشاركة األسرة يف خمتلف النشاطات املقهذا امن خالل          

محالت ي سواء ـمن املبحوثني تشارك أسرهم يف خمتلف النشاطات املقامة يف احل %95اإلذاعية والتلفزيونية ، فنجد 

  ة منـهذه الظاهرة مس نأ، حيث ) 28انظر اجلدول(ة التابعة للحيأو االخنراط يف اجلمعيات الدينية أو الثقافيالنظـافة 

  

  يبني توزيع األفراد حسب جماالت االخنراط  :28اجلدول رقم 

  يبني مشاركة أسر املبحوثني يف خمتلف النشاطات املقامة يف احلي  : 29اجلدول رقم 
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وبالتايل فمجتمع البحث  ،فسكان الريف ال يهتمون ذه املسائل إذ يعتربوا مضيعة للوقت ،ات احلضريةــمس     

يهتمون رب عن أشخاص تعيف كل من املنطقتني  %5 الباقية فئةالوجند . ةل التغيريات احلاصلة يف خمتلف جوانب احلياـيتقب

بأشغال أخرى خارج هذا احلي، حيث يعتربون األنشطة اليت تقام يف احلي قليلة وال تليب حاجيام وال تتماشى مع ميوال 

تطلعون إىل األنشطة األكثر إفادةوطموحهم إذ ي م .  

  

  

  ؟فما تقضي وقت فراغك
  اموع الكلي  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 %-ن  ك %-ن  ك %-ن  ك

  23  31  27.27  15  20.51  16  الرياضة

  20  26  18.18  10  20.61  16  مشاهدة التلفاز

  17  23  18.18  10  16.66  13  اجللوس يف املقهى

  21  28  18.18  10  23.07  18  املطالعة

  19  25  18.18  10  19.23  15  زيارة األقارب

  100  133  100  55  100  78  امــــوع

 

ومن خالل هذا اجلدول الذي يبني  مواملبينة ألراء املبحوثني وميوال"  29.28.27"اجلداول السابقة  إىل افةضباإل       

فيها منهم يقضون أوقات فراغهم يف ممارسة الرياضة ملا  %23د ـ، فنجاملبحوثني حسب قضاء أوقات فراغهملنا توزيع 

أخبار وحصص (ت فراغهم قي مشاهدة التلفاز اـمن املبحوثني يقضون أوق %20مث تليها . من صحة للجسم والعقل

االت ـطالع على خمتلف األخبار يف خمتلف الالاش، و كذالك ـدهم على التكيف مع الواقع املعـتثقيفية تساع

، مث تأيت نسبة )اءه صورة عن العامل وما حيدث فيه من تطورات وحتديثـوالربامج اليت تؤدي إىل توعية الفرد وإعط

اء صورة عن خمتلف اتمعات ـقات فراغهم يف مطالعة الكتب وما هلا من دور يف التثقيف وإعطون أوـيقض 21%

ذين يقومون بقضاء أوقات فراغهم بطرق خمتلفة وهي اجللوس يف للد النسبة الباقية ـ، وجنرق تطورها ورقيهاوأساليب وط

والذين مل يتمكنوا من رؤيتهم يف أيام اليت  ارب البعيدين عن مكان إقامتهمـأو زيارة األق%17املقهى مع األصدقاء 

  .  %19يعملون فيها 

  

  

  يفية قضاء وقت الفراغ يبني ك : 30اجلدول رقم 
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  أماكن قضاء العطل السنوية
  اموع الكلي  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 -%ن  ك %-ن  ك %-ن  ك

  %64  85  %63.63  35  %64.10  50  خارج املدينة

  %23  30  %18.18  10  %25.64  20  خارج احلي

  %14  18  %18.18  10  %10.25  08  داخل احلي

 %100  133 %100  55 %100  78  اموع

  

م ـي فيها املبحوثني عطلهم السنوية، فنجد معظمهـالل هذا اجلـدول والذي يبني األماكن اليت يقضـمن خ        

يقضوا خارج املدينـة وتربيرهم لذالك هو اكتساب صدقات جديدة والتعرف على خمتلف املـدن وأساليب  64%

ا داخل املدينحياة ولكن منهم من يغادر احلي أو املنطقة اليت سكن فيها لزيارة معارفهم ـا، وجند النسبة الباقيـة يقضو

ومنهم من يفضل أن ال خيرج من احلي الذي يقيم فيه الن أقارم خارج هذا احلي  %23ق أخرى يف املدينة ـيف مناط

  . %14 متثل ل احلييقضون العطل داخ يقضون عندهم العطل وبالتايل

  

هذا اجلـدول يبني توزيع املبحوثني حسب اهتمامام يف جمال األخبار، فنجد اكرب نسبة يف هذا اجلدول تتمثل يف        

26% وهم يرون أن للثقافة أمهية كبرية يف حياة األفراد، وهم حياولون  ,االتو هي أخبار متنوعة أي يف خمتلف ا

  االهتمامات يف جمال األخبار
  اموع الكلي  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 %-ن  ك %-ن  ك %-ن  ك

  %17  23  %18.18  10  %16.66  13  ثقافية

  %10  13  %18.18  10  %16.66  13  فنية

  %09  12  %09.09  05  %08.97  07  دينية

  %15  20  %18.18  10  %12.82  10  سياسية

  %15  20  %18.18  10  %12.82  10  اعيةاجتم

  %26  35  %18.18  10  %32.05  25  أخرى متنوعة

  100  133  100  55  100  78  امــــوع

  يف جمال األخبار  ميبني توزيع املبحوثني حسب اهتماما : 32اجلدول رقم 

  يبني توزيع املبحوثني حسب أماكن قضاءهم للعطل السنوية  :31اجلدول رقم 
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األشخاص الذين م وه %15، مث تليها 17%التعرف فيها على كل جـديد يف العامل من اختراعات وحتديث وتطورات

لفنية وأخريا من املبحوثني يفضلون األخبار ا10%هلم رغبة فـي التعرف على اإلخبار السياسية واالجتماعية، وهناك 

  .يهتمون باألخبار الدينية09%

  

  

، و من خالل اجلدول السابق للكل منطقـة متحضرة مشاكل تعاين منها وهذا ناتج عن عمليات التغري احلاص         

هلا مشاكل خاصة ا أو تتميز  الذي يبني وجود املشاكل يف املنطقتني اليت يقيم فيها املبحوثني، وهي كأي منطقـة أخرى

احلي  ع، وهذا ألن موق30%واإلكتضاض %50ا ، فنجد اكرب نسبة ترى أن مشاكل املنطقة تتمثل فيها الضوضـاء 

الذي جاء يف منطقة تكثـر فيها خمتلف النشاطات وكذالك املراكز التجارية الكربى، وهذه املشاكل ناجتة عن وجود كل 

هي ناتج طبيعي أن تكـون كل هذه  اجل اقتناء حاجيام حملالم يف مدن أخرى باملدن، وبالتايل التجار هلذه املنطقة من

يف كل من املنطقتني والنسبة اليت أجابت بعدم  %16املشاكل وكذالك هناك مشاكل تعاين منها كل مدينة وهي البطـالة 

  . % 05ية وجـود مشاكل يعتربون املشاكل السابقة كناتج طبيعي للتحضر واحلضر

  

  

  

  

  

  

  

  
املشاكل اليت تعاين 

  منها املنطقتني

  اموع الكلي  املنطقة الثانية  املنطقة األوىل

 %-ن  ك %-ن  ك %-ن  ك

  

  نعم

  16  21  12.72  07  17.94  14  البطالة

  30  40  27.27  15  32.05  25  االكتضاض

  50  66  54.54  30  46.51  36  الضوضاء

  05  06  05.45  03  3.84  03  ال توجد مشاكل  ال

 %100  133 %100  55 %100  78  اموع

  يبني املشـاكل اليت تعاين منها املنطقـة  :  33اجلدول رقم 
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هذا اجلـدول يبني طرق حل املشاكل املوجودة يف احلي وكل مبحوث له رأي يف طريقة حل املشاكل، لكن        

وهي من بني احللول اليت نراها متواجدة يف خمتلف األحيـاء ذه املدينة، مث بعد %39" جلنة احلي" اكبـر النسب هي

والنسبة األخيـرة هي تعـاون  ،%35انسب الطرق حلل خمتلف املشاكل أيضا من يراها  ذلك االتصال بالبلدية والكثري

ويف رأي املبحوثني أهم شيء اتفاق سكان احلي  %38.18يف املنطقة األوىل واحلي الثاين  %16.66منهم  %26احلي 

 .على حل املشاكل وبالتايل الم الطريقة 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طريقة حل املشاكل
  اوع الكلي  اموعة الثانية  اموعة األوىل

 %-ن  ك %-ن  ك %-ن  ك

  %39  52  %30.90  17  %44.87  35  جلنة احلي

  %26  34  %38.18  21  %16.66  13  تعاون سكان احلي

  %35  47  %30.90  17  %38.46  30  االتصال بالبلدية

 %100  133 %100  55 %100  78  اموع

  ثني يف طريقة حل املشاكل يبني رأي املبحو :  34اجلدول رقم 
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  :النتائج العامة واخلاصة

   متهيـــد

بعد استعراض جمال البحث امليداين وعينته  واإلجراءات املنهجية املعتمدة يف البحث من مالحظة ومقابلة واستمارة     

نصل إىل حتليل البيانات أو عرض النتائج العامة واخلاصة وذلك من خالل تفريغها  يف جداول اليت مت التعليق عليها ، ومت 

ة أي كل حمورو اجلداول اخلاصة به وبعد التفريغ  حسب  النسب املئوية، ومن التعامل معها حسب احملـاور يف االستمار

وهذا من اجل معرفة ما إذا كانت النتائج مطابقة .اجل الوصول إىل النتائج اليت قمنا بتقسيمها إىل نتائج عامة وخاصة 

سئلة اليت مل يتم التعليق عليها حتت للفرضية واألهداف املعينة  مع اإلشارة إىل انه عند عرضنا للنتائج تطرقنا إىل األ

  .كما مت الربط بني اجلداول اليت تتناول نفس املوضوع% 100جداول ااب عليها بنسبة 

وذلك بتحليلنا .من خالل حتليلنا للبيانات ميكن استخالص الوضعية العامة هلذا اتمع والعوامل املساعدة للتحضر فيه * 

  .مؤشرات الفرضية بيف كل حمور حس ةاجلداول احملدد

  :ةـــائج العامـالنت-ا

وتعد النتائج العامة اليت مت التوصل إليها من خالل هذه الدراسة إجابة على األسئلة اليت أثارا مشكلة البحث والتحقق 

وترتبط النتائج بشكل عام مبختلف جمريات البحث سواء يتعلق ذلك بتحليل األطر .من مدى إملامها جبوانب املوضوع

هذا من جهة، .نظرية واملقاربات بني االجتاهات اليت تناولت الظاهرة احلضرية والتغريات االجتماعية اليت صاحبت النموال

  "املدن املتوسطة"واملتصلة باملدن اجلديدة وأشكال هذه املدن  هومن جهة أخرى تناول املوضوع يف إطار مستجدا ت

معظم الدراسات هي حتاليل نظرية ومتناولة للمجتمعات املتحضرة  ت، وكانواليت مل تنل االهتمام رغم أمهية هذه ااالت

  .يف البلدان النامية

ومن هذه النتائج أيضا حماولة إلقاء الضوء على هذه املدن لتكون جمال ختطيط حيث يتم تطبيق خمتلف اخلطط املتخذة من -

  لكربى نتائج املدن الكربى وهذا لعدم تكرار املشاكل الناجتة يف املدن ا

وقد مت عرضها وفق احملاور األساسية اليت مت مجع بشأا املعطيات من ومنها االستمارة ومت  بالنتائج اخلاصة أما فيما يتعلق*

  استعراض أهم النتائج اليت هلا عالقة بأهداف البحث وفرضياته وقد مت تناوهلا حسب حماور االستمارة 
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  :حثحسب اخلصائص  العامة تمع الب:أوال 

  "01اجلدول "% 82ويف اموعة الثانية % 77فتمثل يف اموعة  يف كال اموعتني% 79اغلبيه جمتمع البحث ذكور 

اموعة األوىل   "03اجلدول "مولودين باملدينة % 63ومتثل نسبة مكان ميالد جمتمع البحث يف النسبة العامة  -

وهي مايبني  %81 اموعة الثانية تتمثل نسبة املولودين باملدينة أما يف %50تتساوى نسبه يف املدينة كما يف الريف

  .اختالف  اخللفية الثقافية تمع البحث

 % 65أما بالنسبة للحالة املهنية تمع البحث واليت حتدد مستوى املعيشة ،يتبني أن األغلبية هم عمال وهذا بنسبة -

،وتتمثل ااالت اليت %72ويف اموعة الثانية  %58وعة األوىل متثل وهذا يف كال اموعتني ففي ام "04اجلدول "

يف %7ومتقاعدين %29البطالني:يشتغلون فيها هي قطاع أخلدمايت وهو األكثر انتشارا يف املدينة  وتقسم النسبة الباقية 

  النسبة العامة 

استيعاب الثقافة احلضرية وفهم التغريات  واحلالة التعليمية تمع البحث وهو ما يوضح درجة وقدرة اتمع على-

الذي يبني احلالة "06اجلدول "احلاصلة وبالتايل التكيف معها ،واملستوى التعليمي الذي يتميز به جمتمع البحث ففي 

هلم املستوى %8.هلم املستوى املتوسط %15و"اجلامعي والثانوي"هلم املستوى%74التعليمية تمع البحث جند 

  ال يقرا وال يكتب%4.االبتدائي 

ومن خالل اخلصائص السابقة املتعلقة خبصوصية املبحوثني وخلفيام الثقافية سيسهل علينا التعرف على اجلوانب -

  : االقتصادية واجلانب االجتماعي والثقايف واجلانب العمراين و هذا من خالل احملاور التالية

  :الناحية االقتصادية واملهنية-

األفراد من العمال يف التجارة هذا مما يضفي طابع اخلدمات للمدينة وذلك يتضح من إجابات  باعتبار  أن أغلبية-

عمال ويشتغلون يف التجارة وهذا نتيجة لتوسعها  "04اجلدول%65"املبحوثني وكذا من اخلصائص العامة تمع البحث 

  .داخل املدينة

ل وهناك من هلم مصادر دعم واملتمثلة يف العقارات مصدر دخلهم العم"08اجلدول "%71باإلضافة إىل ما سبق جند -
29%  

واملتمثلة يف عقارات ثابتة وتتمثل يف حمالت صغرية أو مستودعات لبعض احلرف وهي متصلة مبساكنهم وأخرى متنقلة 

  .تتمثل يف سيارات أجرة آو شاحنات حلمل البضائع
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مييز املدينة باعتبارها قطر جتاري  نشاطات جتارية وهو ماوهي معظمها "09اجلدول"%71تنتشر النشاطات الغري رمسية -

يف الوطن كما ذكر سابقا وهو احد عوامل منوها وبالتايل التوسع التجاري داخل املدينة ،إىل جانب التجارة هناك نشاطات 

ي يف املدينة أخرى ممارسة لكن ليست بنفس التوسع التجاري ومها الصناعة والنشاط الفالحي وما يؤكد التوسع التجار

  ".10اجلدول" % 79هو نسبة املبحوثني الذين يقتنون احتياجام من حمالت داخل احلي

  :العالقات املكانية واجلوارية-

يتضح من خالل هذا احملور اجلانب االجتماعي والثقايف تمع البحث وذلك بالتعرف على العالقات املكانية مبا فيها 

  .لسابق وغريها من املواضيع اليت ختدم هذا احملورعالقات اجلرية ومكان اإلقامة ا

 ايف النسبة العامة كانو"11اجلدول"%63نتعرف على اخللفية الثقافية تمع البحث  من مكان اإلقامة السابق فنجد *

صة يف مقيمني سابقا يف املدينة ،غالبيتهم هلم خلفية حضرية وبالتايل ال جيدون صعوبة يف التكيف مع الوسط احلضري وخا

،أما %18.18عن الذين كانوا يقيمون يف الريف % 81.81اموعة األوىل اليت يفوق فيها نسبة املقيمني سابقا يف املدينة

وقد كان انتقاهلم إىل هذه املنطقة رغبة منهم يف التغيري وحتسني مستوى املعيشة ،  %50يف موعة الثانية تتساوى نسبتهم

التكيف مع الوسط احلضري وهذا ما يعرف باهلجرة وهي احد العوامل احملددة لنمو وحتضر وبالتايل ال جيدون صعوبة يف 

بعض املدن املتوسطة واختالف مكان اإلقامة السابق للمبحوثني يعين اختالف أصلهم اجلغرايف وبالتايل اختالف والتنوع يف 

  .  العادات والتقاليد وهو احد مؤشرات الفرضية

إىل هذه املنطقة  على مدى التكيف مع الوسط احلضري ودرجة تقبلهم للتغري احلاصل يف حيام و يدل تاريخ االنتقال *

إىل  اجاءو% 23وهو تاريخ إنشاء احلي ،]1993-1983[كانت فترة انتقاهلم%58)  12اجلدول (وهذا مايؤكده 

تايل دليل على تكيفهم وبال] 2008-2004[منهم انتقلت إىل هذه املنطقة يف الفترة%19،]2003-1994[هذا احلي 

  .يف هذا الوسط

اهلجرة " 13اجلدول"%75يظهر يف سبب انتقال غالبية املبحوثني تتحكم اجلوانب املهنية يف العالقات املكانية وهذا ما-

اتمع مع هذا الوسط هو نسبة الراضيني عن اإلقامة يف - وما يؤكد تكيف . من اجل العمل وحتسني ظروف املعيشة

كانت حجتهم الضوضاء والفوضى نتيجة رواج التجارة يف  %5واألقلية اليت أجابت ب ال " 14اجلدول"%95املنطقة 

  املنطقة

تربطهم أي صلة جبريام وهذا ألم ليسو من أصل  ال"  15اجلدول"%53وعن الصلة اليت يربط املبحوثني جبريام -

صداقة الن معرفتهم م حديثة أما النسبة الباقية  تربطهم جبريام عالقة% 30واحد ومل تربطهم عالقات سابقا،اما

  .أهل وأقارب%17فتربطهم 
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تربطهم عالقات حسنة، "16اجلدول"%53أما عن طبيعة العالقات فهي متنوعة وغالبية املبحوثني مبا ميثل  -         

األطفال حسب إجابة  تربطهم عالقات سيئة وهذا بسبب شجار %10عالقات جيدة أما النسبة املتبقية  متربطه38%

  .  املبحوثني

هلم أقارب يف مناطق "17اجلدول"%95اتساع نطاق العالقات املكانية ألا مل تقتصر على عالقام داخل احلي حيث -

  أخرى باملدينة 

 %45تتميز العالقات يف املناطق احلضرية بالسطحية والضعف ما يؤكد أيضا تنوع العالقات بني املبحوثني حيث أن  -

تبادل زيارات   يأما النسبة املتبقية فه %45ربطهم عالقات مصلحة  ومنهم من يراها عالقات تعاون وهي بنفس النسبةت

  .وهي يف املناسبات فقط

  :من الناحية االجتماعية والثقافية

األطفال كما أن نسبة "19اجلدول" %83يدل على وعي هذا اتمع هو نسبة التحاق األطفال باملدارس وهي ماميثل ما*

 من إكمال دراستهم باملدارس التحقوا مبراكز التكوين املهين وهذا دليل على تغري االهتمام داخل األسرة   االذين مل يتمكنو

على خروج املرأة للعمل وذلك لتشارك الرجل يف حتسني ظروف "20اجلدول"%90 املبحوثني مبا ميثل أغلبيةيوافق -

بحوثني هلم نساء يف العائلة تعملن خارج املرتل وختتلف جماالت عملهم هناك من من امل"21اجلدول" %68املعيشة ومتثل

  .تعمل يف التعليم واإلدارة والقطاع الصحي وهو دليل على التغري يف اجلانب االجتماعي

  :اخلصائص العمرانية-

عة الثانية حيث أن من خالل جولتنا يف منطقة البحث الحظنا أن منط العمران هو النمط احلديث وخاصة يف امو

 ىوهو مابني تبين التخطيط يف اال العمراين وكذا من خالل األمناط األخر" 22اجلدول"%33أغلبيتهم مقيمني يف فيال

ويتبني لنا من نفس اجلدول التباين يف النسب بني اموعة األوىل واموعة الثانية وهذا الن اموعة األوىل كما مت ذكره 

  بقة منطقة غري خمططة وبالتايل فمعظمهم ال ميلكون عقود ملكية ملساكنهم يف الفصول السا

مساكنهم "  24اجلدول"%99ختصيص املسكن هي احد مميزات املناطق احلضرية ويف كال اموعتني ومن خالل النسب-

  .خمصصة أي لكل غرفة الوظيفة اخلاصة ا

ددت املرافق ـن وحـيف كال اموعتي "24دولـاجل" %100املرافق وهذا بنسبة يتوفـر كل مسكن على خمتلف -

  .،غرفة نوم،غرفة استقبال،مرحاض،محامموش،مطبخ،فناء،غرفة طعاـح
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  "24اجلدول"%100وما يدل على حتسن مستوى معيشة املبحوث أيضا توفر خمتلف التجهيزات يف املساكن -

  صحي  ف، ماء، صرزكهرباء، غا":24اجلدول"%100ويف نفس اال تتوفر كل املساكن على خمتلف اخلدمات -

  .وبالتايل توفر املساكن على املرافق اخلدمات التجهيزات

  :ف واآلراءواقـامل*

  : واجتاهام يف خمتلف املواقفللتعرف على أراء املبحوثني-

األخبار فاختلفت اآلراء بني اموعة األوىل واموعة الثانية فتمثل أفضل وسيلة  ىفالوسيلة املفضلة لديهم للحصول عل-

مث تليها الوسيلة االنترنت " %64وهي أفضل وسيلة يف اموعة االوىل)26اجلدول"(%43.68فبالنسبة العامة التلفاز

مث  تليها "%26وسيلة مفضلة يف النسبة العامة واموعة األوىل وهي أفضل الوسائل يف اموعة الثانية مبا ميثل وهي ثاين

  "%05والوسيلة األخرية مذياع"%09مث أخرى أي متنوعة " %10الوسائل األخرى يف النسبة العامة جرائد

مث تليها االنترنت " 27اجلدول"% 49 اموعتني اهلاتفوالوسيلة املفضلة التصاهلم باآلخرين يف النسبة العامة ويف كال-

  ".%13األخرية الربيد والنسبة"%17والوسيلتني األخريتني االتصال املباشر"21%

  ).29اجلدول"(%95ويظهر تغري اهتمامات األسر يف مشاركتهم يف خمتلف النشاطات والربامج مبا ميثل-

مث تليها يف النسبة )30اجلدول"(%30فغالبية املبحوثني يهتمون بأخبار متنوعةتتنوع اهتمامات املبحوثني يف جمال األخبار -

  %10مث األخبار الفنية%15مث االجتماعية وكذا السياسية بنفس النسبة%17العامة املمثلة لكال اموعتني االخبارالثقافية

املبحوثني مبا ميثل  أغلبيةوككل مناطق املدينة تعاين منطقة البحث من مشاكل وهذا من خالل إجابة -

وأجاب البعض بان أهم مشكل وهو %30مث االكتضاض %50ومتثلت أهم هذه املشاكل الضوضاء)33اجلدول(95%

  %16البطالة

 %متثيل جلنة للحي تتكفل حبل أي يرون)34اجلدول(%39أراء املبحوثني حىت يف حل املشاكل  فيظهر اختال-

حل وهي السلطة املعنية ،وترى النسبة األخرية  ليرون أن التصال بالبلدية هوا فض %35مشكل،والنسبة الثانية مبا ميثل 

  .ة اجلميع يف احليأن أفضل حل هو تعاون سكان احلي الن األمر خيصهم ويهم اجلميع والبد من مشارك26%
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  :النتائج حسب االهداف*

يف كثري من اجلوانب كما ظهر ذلك يف النتائج اليت ميكن من خالهلا حتقيق األهداف توصل البحث إىل العديد - /01

مؤشرات الفرضية يف اجلانب االقتصادي اجلانب االجتماعي والثقايف واجلانب العمراين،حبيث يتبني من النتائج اليت مت 

  .عرضها فيما سبق،وكذلك من البحث ميكننا دراسة طبيعة العوامل املؤثرة يف منو املدينة املتوسطة

�� ا�����ديفتمثل التجارة أهم عامل -���  .وهو أكثر نشاط انتشارا يف هذه املدينة   � ا

��ل ا�ج�"�!�أما -"� هذه املدينة وذلك للعمل يظهر لنا هجرة األفراد من أماكن خمتلفة من الوطن إىل وا�&%� �  � ا

ولتحسني ظروفهم املعيشية وكما سبق ذكره يف حتليل النتائج والتعليق على اجلداول مهما اختلفت أسباب االنتقال من 

  مكان اإلقامة السابق فهي تعترب عملية هجرة ساعدت املدينة على النمو والتوسع 

ملدينة العلمة وموقعها االستراتيجي ويظهر هذا من عدة مسائل  يظهر من خالل الدراسة النظرية ا�-�م+ ا�*()�)ج�أما -

ا الكثري من عيون املاء،كما حتتل موقع هام يف اجلزائر :وكذا من أصل التسمية "تعين على املاء:العلمة"منها اسم املدينة 

الطرق الوطنية واشتهرت طة تقاطع وهي تقع على حمور الطرق الرئيسية أي نق.حيث حتتل اإلقليم الشمايل الشرقي منها

انظر املوقع اإلداري الفصل (منذ القدم بكوا الطريق الرئيسي الذي متر منه القوافل التجارية يف منطقة التل اجلزائري

  .وهو أهم عامل )اخلامس

02/ -���&�وذلك من خالل البحث امليداين  ةيف التعرف على اخلصائص االجتماعية لسكان املدينة املتوسط:و*�"&+ ا�0/ف ا

ظهر لنا من إجابة املبحوثني على استمارة البحث  مييز جمتمع البحث يف خمتلف اجلوانب وهو ما والتعرف على أهم ما

 نمصادر الدخل ،وكذا م_مستوى التعليم -حجم األسرة :حسب اجلوانب احلياتية تمع البحث واملقسمة إىل حماور

  .خصائص املنطقة إن سكاا مهاجرين من خمتلف أقاليم املدينة 

03/ - 1��&�من  ذ�2وكان .يف حماولة حتديد التغريات الطارئة على احلياة االجتماعية واالقتصادية للسكان *�"&+ ا�0/ف ا

 نالتعرف على حياة السكان ،ففي اجلانب االقتصادي توسعت التجارة فلم تعد كالسابق حيث أصبحت املدينة مخالل 

امليل :وكذلك ما يظهر من تغري واضح خروج املرأة للعمل،ويف اجلانب االجتماعي والثقايف .أهم املدن التجارية يف الوطن 

وتقبل أي مستحدثات يف اتمع .املنطقة لتحسني ظروف املعيشة للتجديد والتغيري وهذا يظهر من خالل اهلجرة إىل هذه

" حي هواري بومدين"اجلديد ويف اجلانب العمراين االعتماد على التخطيط يف منط البناء خاصة يف مباين املنطقة الثانية 

  حتليل النتائجواالستفادة من خمتلف املرافق واخلدمات والتجهيزات والتنوع يف عالقات اجلرية وهذا مايظهر يف 

ما يتم تناوله يف حمور التوصيات  ايف الوصول إىل بعض املقترحات اليت ختص منطقة البحث وهذ:*�"&+ ا�0/ف ا��ا�04/4

     .واالقتراحات من خالل أراء جمتمع البحث وكذا على ضوء ما مت مالحظته يف امليدان
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   :راحاتــاالقت

الرتول إىل امليدان ومقابلة املبحوثني يف جمال البحث وخاصة يف احلي األول بالنظر إىل البحث الذي اجري وذلك ب     

  :منها تالذي أبدى سكانه عن بعض املشكالت يف احلي ومن خالله حاولنا وضع بعض االقتراحا"حي لويل"

إىل اكتظاظه مما أدى .احلي فنتيجة لكونه حي غري خمطط وبالتايل ال توجد عقود ملكية لسكانه اإعادة هيكلة هذ/01

عن مشاكل احلي وبناءا على اقتراحات  33وكثافته السكانية العالية مقارنة مع مساحته وهو ما ذكر يف اجلدول رقم

  . السكان يتعني مراعاة اقتراحام فيما يتعلق بقضية عقود امللكية وهذا من اجل إدماج السكان يف الشبكة احلضرية

  .البد من إجياد بدائل كإنشاء حمالت مجاعية خارج منطقة السكن ومبا أن املنطقة منطقة نشاط جتاري/02

  .كالطرق واملعابر واملمرات وترميمها:وفيما خيص الطرق واألزقة يف هذا احلي،إعادة ختطيط املرافق/03

  .إنشاء مساحات خضراء من اجل إعطاء منظر مجيل وكذا مساحات لعب لألطفال/04

  .يهية للشباب داخل احلي كاملكتبات وقاعات السينما مع توفري اهلياكل الضروريةإنشاء املرافق التثقيفية والترف/05

وصلت إىل درجة اهليمنة البد من الصرامة يف التخطيط  وباعتبار املدن املتوسطة هي بديل للمدن الكربى احلالية واليت/06

مناطق جذب وبالتايل ختفيف االكتضاض من اجل التحكم يف النمو والتوسع والبد أن تكون هلا إستراتيجية لتتحول إىل 

واهليمنة يف املدن الكربى وهذا بالتخطيط يف إنشاء مناطق عمل،وكذلك البحث عن مناذج حديثة للتخطيط من اجل عدم 

  .    تكرار النتائج اليت شهدا املدن الكربى

  

  :اتــالتوصي

ذا اتمع والبد أن يتعرف على كل عادات وتقاليد البد من أن يعيش الباحث مراحل خمتلفة من حياة ه:لدراسة جمتمع ما

للحصول على معلومات البد أن تكون الثقة بني الباحث واملبحوث وذلك بالتعامل معه باحترام وتواضع و هذا اتمع

 الوثائق من بينها صعوبة احلصول على  واجهت عملية البحث امليداين عدة صعوباتلكسب الثقة أما فيما يتعلق بالبحث 

  :ب أوصيمما اخرعملية البحث،كما من بعض املؤسسات 

  .التواضع عند إجراء البحوث امليدانية وخاصة عند تطبيق االستمارة-

داولة ـواألعمال املت اءـرف على أمساء األشيـوكذلك التع ة التواصلـرورة تعلم هلجة املبحوث وهذا إلمكانيـض-

   .ةـهم وخاصـبلهجت
  

  

  

  

  

 



 

 

 

وطبيعة العوامل املساعدة ،املتوسطةهذا البحث املوجه للتعرف على خصائص ،ومميزات املدن  لقد كان -

احلاصلة تفادي تكرار النتائج واملشاكل من اجل  االقتراحاتوضع بعض  هذا حاولناعلى ضوء على منوها،و

وهي "احلالة املدروسة"توسطة مدن م إىلمن مدن صغرى االنتقالية مدن  يف املدن الكربى،وهذا العتبارها

بفعل العوامل املسامهة يف منوها واليت ختتلف من مدينة الن تصبح من التجمعات الكربى،وهذا مرشحة 

  .ألخرى

عن غريها ها املتوسطة من خالل بعض املؤشرات اليت متيزكما حاولت يف هذا البحث حتديد مفهوم املدينة -

  .يف اجلانبني االجتماعي والعمراين التغيريعلى منوها واملسامهة يف  العوامل املساعدة إىل إضافةمن املدن ،

موجه للبحث من اجل تطبيق الفرضية وذلك باستخدام عامة واليت اعتربت كدليل  أهدافكما مت تسطري -

 إجراء أثناءها حظات اليت سجلت،وبالتايل تقدمي بعض االقتراحات وهذا من خالل املالاملختارة  األدوات

  :أي دراسة إجراءالباحث قبل فعلى البحث 

  .إتباعها ن اجل وضع خطة دقيقة ميكن للباحثاستطالع جمال البحث وذلك م:أوال*

جيب على الباحث االحتكاك املستمر مع جمال البحث والتعرف على خصائص املبحوث وخلفيته :ثانيا*

كان جمتمع البحث يتسم باالجتانس وخلفيات خمتلفة  حوله خاصة إذاطبيعة عالقته مع من  التارخيية وكذا

 االستمارةصياغة تطبيق أدوات مجع البيانات بشكل صحيح من بينها وبالتايل متكن الباحث من   .لسكانه

وبالتايل احلصول على املعلومات  عليها وفهمها بشكل سهل اإلجابةمتكن املبحوث من  سليمة ودقيقةصياغة 

  .ختدم البحث وأهدافه

خالل كسب ثقة  البحث للمبحوث وهذا للتغلب على الصعاب من أهدافشرح على الباحث :الثاث*

   تتجاوب مع األهداف املعلنة سابقا وتتوافق مع الفرضية املصاغة نتائج إىلوبالتايل الوصول .املبحوث

بعني  أخذهاو، وخمتلف املشاكل اليت تواجه املنطقةلى انشغاالت املبحوثني واهتمامام عالتعرف :رابع

االعتبار يف وضع اقتراحات تساعد املسئولني على حل املشاكل اليت تواجه منطقة البحث وهذا استنادا على 

  .تصرحيات املبحوث
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 ئص العامة للمبحوثاخلصا

  

  رـــذك                                               س   ـــــاجلن -01

  ىـــأنث                                                                           

  

  ن                                                  ـــــالس – 02

  

  ريف                 الد                                 ـمليان اـمك – 03

  ةـــمدين                                                                           

  

  ال ـــبط                                                  :ةـــــاملهن – 04

  لـــعام                                                                           

  دــمتقاع                                                                           

  

  زبـــأع                                                  :ةـاحلالة العائلي – 05

  زوجــمت                                                                           

  قـــمطل                                                                           

  لـــأرم                                                                           

  

  بـرا و ال يكتـال يق                                              :ةـلة التعليميـااحل – 06

  يـدائـابت                                                                           

  طــمتوس                                                                           

  ويــثان                                                                           

  عيــجام                                                                           

  

  رد ـــف                                :            األسـرة أفراددد ـع – 07

  ورــذك                                                                           

  ثــاـإن                                                                           
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  من الناحية االقتصادية واملهنية               

  

  لكـن عمـم                        : رةـاألس للدخ األساسيدر ـماهو املص – 08

  أخرىادر ـمص                                                                           

  

  ة ـارات ثابتـعق               ال                         ـيس :ة الثانيةـيف احلال – 09

  لة ـرات متنقعقا                                                                           

  رىــــأخ                                                                            

  

  مــنع              هل تقوم بنشاطات اخرى غري عملك الرمسي         – 10

                   ال                                                                                   

  

  اعيــصن:                         ما نوع النشاط ، الـيس ة نعمـيف حال – 11

  اريــجت                                                                            

   يــالحف                                                                            

  دمات ــخ                                                                            

     رىـــأخ                                                                            

      

  يـالت داخل احلـحم                                         ين حاجياتكـمن اين تقت – 12

  يـالت خارج احلـحم                                                                          

                                                                            

  ......................                 ........................   ةـة يف هذه املنطقـقامإاين كنت تقيم قبل  – 13

  

  : .......................عام        تارخ االنتقال اىل هذا املسكن                              – 14

  

  لــــللعم        ة                       ـملنطقهذه ا إىلال ـاالنتق أسباب – 15

   أخرى ابـأسب                                                                           

  

  مـــــنع             ة         ـامة يف هذه املنطقـقهل انت راض عن اإل – 16

  ال                                                                           
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  وارية ـات اجلـالعالق

  

  لــــأه          ـرانك            لة اليت تربطك جبيـماهي الص – 17

  اءــدقـأص                                                                    

  اربـــأق                                                                    

   رىــــأخ                                                                    

  

  ة ــــحسن      ليت تربطك جبريانك           ماهي طبيعة العالقات ا – 18

  دة ــــجي                                                                    

  ةــــسيئ                                                                     

  

  نعـــــم                  هل لديك اقارب يف منطقة اخرى باملدينة  – 19

  ال                                                                    

                                                                    

  

  اراتـادل الزيـتب                       ما نوع العالقة اليت تربطك جبريانك – 20

  اون ـــتع                                                                    

  ةـــمصلح                                                                    

   

  

  من الناحية االجتماعية والثقافية

  

  م ـــــنع                          هل لديكم اطفال يف سن الدراسة – 21

  ال                                                                    

  

  ةـل املنطقـداخ                           هل يدرسون يسال ،يف حالة نعم – 22

  ةـاملنطق جارـخ                                                                   

                                                                                

  مــــنع                   هل لديكم اطفال يتلقون التكوين املهين – 23

           ال                                                                    
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                          قــــتواف                      ما رايك يف خروج املراة للعمل       – 24

  قـــال تواف                                                                    

                                                                      

  

  مـــــنع         رتلـاء يف العائلة تعملن خارج املـهل لديك نس – 25

                                                                      ال                                                                    

  

   ................................................  هاـاالت اليت تعملن فيـما هي ا  ،يف حالة نعم – 26

  

  

  ة ــــالعمراني ائصـاخلص

  

  ة ـارة سكنيـعم                                   ـايلط مسكنك احلـمن – 27

  رديـزل فـمن                                                                   

  ديـزل تقليـمن                                                                   

  الـــــفي                                                                    

  

  ةـغرف......                             ن         ـدد غرف املسكـع – 28

  

  رد ـف ...... ن يف املسكن                           ـعدد االفراد املقيمي – 29

  

  :إىلص ـك خمصـهل مسكن – 30

  م ـــــنع                   ال                       ـة استقبـغرف -     

  ال                                                                     

  

  م ـــــنع                              وم                ـة نـغرف -     

        

  ال                                                                    

  م ـــــنع                         عماالت           ـدد االستـمتع -     

  ال                                                                    
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   :ةـهل يتوفر مسكنك على املرافق التالي – 31

  رــــوفـمت          حــــوش                               *       

  ر ــر متوفـغي                                                                

  

  رــــوفـمت                           خ                ـــمطب*        

  ر ــر متوفـغي                                                                

   

  رــــوفـمتاء                                           ــــفن*       

  ر ــر متوفـغي                                                                

  

  رــــوفـمتة الطعام                                          ـغرف*       

  ر ــر متوفـغي                                                                

  

  رــــوفـمتاض                                            ــمرح*       

  ر ــر متوفـغي                                                                

  

  رــــوفـمتام                                             ـــــمح*   

  ر ــر متوفـغي                                                                

  

   :ةـزات التاليـهل مسكنك متوفر على التجهي – 32

  رــــوفـمت                           از               ـــلفـت*       

   رــر متوفـغي                                                                

   

  رــــوفـمتة                                            ـــثالج*       

  رــر متوفـغي                                                                

  

  رــــوفـمت                               خ            ـطب ةـآل*       

   رــر متوفـغي                                                                

  

  رــــوفـمتف                                          ـــمكي*        

  رــر متوفـغي                                                                
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  رــــوفـمت                           اتف               ـــــه*    

  رــر متوفـغي                                                                

  

  رــــوفـمت                             اع           ـــذيـم*        

  رــمتوفر ـغي                                                                

  

  رــــوفـمتوتر                                   ـاز كومبيـجه*        

  رــر متوفـغي                                                                

  

  رــــوفـمترنت                                     ـة انتـشبك*        

  رــر متوفـغي                                                                

  

  رــــوفـمتر                                   ـــوائي مقعـه*        

  رــر متوفـغي                                                                

  

   :ةـك على اخلدمات التاليـهل يتوفر مسكن – 33

  رــــوفـمتاء                                       ـــربـكه*        

  رــر متوفـغي                                                                

  

  رــــوفـمتاز                                        ـــــغ*        

  رــر متوفـغي                                                                

  

  رــــوفـمتاء                                         ـــــم*        

  رــر متوفـغي                                                                

  

  رــــوفـمتي                                      ـرف صحـص*        

  رــر متوفـغي                                                                

  :واآلراءق ــاملراف

  

  هل ميكنك ان تصنف نفسك على انك من اهل املدينة – 34

  مـــــنع                                                                

  ال                                                                
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  ...............................                              ال ملاذاـيس ،يف حالة نعم – 35

  ...............................                             ال ملاذا ـيس ،يف حالة ال         

  

  اإلخبارعلى  ما هي الوسيلة اليت تفضلها للحصول – 36

  د ـــرائـج                                                                  

  ازـــــتلف                                                                 

  اعــــمذي                                                                  

  رنتــــانت                                                                 

  رىــــأخ                                                                 

  

  رينـباآلخي وسائل اتصالك ـماه – 37

  باشرامل االتصال                                                                

  دـــريـبال                                                                 

  اتفــــاهل                                                                 

  نتنتـــرالا                                                                 

  رى ــــخأ                                                                 

  

  :رط يف ـمنخ أنتهل  – 38

  ة ثقافيةـــمجعي                                                                

  يـادي رياضـن                                                                

  اسي ـزب سيحـ                                                                

  ةــة دينيـمجعي                                                                

  رىـــــخأ                                                                

  

  سرتك يف خمتلف النشاطات اليتأهل تشارك  – 39

  ةـج التلفزيونيـو الربامأام يف احلي ـتق 

  م ـــــنع                                                                

  ال                                                                
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  ك ـوقت فراغ يما تقضـفي – 40

  م ــــــنع                            ة            ــــرياض*        

  ال                                                                

  

  م ــــــنع                 التلفـاز                   دةـمشاه*        

  ال                                                                

  

  م ــــــنع                             اهي   ـوس يف املقـاجلل*        

  ال                                                                

  

  م ــــــنع                                   ارب ـقارة األـزي*        

  ال                                                                

  

  وية ـي عطلتك السنـتقض أين – 41

  ة ـارج املدينـخ                                                                

  يــارج احلـخ                                                                

  يـل احلــداخ                                                                

  

  ارـاألخباماتك يف جمال ـماهي اهتم – 42

  ة ــــافيـثق                                                                

  ة                         ــــــفني                                                                

  ةـــــديني                                                                

  ة ـــاسيـسي                                                                 

  ةــماعيـاجت                                                                 

  رىــــأخ                                                                 

  

      اين منها املنطقةـد مشاكل تعـهل توج رأيكيف  – 43

  م ــــــنع                                                                

  ال                                                                

  .............................................           م يسال فيما تتمثل هذه املشاكل  يف حالة نع – 44

                                                                .............................................  

                                                                .............................................  
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  راحاتك حلل هذه املشاكل ـماهي اقت – 45

  م ــــــنع                    ة احلي                      ـجلن*         

  ال                                                                

  

  مــــــنع                   ي            ـن سكان احلاوـتع*         

  ال                                                                

  

  مــــــنع                         ــال بالبلدية          اتص*         

  ال                                                                 

  

            ....................................                             ي  ــــماه ،أخرى*         
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