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 انـرفـر وعـشك
 

شكر من أخذ بيدي ورافقين وأنا أمتم هذا العمل البحثي املتواضع، ال أجد بّدا من أن أ        
األستاذ ، أال وهو  بتوجيهاته ونصائحه وأفكاره متتاليات على امتداد أكثر من ثالث سنوات

 .الدكتور عبد اهلل فرحـي
كما ال يفوتين أن أنّوه باجملهودات اجلّبارة والتوجيهات القّيمة اليت تلقيتها وزمالئي من لدن 

ثانيا، واألساتذة الزائرين من جامعات أخرى ثالثا، وأخص  أساتذة القسم أّوال، وأساتذة الكّلية
بالذكر األستاذ الدكتور السعيد معزوز واألستاذ الدكتور مجال علقمة والدكتور عز الدين 

 .بلكحل والدكتور بوزيدي مزغيش
الذي حّفنا  سالطنية األستاذ الدكتور بلقاسمكما أشكر كل الّشكر السيد رئيس اجلامعة 

 .ر مع بقّية طاقمه اإلداري على توفري كل شروط العمل والّنجاح يل ولزمالئيبرعايته وسه
كما أّن الشكر موصول إىل كل من ساهم من قريب أو بعيد يف املساعدة يف إجناز هذا 

 .البحث من مديريات والئية وهيئات وطنية وجهوية ومكاتب دراسات خمتصة
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 إهــــداء
        

من شهداءنا  قطرة دماجلزائر الطيبة ب سقى أرضضع إىل كل من أهدي هذا العمل املتوا
يف سبيل إعالء راية هذا البلد خفاقة يف  عرق المست جبينه قطرةوإىل كل من .. األبرار 
يف خدمة تنمية هذا الوطن الّرؤوم ألبنائه، الشاسع  عصر فكره وطّوعهوإىل كل من .. السماء

 ... مبساحته واحلابل خبرياته وثرواته
كما أهدي هذه العصارة من جهدي وفكري إىل الذي أخذ بيدي من املهد إىل يوم الناس 

وكذلك إىل اليت الزمت ... الفاضل أمحد طرطار أيبهذا والدا حنونا ومربيا عطوفا وأستاذا مرافقا 
 .احلبيبة أمي ثقل هذا العناء وزادت عنه أكثر
حنان وإميان  أختايرمزي وأيوب ورضا، عماد الدين،  إخويتكما أهدي هذا العمل إىل 

وجدي وجديت وأعمامي وأخوايل وزوجي فهمي تومي وأصدقائي وزمالئي وكل من عرفين من 
 .قريب أو بعيد

        

 نسيـمة طرطـار 
  (1122 جوان)                                                                                        
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 10 .......................................تصنيفات التجارة حسب أنواع املنتجات  -2-1-1

 10 ................................................................أنواع التجارة  -2-1-2

 10  .................................................................... جتارة التجزئة - أ

 10 ..................................................................جتارة اجلملة  - ب
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 10 ......................................................................جتارة رمسية  - ج

 10 ..................................................................جتارة غري رمسية  - د

 10 . .....................................إىل أي مدى ترتبط التجارة جباذبية مدينة  -2-1-3

 10 .....................................توفري احتياجات املواطن كفيل بتحقيق اجلاذبية   -2-2

 10 .........................................................االحتياجات اليومية  -2-2-1

 10 .......................................................األسبوعية  االحتياجات -2-2-2

 10 ..........................................................االحتياجات الظرفية  -2-2-3

 10 ...................................وعالقتها باجلاذبية واطنأنواع السلع اليت حيتاجها امل -2-3

 10 ............................................................السلع االستهالكية -2-3-1

 10 .....................................................................السلع امليسرة  - أ

 10 ..................................................................سلع التسوق  - ب

 01 .................................... ..................................السلع اخلاص - ج

 01 ....................................................سلع ليست حمل تفكري املستهلك - د

 00  ...............................................................يةالسلع الصناع -2-3-2

 00 ................................................................اخلامات واألجزاء  - أ

 00 .............................................................اآلالت واملعدات  - ب

 00  ..................................................دمات الصناعيةمواد التشغيل واخل - ج

 00 ...........................................................وزن املـرافق واجلاذبية  -2-4

 00 ......................................................... املرافق العامة اإلدارية -2-4-1

 00 ............ ..................................................املرافق االقتصادية -2-4-2

 00  .....................................................التقنني اإلداري وعالقته باجلاذبية -2-5

 00  ............................................................................البلدية - أ

 00  ........................................................................الدائرة - ب
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 00 .......................................................................الوالية  - ت

 00 ....................................................................خالصـة الفصل األول 

 00 ................................................................. وظيفية اجملال :الفصل الثاين

 00 ........................................................................مقدمة الفصل الثاين 

 00 ........................................................................التوزيع السكاين  -2

 00   ........................................................العوامل املؤثرة يف التوزيع السكاين -1

 00 ...................................................................العوامل الطبيعية  -2-1

 00 ................................................................العوامل االقتصادي -2-2
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 00  .......................................................................الّصناع -2-2-5
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 00 ....................................................................أمناط التوزيع الّسكاين -2

 00 ...................................................... توزيع السكان يف العامل أمناط -3-1

 00 ...........................................................منط التوزيع الكثيف -3-1-1

 00     .............................................................منط التوزيع املبعثر  -3-1-2

 00  ................................................................صف،حجم: عالقاتمنط ال -4

 00 ...............................................................................قانون زيف -5

 Central Place Theory............................................. 00  ياملكان املركز نظرية -6

 02 ..........................................................نظرية ماسلو :احلاجات االنسانية -7
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 00  ...............................................................طريقة ومنهج: النسقية -1-3

 00 ................................................ ....................املنهج العام -1-3-1

 00 ............................................................. ..........األدوات -1-3-2

 00 ....................................................................التثليث النسقي  - أ

 00 ............................................( ل النسقيالتفصي: )التقسيم النسقي - ب

 01 ...................................................................التشبيه : التماثل - ج

 00 ..........................................................................مناذج التحليل  -1

 00 ................. ............................التأثر حسب النموذج املركزي مساحات  -1-1

 00 ...................................كيفية حساب مساحات التأثر حسب مناذج التحليل  -1-2

 00 ....................................................................طريقة ريلي  -2-2-1

 00 ............................................................طريقة ريلي كونفرس -2-2-2

 00 ................................................................طريقة كريستالري -2-2-3

 00 .......................................................................مبدأ السوق  - أ

 00 .................................................................... مبدأ النقل - ب

 00  ...................................................................... مبدأ إداري  - ج

 00 .................................................................. وشـطريقة ل -2-2-4
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 00 ................................................................. التموضع اإلبستيمولوجي -2

 00 .......................................................................خالصـة الفصل الثالث 

 21  ...........................وعوامل التطويردراسة حالة والية بسكرة، التحديات  : الفصل الرابع

 20 ...........................................................................مقدمة الفصل الرابع 

 20  ................................................ة واإلدارية لوالية بسكرةاجلغرافي املعطيات -2

 20 .......................................التارخيية واملناخية والطبيعية لوالية بسكرة املعطيات - 1

 20  ......................................................املعطيات الدميوغرافية لوالية بسكرة -2

 00  ......................................................االقتصادية لوالية بسكرةاملعطيات  -4

 00 .............................................. السكن، املعمار، والعمران يف والية بسكرة -5

 00 .......................................................................خالصـة الفصل الرابع 

 00  ..املنطقية، وحتمية القرار اإلداريني وظيفية اجملال النسق العمراين لوالية بسكرة ب: الفصل اخلامس

 01 ........................................................................مقدمة الفصل اخلامس 

 00 ................................................................مكونات النسق العمراين  -2

 00 ........................................................................العـملطريـقة  -1

 02 ...........................................................................تفسري النموذج -2

 00  .............................كيفية إجياد السرعات املقطوعة على الّشبكات التحقيق امليداين، -4

 00 .............................( النموذج اإليزوكروين)التحليل اإليزوكروين للمجال الوالئي  -5

 00 .......................................................حساب منطقة التأثري ملركز الغروس -6

 00 ....................................وغالةف -الغروس : البطاقة التقنية اخلاصة بالثـنائي-6-1

 01  ..................................................................طولقة –الغروس  -6-2

 01 .................................................................الشعيبة –الغروس  -6-3
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 00 .................................................................الدوسن –الغروس  -6-4

 00 ...................................................................ليوة  –الغروس  -6-5

 00 ...........................................................برج بن عزوز  -الغروس -6-6

 02 .........................................................لتأثري ملركز بسكرة حساب منطقة ا-7

 02 ...................................طولقة  -بسكرة : البطاقة التقنية اخلاصة بالثـنائي -7-1

 02 ............................سيدي عقبة  -بسكرة : البطاقة التقنية اخلاصة  بالثـنائي  -7-2

 00 .................................القنطرة  -بسكرة : البطاقة التقنية اخلاصة  بالثـنائي  -7-3

 00 ................................مشونش –بسكرة : البطاقة التقنية اخلاصة  بالثـنائي  -7-4

 00  .................................أورالل –بسكرة : البطاقة التقنية اخلاصة  بالثـنائي  -7-5

 00 ................................حساب اجلذب اخلارجي، املشترك مع احلدود الوالئية  -7-6

 00  .....................................باتنة –بسكرة : البطاقة التقنية اخلاصة  بالثـنائي - أ

 00  ...................(والية باتنة) أريس  -بسكرة : البطاقة التقنية اخلاصة  بالثـنائي - ب

 01 ..................(والية املسيلة) عني امللح  -بسكرة : البطاقة التقنية اخلاصة  بالثـنائي - ج

 01 ....................(والية الوادي) سطيل  -بسكرة : البطاقة التقنية اخلاصة  بالثـنائي - د

 00 ... .................(والية بسكرة) الشقة  -بسكرة : ئيالبطاقة التقنية اخلاصة  بالثـنا - و

 00 .....................(والية خنشلة) جالل -بسكرة : البطاقة التقنية اخلاصة  بالثـنائي - ه

P1*P2-D2ريلي: إجياد املناطق الوظيفية حسب النموذج الثاين -8
 .......................... 02 

 00 ..................................( اإليزوكروين وريلي)النماذج النظرية،  املقارنة بني نتائج -9

 00 .............................املقارنة بني حوصلة نتائج النماذج النظرية، واحلدود اإلدارية  -21

 011 ....................................عدم التالحم بني مساحات التأثري واملساحات اإلدارية -22

 010 ...............................................................اجلدول اإلداري  -11-1

 010 ................................................................اجلدول الوظيفي  -11-2

 012 .................................................................اجلدول املتقاطع -11-3
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 الصفحة العنـــــوان الشكـل

 01 الفرق بني أنواع السلع االستهالكية 10

 00 كيفية حساب قيم اإليزوكرونات 10

 22 2111درجات احلرارة لسنة   10

 22 بداللة األشهر 2111كمية األمطار املتساقطة خالل سنة  10

 20 2010العوامل املناخية للوالية خالل سنة  12

 01 31/12/2010توزيع السكان احلضري والريفي حسب البلديات إىل غاية  10

 00 2111مؤسسات القطاع العام سنـة  10

 010 .....................................................................خالصـة الفصل اخلامس 

 010 ...............................................................................اخلامتة العامة

 000 ............................................................................ـراجع قائمة امل

 002 ..................................................................................املـالحق

-   ..................................................................................امللخص 

 

 اجلـداول  فهرس
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 00 مكونات النسق اإلداري لوالية بسكرة 10

 00 لسرعات حسب أصناف الطرقاتا 10

 00 مثال عن كيفية حساب قيم اإليزوكرونات 01

 00 وس وفوغالةوضح قيم اإليزوكرونات بني الغر 00

 00 املراكز وقيم مسافات التأثري توضيح 00

 00 املراكز وقيم مسافات التأثري توضيح 00

 00 املراكز اخلارجية وقيم مسافات التأثري بينها توضيح 00

 00 ل بعض قيم االستقطاب بني املراكز املتجاورةيثمت 02

 010 لتقسيم اإلداريال تقييم يثمت 00

 010 لتقسيم الوظيفيا ل تقييميثمت 00

 012 1،1ل نتيجة تقاطع اجلدول الوظيفي واإلداري بالنظام الثنائي يثمت 00

 

 

 
 

 الصفحة العنـــــوان اجلـدول

 10 كيفية توسع مركز 10

 10 أنواع السلع 10

 00 2112توزيع كثافة السكان يف العامل  10

  األشكال فهرس
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 00 منحى قانون زيف 10

 00 صف-معالقة حج 12

 02 مبدأ نظرية كريستالري 10

 02 هرم احلاجات ملاسلو 10

 00 تطور سكان اجلزائر 10

 02 املفاهيم األربع القاعدية للنسقية 10

 00  النسق( تصنيفات)أنواع  01

 00  (التغذية املرتدة)اإلرتداد  00

 00 مراحل املنهج النسقي 00

 02 منوذج كريستالري 00

 02 سداسي للمدن حسب كريستالريالتسلسل ال 00

02 
املوزعة على مكان مركزي يف منوذج « villes satellites »خمتلف أعداد املدن 

 كريستالري
00 

 00 مبدأ السوق 00

 00 مبدأ النقل 00

 00 اإلدارة املركزية 00

 00 مساحة عرض سداسية                  00

  00 مساحة عرض دائرية 01

 20 ة بسكرة يف اجلزائرموقع والي 00
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  20 خريطة التقسيم اإلداري لوالية بسكرة 00

 20 خريطة الكثافة السكانية لوالية بسكرة 00

 20 2118 إىل غاية 1966والية بسكرة منذ سنة مدرج تكراري يوضح تطورسكان   00

 20 دائرة بيانية توضح توزيع سكان الوالية حسب التشتت  02

 20 ب التجمعات السكانية والتشتتتوزيع السكان حس 00

 00 2111-1999و وفيات األطفال تطور نسب الزيادة الطبيعية 00

 00 اإلنتاج احليواين لوالية بسكرة 00

 00 توزيع عدد السجالت التجارية حسب قطاع النشاط 00

 02 شبكات الطرقات لوالية بسكرة 01

 02 توزيع حالة الطرق البلدية عرب الوالية 00

 02 توزيع حالة الطرق الوالئية والوطنية عرب الوالية 00

 00 توزيع عدد السكنات حسب البلديات 00

 00 التقسيم اإلداري احلايل 00

 00 شبكة الطرقات املختلفة لوالية بسكرة 02

 02 ختطيط ملنطقة تأثري 00

00 
نقطة اجلذب  (مثال( )ب)و ( أ)منحىن ميثل رسم اإليزوكرونات املتعلقة باملركزين 

 .تكون يف التقاء اإليزوكرونني األكثر تقاربا
00 

 00 (فوغالة -العزوس)كيفية حتديد نقطة التأثري  00

 01 (طولقة –الغروس )كيفية حتديد نقطة التأثري  00
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 00 (الشعيبة –الغروس )كيفية حتديد نقطة التأثري  01

 00 (الدوسن - الغروس)كيفية حتديد نقطة التأثري  00

 00 (ليوة – الغروس)كيفية حتديد نقطة التأثري  00

 00 (عزوز بن برج -الغروس)كيفية حتديد نقطة التأثري  00

 00 اخلاصة مبركز الغروس Nخريطة توضح الربط بني نقاط التأثري  00

 00 خريطة توضح منطقة التأثري الضيق اخلاصة مبركز الغروس 02

 02 (طولقة -رة بسك)حتديد نقطة التأثري كيفية  00

 00 (سيدي عقبة -بسكرة )حتديد نقطة التأثري كيفية  00

 00 ( القنطرة –بسكرة )حتديد نقطة التأثري كيفية  00

 00 (مشونش –بسكرة )حتديد نقطة التأثري كيفية  00

 00 (باتنة –بسكرة )حتديد نقطة التأثري كيفية  21

 00 (أريس –بسكرة )حتديد نقطة التأثري كيفية  20

 01 (عني امللح -بسكرة )حتديد نقطة التأثري كيفية  20

 00 (سطيل –بسكرة )حتديد نقطة التأثري كيفية  20

 00 (الشقة –بسكرة )حتديد نقطة التأثري كيفية  20

 00 ( جالل –بسكرة )حتديد نقطة التأثري كيفية  22

 20 خريطة توضح احليز االستقطايب ملركز بسكرة 20

 00 االستقطاب على املستوى الضيق للنسق العمراين البسكري   خريطة 20
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 P/T² 02املناطق الوظيفية حسب النموذج اإليزوكروين بالنسبة جلميع مراكز الوالية  20

 P1*P2/D² 00: خريطة االستقطاب للنسق العمراين البسكري حسب منوذج ريلي 20

 P1*P2/D² 00: املناطق الوظيفية حسب منوذج ريلي 01

 00 املساحات الوظيفية حسب املقارنة بني نتائج النماذج النظرية السابقة 00

 00 املساحات الوظيفية حسب املقارنة بني نتائج النماذج النظرية السابقة 00

 011 خريطة الدوائر اإلدارية لوالية بسكرة 00

00 
اجملاالت  خريطة تربز كيفية املقارنة بني املساحات الوظيفية النظرية وماحتت

 اإلدارّية
010 

02  
كيفية املقارنة بني املساحات الوظيفية النظرية وماحتت اجملاالت  نتيجةخريطة 
 اإلدارّية

010 

 

 

 

 

 فهرس الصـــور
 

 الصفحة العنـــــوان الصورة

 10 االستقطاب يف املدن االشعاعية 10

 10 قطابظاهرة االست 10

 12 1999االستقطاب الرئيسي لشغل املرأة  10

  الصور، الرسومات البيانية واملالحق فهرس
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 12  1995-1994املبادالت النزوحية للطلبة يف القطب اجلامعي بني عامي  10

 00 2112توزيع كثافة السكان يف العامل  12

 20 خريطة التقسيم اإلداري لوالية بسكرة  10

 20 تقليدي  منبع للشرب   10

 20 قدميةصورة ملدينة بسطرة ال 10

 

 فهرس الرسومات البيانية
 

 الصفحة العنـــــوان الصورة

 20 2111لدرجات احلرارة وكمية األمطار املتساقطة خالل سنة  10

 

 فهرس املالحـق 
 

 الصفحة العنـــــوان امللحق

 000  قيم اإليزوكرونات احملسوبة باستخدام منوذج ريلي جلميع بلديات والية بسكرة 10

 000  حتديد نقطة التأثري كيفية 10

10 
اجلدول اخلاص بقيم اإليزوكرونات احملسوبة باستخدام منوذج ريلي للمراكز اخلارجية 

  اجملاورة حلدود والية بسكرة
000 



20 
 

 

 

 

 املقدمـة العامـة 
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 :املقدمة

ت رئيسـيا يف تعريـف اجملـاال    منطلقـا مفهـوم احلـدود اإلداريـة يف الشـبكات النسـقية،       ميثل    

نــادرا مــا تكــون ف .ســاري املفعــولالهبــا مــن قبــل التنظــيم أو التقــنني  القانونيــة  املعتــر 

شــائعة االســتعمال عــمل العــا  متشــعبة بفعــل اهلــرم التنظيمــي للجماعــات احملليــة الكيانــات 

ـ الـيت   االسـتقبال وكـذلك اإلقلـيم الـذي يكـون قواعـد       ،(الواليـة والدائرة  ،البلدية) تم مـن  ت

ــل الت ــا ك ــتوي خالهل ــى املس ــة عل ــاعالت الوظيفي ــادية اتف ــة االقتص ــة و واالجتماعي  الثقافي

ــو ــي ةالدميوغرافي ــاييس  ...  ةوالسياس ــة املق ــيري الســجالت بدالل ــاعالت تســتطيع تغ ــذه التف ه

 .اجملالية املتعلقة بكل كيان

يتميــز اجملــال اإلداري عـادة باحتوائــه علــى املؤسســات   اإلقلـيم الــتعمري وئيئــة  يـدان يف مو    

ــة  ــائع خمتلف ــام وطب ــرية بأحج ــف ،البش ــددها خيتل ــأخوذ يف   ع ــائي امل ــاس الفض ــب املقي حس

 ،واسـع  علـى نطـاق   عـمل للملجمـة املتنوعـة ت   أداةوحبكـم أن التططـيط العمـراين ميثـل      ،االعتبار

وإمنـا أيضـا علـى حسـب درجـة قطبيـة العناصـر املكونـة          ،ليس فقـط علـى حسـب اجملاليـة    

 .للنسق العمراين املطروح

ــديهي     ــن الب ــر  ،وم ــتعث ــة املمثل ــات احمللي ــت  ةتســيري اجلماع ــا كان ــرارات مهم  بكــل الق

أو حــ   واإلنشــائية ،الثقافيــةو ،الدميوغرافيــةو ،االجتماعيــةو ،االقتصــادية طبيعتــها

 .لن تنجح إال إذا أخذت يف احلسبان اجملالية الوظيفية ، فهيالسياسية

ــوم و     ــى العم ــزاوج   ،عل ــب أن يت ــانجي ــليم دارياإل الكي ــوظيفي    الس ــان ال ــع الكي م

 .كل الالتساوي الناتج عن التجاورات اجملالية يدل على اخللل النسقيمبجاميعه و
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تبقـى دائمـا نسـبية حيـث كلمـا       بـل  ،علـى أرض الواقـع   ال توجد وظيفـة جماليـة مثاليـة       

وج مــع تتــزا ،اجملــاالت الصــغريةو ،اجملــاالت اجلزئيــةو ،كانــت العقــد الــيت توافــق اجملــاالت

 .أوجه منااللتحام العمراين  اقتربكلما  ،اائاجملاالت اإلدارية يف تقسيم

 :عاينةامل

أهنـا   املالحـ   والغالـب  ،عمـوم مهمـال  ال علـى  يف اجلزائـر "  وظيفيـة الاليـة  اجمل"مفهـوم  يعتمل     

 علـى كـل املسـتويات    الفضـاء اإلداري هـو السـائد   ف .جمالية إداريـة بكـل املقـاييس القانونيـة    

املســطرة مــن قبــل الســلطات  يــةملامج العملالــكــل و .البلديــة إىل الــدائرة إىل الواليــة مــن

ــة العامــة  ــى الوظيفي ــبين عل ــ    تأخــذ يف احلســبان التقســيم اجملــايل العلمــي امل ، و  تعــد تل

 .حاجيات السكان وال املؤسسات البشرية

 عمومــا نشــ ت البشــريةجيــد التســيري اإلداري للوظــائف العمرانيــة علــى مســتوى املكمــا      

. املنـاطق الريفيـة أو احلضـرية علـى حـّد سـواء      سـواء يف   ،صعوبات لتسـهيل يوميـات املـواطن   

 مبــا ميّكــن مــن ترســيم ،املراكــز دورا هامــا يف تفعيــل درجــات اجلاذبيــة اســتقطابيلعــب و

ــائم  ــى الســكان واحتياج ــا عل ــد أساس ــة تعتم ــة  مســاحات وظيفي ــة) الدائم ــت يومي أم  كان

 .منها أو ح  الظرفية( أسبوعية

ــدامإن إ     ــجع  نع ــوي يش ــان اجله ــى الكي ــتقطاب عل ــغرية   اس ــرية ص ــات البش املؤسس

النسـق الـوالئي يعـاين مـن صـدارة البلـدة الرئيسـة        وبالتـايل يصـبح   . ومتوسطة احلجم السكاين

ــة   ــاطق الثانوي ــرية يف املن ــات البش ــة للمؤسس ــيطرئا اجلاذب ــعوبة س ــد بص ــيت مت ــذا  ،ال وهك

 . املراكز الصغرى املكونة للنسق املطروح دواليك إىل
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ــيشت     ــكرة  ع ــة بس ــة  والي ــة امليداني ــال الدراس ــرى، ك،جم ــات األخ ــن الوالي  غريها م

 – ىاإلداري، الشـيء الــذي أدّ حصـريا علـى  البعــد    املبنيــةملجمـة  ال الناجتـة عــن  االنعكاسـات 

ــة الوظيف املتجــانس للمــدن والقــرى غــري لتطــورىل اإ -وســيؤدي  ــةمــن الناحي واملالحــ  . ي

قطبيـة  وىل على مسـتوى اجملـال االقليمـي انعـدام دراسـة اجلـدوى بالنسـبة ملفهـوم ال        ألللوهلة ا

  .عمليات التططيط مبعناها الواسعيف و ،يف العمليات املطتلفة للتقسيم اإلداري يةاملركز

بـل   ،ريـة اإلدا الكـملى  جملـاالت افقـط   الـيت ال ئـم   صـعوبة التسـيري   كما جتدر االشارة اىل     

 بـني التوافـق  ذلـك أن  . تتفـاقم أكثـر فـأكثر   الـيت    ،والصـغرية  ملتوسـطة اجملـاالت ا  تتعداها اىل

اىل درجــة  ســيئة ضــع النســقي االقليمــي البســكري تبــدووالواملتزايــدة  احتياجــات الســكان

ـ  ،احلكومـة  اليت تنـادي هبـا  املتوازنة  التنمية  احلد من مـن  املبذولـة   اجلهـود الكـبرية   الرغم مـن ب

هــذا  تــملر الســلبية الحظــاتامل كــل هــذهف . املســتوى احمللــيقبــل أصــحاب القــرار علــى 

 حــول هــذا شــروعةاملتســاؤالت ال جموعــةمشــفوعة مب االشــكالية الرئيســية وتطــرحبحــث ال

 : ، على النحو التايلالوضع

 :إشكالية البحث: أوال

ــم          ــتقطاب املالئ ــداث االس ــة إح ــة العمراني ــن للجاذبي ــدى ميك ــات  إىل أي م للتجمع

 البشرية حول مراكز النسق العمراين؟

ــاؤالت        ــبين التس ــرح أو ت ــد ل ط ــر، فق ــيطها أكث ــكالية وتبس ــذه االش ــا  ه ــراز مع وإلب

 : الفرعية التالية
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ــمح   -2 ــدى يس ــتقطابإىل أي م ــاحات    اس ــد مس ــرية بتحدي ــات البش املؤسس

 اجلاذبية الوظيفية؟

 ي؟ماهي مسامهة االستقطاب يف وظيفية اجملال النسق -1

  ؟حل مشكل االلتحام الوظيفي الوالئي ميكنكيف   -2

 :البحث اتفرضي :ثانيا

علـى ضـوء معاينـة    من أجل معاجلـة إشـكالية البحـث واإلجابـة عـن تسـاؤالئا الفرعيـة، و           

لبحـث  املركبـة ل  فرضـية ال صـياغة  ميكـن  ،جـراء البحـث امليـداين   احلاالت اإلجيابيـة والسـلبية   

ــا يت ــة لل" :ك ــة اجلاذب ــد  القطبي ــية يف  دي ــدو أساس ــكرة تب ــة بس ــرية لوالي ــات البش مؤسس

 ."وظيفة اجملال هلذه األخرية

طــة ببعضــها الــبعال عــمل عالقــات هــذه الفرضــية تنبثــق عــدة مفــاهيم مرتبعلــى  وبنــاًء    

ــابكية ــك أن . تش ــحراوية  ذل ــرية الص ــات البش ــة املؤسس ــةقطبي ــكرة   امللموس ــة بس يف والي

ــل م  ــد مســاحة اجلــذب لك ــى تســتطيع  دي ــز عل ــدهرك ــذلك و ،ح ــاحات ك ــف املس خمتل

 . الوظيفية املعنية

 :أهدا  البحث :ثالثا

 : مايلي هذا البحث هد تسيف ،عن أي مفهوم للشمولية ابعيد    

 .توضيح املفاهيم األساسية املرتبطة باجملالية واجلاذبية والقطبية خصوصًا -2

 .إثبات أن قطبية املراكز أساسية وهامة يف  ديد اجلاذبية -1
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 .إثبات أن مساحة اجلاذبية ترسم املساحة الوظيفية -2

ــة الشــبكاتعــدم االلتحــام بــني  علــى ملهــانال  -4 ــة للمجــاالت  اإلداري  ووالوظيفي

 .و اجملاالت الصغرية لوالية بسكرة اجلزئية اجملاالت

 :البحثمملرات  :رابعا

ــ  ميكــن     رى إجيــاز أهــم أســباب إختيــار موضــوث هــذا البحــث إىل إعتبــارات ذاتيــة وأخ

 :موضوعية، من أمهها

إشــباث فضــول شطصــي تنــامى معــي عــمل ئصصــي يف التهيئــة العمرانيــة يف املنــاطق  -2

 .الصحراوية

صــلة املوضــوث بالتطصــص املــدروس يف املاجســتري وحماولــة االســتفادة مــن توجيهــات  -1

 . األستاذ املشر  مللء الفراغ املوجود يف مثل هذه الدراسات

ـ    -2 السـكانية القائمـة،   يف التجمعـات  د اجلاذبيـة العمرانيـة   الوضعية غري املرضـية الـيت جتس

، وبالتـايل حماولـة إجيـاد    -ميدانيـة الدراسـة    –السيما على مسـتوى واليـة بسـكرة    

ــة شــاملة بــدائل تســمح بتططــي هــذه الوضــعية،  ممــا ميكــن مــن إحــداث تنمي

 .ومتوازنة

 :منهجية البحث: خامسا

ــف  إن      ــربط خمتل ــيت ت ــات ال ــن العالق ــق م ــاهيم  التحق ــذكر- الفرضــيةمف ــالفة ال ال  -س

تعتـمل واليـة بسـكرة كنسـق عمـراين      الـيت   ،لجوء إىل املقاربـة النسـقية  يستطيع أن يـتم إال بـال  
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 ميكـن أن وهـذه اخللفيـة   . لبشـرية مكون من جمموعة مـن عناصـر التركيـب جلميـع مؤسسـاته ا     

عــن  ،مســاحات اجلــذب واملســاحات الوظيفيــةو حبســاب خمتلــف درجــات القطبيــة تســمح 

ــاذج  ليل   ــدة من ــق ع ــق تطبي ــةطري ــة     ي ــاذج املركزي ــا النم  (gravitaires)خصوص

ــى    و ــة عل ــاطات املطتلف ــة و النش ــى اجلاذبي ــة عل ــات املطبق ــرورية للمعطي ــات الض التحقيق

دينيـز  وكـونفرس  وريلـي  فـاللجوء اىل العديـد مـن البـاحثني مثـل      . الصعيد العمـراين والريفـي  

ــو  وكريســتالري وبيمــان  ــوا يف هــذا اجملــال ع وآخــرينل ــل مل ــل بالوصــول بالتحلي ىل إكفي

ـ دو  أهدافه ، وبالتـايل اإلجابـة   واإلداري الـوظيفي  يندرجـة التجـانس علـى الصـعيد    مـدى  د ي

    .عن اشكاليىة البحث املطروحة

  :هيكل البحث :سادسا

ــاهيم         ــرتبط باملف ــت، ي ــري حب ــدمها نظ ــيني، أح ــزئني رئيس ــث يف ج ــة البح ــى خط تتجل

ــات ــص    والنظري ــي خمص ــاين تطبيق ــث، والث ــوث البح ــدة ملوض ــة اجملس ــات املطتلف والطروح

لإلجابـة عـن    –ميـدان الدراسـة    –الختيار فرضـيات البحـث علـى مسـتوى واليـة بسـكرة       

 .االشكالية الرئيسية للبحث

 :هيكل البحث على النحو التايلتقسيم ولقد ل     

لقــة باملوضــوث املطــروق، مــن تتضــمن مجيــع املــداخل واملطــارج املتع: املقدمــة العامــة -

 :مفاهيم خمتلفة، وكذلك كل العناصر األساسية اخلاصة باالشكالية الرمسية

خمصــص حملاكــاة العالقــة بــني اجلاذبيــة والقطبيــة ومــدى تأثريمهــا عــن : الفصــل األول -

 .النسق العمراين، جراء كل جتمع سكاين
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 .خمصص للوظيفة اجملالية: الفصل الثاين -

ــا البحــث العلمــي  خمصــ: الفصــل الثالــث - ــيت طوره ــاهج ال ص ملطتلــف الطــرق واملن

 .ملعاجلة مشاكل مماثلة

 .خمصص لدراسة احلالة: الرابعالفصل  -

خمصـص للملهنـة علـى قطبيـة وجـذب املراكـز وكـذلك الملهنـة علـى          : الفصل اخلامس -

 .بني الشبكات كمستطلص من الدراسة امليدانيةعدم التالحم 

امتـة عامـة تتضـمن جممـل نتـائج البحـث املتوصـل        هـذه املـذكرة خب   هذا ولقد توجت  

 .إليها وكذلك التوصيات املستطلصة من تلك النتائج

 :البحث صعوبات: سابعا

 : ال خيلو أي حبث من صعوبات، واليت من أمهها    

 .، وبالتايل نقص املراجع املستطدمة، السيما باللغة العربيةحداثة املوضوث املطروق -2

ــى املعل -1 ــول عل ــعوبة احلص ــات  ص ــدن اجله ــن ل ــة م ــة واحملين ــة واحلديث ــات الكافي وم

 .املطتصة، وعدم تكاملها بني القطاعات املعنية هبذه الدراسة

تضــارب وعــدم جتــانس املعلومــات احملصــل مــن اهليئــات احملليــة املطتصــة مــع بعــال  -2

ــة    ــات الوطني ــدواوين واهليئ ــن ال ــا م ــل عليه ــياق، احملص ــات، يف ذات الس املعلوم

ــديوان ا ــاعي  املطتصــة كال ــوطين االقتصــادي االجتم ــس ال ــاء واجملل ــوطين لالحص ل

 .اخل... 
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 : الفصل األول مقدمة

تكتسي اجلاذبية والقطبيـة أييـة قصـوى يف حيـاة التجمعـات السـكانية، عكـم العالقـة املتينـة              

ــبعض ــهما مــع بعضــهما ال ــهما، وتداخل ــ. فيمــا بين ــك أن تت ــة دســدذل ــا -ويج اجلاذبي  -تلقائي

 .القطبية، والعكس صحيح

يـرتبط مفهـوم اجلاذبيــة والقطبيـة بكـل جتمــع عمـراين تسـكنه أطيــاف خمتلفـة مـن البشــر،             

يتعــاطون فيمــا بينــهم عالقــات اقتصــادية واجتماعيــة متداخلــة، تعكــس طبيعــة التوافقــات الــيت 

بتضاريســه ومناخــه وموقعــه ) كــان تنشــأ فيمــا بــني هــؤالء األفــراد ييعــا، ومــا يعكســه امل

 .من استقطاب هلم( اجلغرايف

إن ختصــيص هــذا الفصــل إليضــاح وتفســري الكلمــات املفتاحيــة املكونــة ملوضــوع البحــث،     

.. جمسدا يف حمتـوى القطبيـة العمرانيـة وكـذلك اجلاذبيـة العمرانيـة، وعالقـة التـرابط فيمـا بينـها           

ـ   أنه أن يتـوج التشـابك النـاجم عـن تعـاطي االنسـان مـع        ذلك أن اإلملام هبذين املصطلحني مـن ش

حليـاة وتســتمر،  ا -عندئـذ  -فتنشــأ.. أخيـه االنسـان يف برهـة الــزمن الواحـد وحمدوديـة املكـان       

ــادالت ــر التب ــكن    ،وتزده ــاربون يف املس ــبعض، ويتق ــهم ال ــع بعض ــاس م ــؤالء الن ــهمك ه فين

ــا لصــاحلهم  ــها ويطوعو  ــتفيدون من ــرا مشــتركة يس ــر ،ويســتحدثون أط ــهى واملتج كامللعب واملل

 .اخل.. ودور الثقافة والتعليم والطب والرياضة

 :ما يلي من خالل  ،املواضيع الناشئة عن هذه التشابكيةيمكن مناقشة ف ،لذلك    

 .مفهوم اجلاذبية والقطبية -

 .عوامل اجلذب واالستقطاب -
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 :مفهوم اجلاذبية والقطبية  -2

ان فيمــا بينــهما أشــد االرتبــاط، ومتكــامالن إىل حــد ال شــك أن اجلاذبيــة والقطبيــة مترابطــ     

، لـذلك فمـن الصـعوبة ملكـان     (املدينـة أو القريـة  )التوافق، السيما علـى مسـتوى االقلـيم الواحـد     

 ...فك هذا االرتباط والتشابك فيما بينهما

طـابع كـل مـا هـو جـذاب       –اصـطالحا ولغـة    –يقصـد باجلاذبيـة    :اجلاذبية العمرانية -2-2

 (. 2115يف طبعة   Larousseحسب قاموس )أو جاذب 

هــي قدرتــه يف فتــرة معينــة ...( ســواء مدينــة أو جتمــع عمــراين، أو غــريه)إن جاذبيــة إقلــيم     

مفهـوم   ، يعتـرب عمومـا . سـكان، سـياح  ...( رأس مـال، يـد عاملـة   )على جذب عوامـل اإلنتـاج   

املتعــاملون . عتبــات االحتقــانعامــل حيويــة لمقلــيم،  طاملــا مل يبلــ  و ميــزة إدابيــة ااجلاذبيــة ذ

كـذلك بيئـة    ورمبـا االقتصاديون يعرفـون باختيـار منـاطق املـوطن بالبحـث عـن املزايـا التنافسـية         

  .اجلودة

ــية        ــزة التنافس ــدى إدراك املي ــة إذن م ــس اجلاذبي ــة)تعك ــة أو مفترض ــن (. حقيقي ــف ع وختتل

 . موعة خاصة باجلاذبيةالقدرة على املنافسة واليت هي حمصلة، ورمبا أيضا عامل من جم

القـدرة علـى جـذب واسـتبقاء النشـاطات، املؤسسـات        هـي  أن اجلاذبيـة  القـول  كذلك ميكن     

والسكان، مـن خـالل وجـود عوامـل خمتلفـة تشـكل اإلقلـيم، وبواسـطة خليزاتـه اخلاصـة متـارس            

 جاذبية أقـوى أو أضـعف علـى املؤسسـات واألسـر، وتسـمح هلـم باملشـاركة، بنجاحـات مـتغرية          

 (.بدرجات متفاوتة من النجاح لتحقيق تنمية هذه األخرية. )يف منو هذا األخري

ينظـر هلـا مـن األوجـه االقتصـادية،      : اجلاذبية دب إذا أن تعتـرب أو تؤخـذ مـن بعـدها الشـامل         

ــيم   ــائف اإلقل ــن وظ ــاقل ع ــرح تس ــمح بط ــة، تس ــة والبيئي ــة، الثقافي ــة، االجتماعي . الدميوغرافي
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مــن قبــل الوفــد الــوزاري للتهيئــة وتنافســية األقــاليم  2111ا ســنة حســب دراســة ر نشــره)

DIACT). 

ميكن  تعريـف اجلاذبيـة علـى أ ـا القـدرة علـى جـذب عـدة نشـاطات اقتصـادية وعوامـل                

مؤسســات، أحــداط وتطــورات مهنيــة، رجــاالت أعمــال، رقوس      )إنتــاج متحركــة  

قلـيم خــالل فتـرة معطــاة وحمــددات   يف هــذا السـياق، هــي انعكــاس أداء اإل ... ( أموال،وغريهـا،  

 .تهاتنافسي من بني عوامل ميكن العثور عليها جاذبية منطقة

إن اجلاذبية هي جمموعـة مـن اخلصـائص أو الصـفات الـيت متيـز منتـوج أو نـوع والـيت تعطيـه               

 : شيئا من التفوق والرفعة للمنافسني مباشرة وتعرف اجلاذبية بثالط عوامل

 .حجمه، نسبة منوه(: السوقجاذبية )تأثري السوق  - أ

 (عدد املنافسني، مستويات األسعار)التنافسية  الشدة - ب

 (.الشبكات: )موصولية السوق -ج   

إن اجلاذبية العمرانية هـي قـدرة تـوفري وتقـدو ظـروف اسـتقبال أحسـن للمـواطنني، يف إقلـيم              

تجــــــــددة،  حيــث تتــأثر باألوضــاع املحاليــا، األقــاليم يف حتــوالت كــبرية، . أو مدينــة

ــدد  ــني ج ــور منافس ــز)أو بظه ــاج  (املراك ــل اإلنت ــة لعوام ــة املتنامي ــة أو احلركي ــاد املعرف ، اقتص

 .واملمثلني االقتصاديني

يرتبط مفهوم القطبية باجلاذبيـة، وميثـل انعكاسـا لـه كانعكـاس الصـورة يف       : العمرانية القطبية -2-1

 .املرآة

ــة  تســعي     ــوم القطبي ــد الفضــ مفه ــوم أي امل)ائي، إىل البع ــرايفاجلفه ــة قابل، ذي ال(غ ــاس ي  ،للقي

ــق األ ــوفـ ــالد ابعـ ــكانية  فيزيائيـ ــة السـ ــة إىل الكثافـ ــة مرجحـ ــداد ) ة املعروفـ أي تعـ

 .(النـــــــاس يف موقع املكــــــان
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 االستقطاب يف املدن االشعاعية 11:صورة رقم
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هـي عمومــا قدرتــه علـى اجلــذب أو الــدفع   : مكــان وإليضـاح الصــورة أكثــر فـين قطبيــة         

بالنسبة ألماكن أخرى اسـتقطابية هـي الواجهـة أيـن تتمفصـل عـدة مقـاييس مثـل املـبىن بالنسـبة           

 .للجزيرة

أو يتفكـك ويعـود هــذا   ( وحتديـدا قطـب  )وكـذلك هـي الطريقـة الـيت يتشـكل هبـا مركـز            

 .1P.AMPHOUX ET AL 1999: الرأي لـ

قصـد بـه كـل مـا دـذب      ُيفـين قطـب اجلـذب     2115يف طبعـة   Larousse وحسب قاموس    

منطقـة صـناعية أو قطـاع نشـاط ميـارس دور إجتـذاب علـى تطـور          االنتباه، وقطب التطـور هـو  

منطقـة مسـتفيدة مـن إعانـة ماليـة، مـن أجـل خلـق املؤسسـات،           االقتصاد، وقطب احلـوار هـو  

 ...صنيف لألجراء، املرافق والتجهيزات العامةإعادة ت

ــافأمــا االســتقطاب       ــيني واضــحني يف عــامل اجلغرافي أحــديا معــىن كالســيكي : يشــتمل معن

اجلـذب الـذي ميارسـه مكـان علـى جمـال نوعـا مـا          االستقطاب هـو . مرادف لتركيز املادة والطاقة

 .سبة هلذا املركزبالنواسع  وغري متجانس، والذي يتواجد يف وضعية تبعية  
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 ظاهرة االستقطاب 12: صورة رقم
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ــارس      ــل لقطــب  مي ــل جــذاب يف وجــود املكــان، مثي ــارن عق ــة أو )اجملــال ُمق ــا مدين عموم

يف منتصــف . علــى نشــاطاته أو علــى مرافقــهأو علــى ســاكنيه  اتناســبي( اجــذب) امتغنطــ( منطقــة

 .بتحقيق حول اجلذب التجاري للمدن الفرنسية A.Piatier االقتصادي قامالستينيات 

تطــور جمتمــع  فعــل جــذب القطــب  ــو وهــو هنــاك معــىن ثــانوي ُيضــاف إىل اجلاذبيــة،    

 .ويــــجه
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 1999االستقطاب الرئيسي لشغل املرأة  13 صورة رقم                          
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 F.Perroux et  هـــذه املقاربـــة الثانويـــة مســـندة إىل أعمـــال االقتصـــاديني            

J.R.Boudeville ،  ــرحاألو ل ــام  إقت ــ (1955)يف ع ــ امفهوم ــري خم ــوغ ــب النم ــذا . تص بقط ه

ــة     ــتثمارات القطاعي ــر أن االس ــيكي ُيظه ــوازن النيوكالس ــات الت ــع نظري ــاع م ــوم يف انقط املفه

ــو  ــات مضــاعفة للنم ــات وتقني ــق ميكانيزم ــة خلل ــاة هــي قابل ــة املضــاعف).املنتق ــة : نظري نظري

مــن ســعر تكلفــة  ارتفاعــاتــنص علــى أن كــل زيــادة يف طلــب املســتهلكني أكثــر  اقتصــادية

التطبيق اجملايل هلـذا النـوع مـن النظريـات ر تطـويره علـى مسـتوى جهـوي مـن          ...(اراتاالستثم

وحســب التعريــف  J.R.Boudeville (1972.) خــالل التبــادالت مــا بــني الصــناعية مــن قبــل 

 منصـب 5111فـين القطـب العمـراين دـب أن يتـوفر علـى األقـل علـى           INESEE   اإلحصائي

 .احة عمرانيةمس و شغل وُيهيئ جمال عمراين حميط
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 1994/1995املبادالت النزوحية للطلبة يف القطب اجلامعي بني عامي  14: صورة رقم
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 :ستقطابإلعوامل اجلذب وا  -1

جمــع الت –عمومــا  –ســتقطاب يف موقــع جغــرايف معلــوم، هــو إلتــرتبط عمليــة اجلــذب وا     

، مبجموعـة مـن العوامـل ذات األثـر البـال ، خلـا يكـرس اأذابيـة أفـراد          (املدينة أو القرية)السكاين 

هذا التجمع صوب هذا املوقع من جهـة، واسـتقطاب ذلـك املوقـع هلـؤالء األفـراد، مبـا يـوفره هلـم          

 .من ظروف حياة مالئمة، وبالتايل، مبا مييزه هو عن بقية املواقع األخرى

هذه العوامـل، بشـكل خـاص، يف جممـل التفـاعالت اإلدابيـة هلـذا املكـان مـع هـؤالء           تتجلى     

املختلفـة، والسـعي   (  التجـارة )األفراد، علـى  ـو منسـجم ومتواصـل، مثـل التبـادالت  التجاريـة        
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لتحقيق احتياجات هـؤالء األفـراد مبـا حيتاجونـه مـن سـلع وخـدمات، ومـا يتطلـب ذلـك مـن            

 .هذا التفاعــــــل مرافق عامة من شأ ا جتسيد

ــة األوىل: التجــارة 1-2- ــن الدرج ــل جــذب م ــد :عام ــدة  لق ــذ ع ــرت التجــارة من ظه

 .(سـوريا و لبنـان )وفينيقيـا  ( العـراق )رين مـا بـني النـه   عصور، مع هل جزيرة كريت وجتـار بـالد   

عبارة عن نشاط يتعلـق بشـراء املنتجـات مـن أجـل بيعهـا يف نفـس احلالـة الفيزيائيـة           هيوالتجارة 

الـذي ُيكملـل   ( جتـار اجلملـة وجتـار التجزئـة    )مصحوبة بتغـيريات طفيفـة، وهـي فعـل التـاجر       أو

 BERTRAND J.P (1994:)حسب 

ــائي  - ــع الفيزي ــام التوزي ــة: مه ــع : ختــزين وجتزئ تشــكيل احلصــص املناســبة ألحجــام البي

 .للبائعني اآلخرين والعمالء النهائيني، ونشر منتجات يف خمتلف اجلهات والبلدان

ــ  - ــتالقم مه ــة (: اجملموعــة املتناســقة)ام ال ــراح نوعي ــى اقت ــيت ترتكــز يف آن واحــد عل وال

 .منتجات للمشتري يف نفس نقطة البيع

ـجل بتجـار التجزئـة، وُتـتدملم جهـود ترقيـة             - مهام تنشـيط وتقويـة الطلـب عمومـا ُتكّمـ

 .املنتجني

 .مهام اإلعالم واإلرشاد  -

علـى أ ـا نشـاط يشـتمل علـى       2115يف طبعـة   Larousseٌتعرَّف التجـارة حسـب معجـم         

ــادل الســلع ــع، تب ــع اخلــدماتو الشــراء، البي ــة، أو بي ــي.األشــياء ذات القيم ــل جتــاري فه : فع

وهــي طريقــة توزيــع املنتجــات واخلــدمات بواســطة مواقــع النــت  ، الكهربــاء لــوازم كتجــارة

ة العادلــة هــي والتجــار... بيــع علــى االنترنــت: ونقــول كــذلك جتــارة .. اخلاصــة باملؤسســات

جنـوب فيهـا يقبـل مسـتهلكو     -عبارة عن تبادالت جتارية مؤسسـة علـى التكافـل، وجتـارة الشـرق     
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الشمال بشـراء السـلع بأسـعار تسـمح للمنـتجني يف اجلنـوب بتحسـني ظـروف املعيشـة والعمـل           

 . عندهم، خلا يشجع التنمية املستدامة

ـ         قـانون  )د حتكمـه جمموعـة مـن القـوانني     ويف علوم القانون واإلدارة فين عقـد التجـارة هـو عق

ــوَّم بســلطة قضــائية خاصــة  ( التجــارة ــق والتريــة ُتق ــث التطبي ــة التجــارة)حي ــب (حمكم ، كت

ــارة ــارة : التج ــجالت التج ــع    ... س ــة م ــبة عالق ــي نس ــريب فه ــال األدب الع ــا يف جم وأم

التجـارة  والفعـل ُيتـاجر ُيقصـد بـه خلارسـة      . خلارسة، كتجارة الشـرفاء الـيت تكـون جيـدة    :أحدهم

ــاالحتراف   ــذي ب ــاجر هــو الفاعــل أي الشــخص ال ــد، والت مــع شــخص أو مــع مؤسســة أو بل

والتمهني ُينجز يف العادة أفعـال التجـارة، كمـا ُتطلـق صـفة التجـاري علـى احلـي الـذي ُتمـارس           

وهـذا اسـتنادا   . فيه التجارة، والفندق الـذي يقـوم ببيـع األشـياء واخلـدمات ُيـدعى أيضـا جتاريـا        

ــم  ــة   Larousseإىل معجـ ــّرف .2115يف طبعـ ــد عـ  ) Nathalie Lemarchand )2118وقـ

 .التجارة على أ ا نقل ملكية مبقابل

ــواث املنتجــات :1-2-2 ــاك  تصــنيف ح: تصــنيفات التجــارة حســب أن ــواث ســب هن أن

، دمــع بــني كــل أنــواع Beaujeu Garnier  (1967) وقــد  ر اقتراحــه مــن قبــل ،املنتجــات

ــه، : ئيســيةالتجــارة يف تســع أصــناف ر ــز الترفي ــة، جتهي ــز املهن ــز الشــخص، جتهي ــة، جتهي التغذي

الرياضــة والثقافــة، صــيانة الشــخص، احملروقــات ولــوازم النقــل، ُدكــان جتــاري بفــروع خمتلفــة، 

ــاهي، ــاعم، مق ــادق، مط ــذلك ... فن ــر حســب وك ــةتصــنيف آخ ــاث املمارس ــدد إيق ــه ح  في

Beaujeu Garnier..   وJ/DELOBEZ A،  ــ ــناف (3)ة ثالثـ ــة   أصـ ــن املمارسـ مـ

ــي  ــة وه ــبوعية،    : التجاري ــدات األس ــارة ذات العائ ــة، والتج ــدات اليومي ــارة ذات العائ التج

  جـودة التجـارة   تصـنيف آخـر حسـب    أيضـا كمـا يوجـد    ..والتجارة ذات العائـدات االسـتثنائية  

 .اخل...املنزلة، العصرنة، التناسق، اللمعان، مساحة البيع: على اجلودة التجارية اساساُيرّكز
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ميكــن تصــنيف التجــارة مــن وجهــة نظــر عالقتــها بــالزبون،  :أنـــواث التجــارة -1-2-1

 :كمايلي

 مـا تكـون ُمشـتراة أو بعـد حتـويالت جزئيـة      تشتمل علـى بيـع سـلع يف حالـة     : جتارة التجزئة -أ

إضـافة إىل البيـع، فـين هـذا النشـاط      . مهمـا كانـت الكميـات املعباعـة     ، عموما إىل عمالء خواص

كاألثـاط  )التجزئـة، يسـتطيع أيضـا تغطيـة تسـليم البضـائع وترتيبـها عنـد العميـل          اخلاص بتجارة 

 (.أو التجهيز الكهـــرومنـــــزيل مثال

تشتمل علـى شـراء، ختـزين، بيـع سـلع عمومـا لتجـار التجزئـة، للمسـتعملني           :جتارة اجلملة -ب

  .أو للجماعات( صناعيا أو جتاريا)املهنيني 

 :جهة نظر إطارها القانوين، فتصنف إىلكما قد ينظر إليها من و    

 .االسترياد باجلملة :مثل ،ارة رمسيةـجت   -ج

البــائعون املتجولــون يف الشــوارع وبــائعو أســواق التجزئــة، ويف  :مثــل ،جتــارة غــري رمسيــة   -د

ــول   ــدد يق ــذا الص ــي Frey (1995 )ه ــري الرمس ــاع غ ــف للقط ــريبة وال : "يف وص ــدفع ض ال ت

 ".البينيةر باحلياة العائلية وبالعالقات االجتماعية، ترخيص، دورها مرتبط أكث

 

هنـاك عـدة معـايري مـن     :إىل أي مدى ترتبط التجـــارة ــــاذبية مدينـــة    -1-2-2

، (نفـق )تـرو املسـكك حديديـة،   القنـوات،  الطرقات، الشبكة جيدة من  كوجوداملفترض أ ا ُتعزلز اجلاذبية،

السـوق  "توّفر العمـل و اليـد العاملـة املؤهلـة     وكذلك ... اجات،كهربائي، خلرات الراجلني، الدرالقطار ال

ات واألشخاص، جو معتدل، قعـرب املـوارد الطبيعيـة املعتاحـة، إرفـاق اإلمكانيـات       ملمتلكأمن او، "اجليدة

إال أن يكونـوا متمـوقعني بطريقـة سـيئة يف     )ذات اجلودة، جباية جيدة، كثافة هامة ملنشآت التعليم العـايل  

، حضـور وموصـولية العديـد مـن اخلـدمات االجتماعيـة، الطبيـة        (اف العمرانية قليلة اجلذبمناطق احلو



39 
 

وهذه األخرية ُتمثِّـل عـامال جـُد ُمـؤثر يف اجلاذبيـة، هلـا عالقـة قويـة         ... الثقافية، اإلدارية، والتجارية،

نـه وإعطـاقه قيمـة،    مركز نشأ يف زمـن قـدو وُنريـد تثمي   ( على سبيل املثال)بالقطبية، فعندما يكون لدينا 

ويتطـور هـذا   . مهما كانت طبيعته، نستخدم ثابت اجلذب هذا الـذي ُيـدعى التجـارة للوصـول لغايتنـا     

 .يصبح قطبالاملركز عرب ازدياد النشاطات التجارية، ببطء أو بسرعة 

 

 كيفية توسع مركز 11: شكل رقم

 

 

 املركز القدو         

 

 2111الباحث، : املصدر

علـى أ ـا نشـاط شـراء وبيـع، تبـادل سـلع، وأشـياء ذات          -سـابقا   – التجارة د ر تعريفلق     

مـن الكشـف العمـراين عنـد حتضـري أدوات       ًاهـذه اخلـدمات ُتشـكِّل جـزء    . قيمة، أو بيع اخلدمات

 .التهيئة والتعمري

 قـول  تشكل التجارة جهازا مهما جـدا بالنسـبة للمدينـة، فهـي حتـرك اجملـال العمـراين مثلمـا ي           

Abderrahmane Meziane (2115)"     ــن ــاطات، م ــل النش ــم ك ــذي يلح ــالط ال ــا امل إ 

ــتمّ     ــراين ال ي ــلي العم ــب احلوص ــن التركي ــدس لك ــع وتتك ــاطات تتجم ــذه النش ــا ه                                                ."دو 

العمـراين، تتبـع   تنتمي التجـارة إىل قالـب املدينـة، إ ـا يف نفـس الوقـت سـبب ونتيجـة للتوسـع          



40 
 

تعكـس مسـتوى تطورهـا االقتصـادي     . تطور املدينـة وهيكلـها ويف نفـس الوقـت جماهلـا العمـراين      

ــده    ــا يؤكـ ــب مـ ــها حسـ ــديا يف وظيفيتـ ــب دورا قاعـ  ..Beaujeu Garnierوتلعـ

J/DELOBEZ A    (1977). 

ـ  وكـالالأمن،  : عموما هناك عـدة عوامـل مسـؤولة عـن إضـعاف جاذبيـة اإلقلـيم            ري جغرافيـا غ

، نسـبة كـبرية مـن املنـازل     (خاصـة امليـاه  )وجود خطر أزمـة أو صـراع أو غيـاب املـوارد     وحمبذة، 

مـن حيـث عـدد السـكان، أحيانـا تكـون حتـت        )القدمية، أو غري الصحية، مدن ذات حجـم كـبري   

 (.اليد العاملة تكلفةضغط اهلجرة والنزوح، 

ــوفري احتياجــ2-2-  ــواطن كفت ــق اجلاذبات امل ــل بتحقي ــةي ــدة اح :ي ــواطن عدي تياجــات امل

ومتنوعة يسعى للحصـول عليهـا مهمـا كـان الوصـول إليهـا صـعبا، وتنقسـم هـذه االحتياجـات           

 :إىل أقسام منها

ــةإلا1-2-2  ــوم  :حتياجــات اليومي ــيت نســتعملها كــل ي ــك االحتياجــات ال وعــادة  ،وهــي تل

ل فتـرة  أي تسـتهلك بسـرعة يف مـرة واحـدة أو عـدد حمـدد مـن املـرات خـال          ،تكون غري معمرة

الســكر كمــواد والشــاي والصــابون واللحــم : ســريع مثــلأي  زمنيــة قصــرية، اســتهالك حلظــي

ــة ــراء   ،غذائي ــة، والش ــر ومبحدودي ــرة أو أكث ــتعملها م ــة، نس ــأدوات مكتبي ــالم ك واألوراق واألق

 .وتسمى أيضا األشياء السهلة أو غري املعمرة ،يكون بطريقة روتينية 

ــتم اقتناقهــا كــل أســبوع و :حتياجــات األســبوعيةإلا 2-2-2  ــيت ي ســتعماهلا أو اســتغالهلا إلال

 .سبوعاألعلى مدى 

ــةإلا3-2-2  ــات الظرفي ــروف : حتياج ــب الظ ــى حس ــون عل ــون ن أأي  ،وتك ــتغالهلا يك اس

 .نادرا، وكذلك توفرها
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فمـثال علـى   : أن نقسـم السـلع اسـتنادا إليهـا     ميكـن كما توجد العديـد مـن املؤشـرات الـيت         

معــدل تكــرار الشــراء، أو كميــة اخلــدمات الالزمــة للســلعة إلشــباع  و، أحســب هــامش الــربح

الوقـت الـذي يقضـيه املشـتري     أو الوقـت الـذي تسـتهلك فيـه السـلعة،      أو احتياجات املشـتري،  

 .خلإ ...ليشتري السلعة

 .هذه االحتياجات قـد تكـون متـوفرة يف بيئـة املـواطن فتجعلـه مرتاحـا ويقتنيهـا حينمـا شـاء              

خاصـة إن كانـت طبيعيـة املنشـأة البشـرية صـغرية       ، (أي عـن مقـر سـكناه   )دة عنـه  وقد تكون بعي

وال تتــوفر علــى عــدد االحتياجــات الــيت يريــدها املــواطن ، فهنــا يضــطر إىل التنقــل إىل منشــأة 

 .بشرية أخرى للحصول على مبتغاه

اطن وعادة ما تكون هذه املنشأة أكـرب ومتـوفرة علـى سـلع وخـدمات أكثـر، حيـث دـد املـو             

وبالتـايل شـيئا فشـيئا يريـد حتويـل مكانـه األصـلي إىل املنشـأة البشـرية األكـرب            ،حاجته بعد التنقل

وهنـا تتحقـق ظـاهرة اجلاذبيـة، حيـث أثـرت املنشـأة البشـرية          .واملتوفرة على حاجاته وضـرورياته 

 .على املواطن فجذبته إليها ووفرت له ظروف الراحة ،واألصلح للعيش  ،األكرب
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 :وعالقتها باجلاذبية أنواث السلع اليت حيتاجها املواطن3-2- 

 أنواع السلع :11شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 .A.p. Muarphy and B.Enis (0891): املصدر

النهائي ألغراض االستهالك  وهي جمموعة السلع اليت تشترى بواسطة املستهلك  : السلع االستهالكية 1-3-2
الشخصي، وعادة ما يصنفها القائمون بالنشاط التسويقي على أساس العادات الشرائية للمستهلك إىل أربعة 

 :، هي(8002طلعات أسعد عبد احلميد،   حسبأصناف 

ــرة -أ  ــلع امليس ــتهالكية    ( Convenience Goods): الس ــلع اس ــا س ــى أ  ــرف عل تع

ــ  ــرائها ويف احل ــادة ش ــرر ع ــل يتك ــدود، مث ــرائي حم ــود ش ــاج إال إىل جمه ــون : ال وال حتت معج

 ... األسنان، والصابون والصحف اليومية

 :  وعليه ميكن تصنيف هذه السلع إىل تصنيفات فرعية كاآليت

 ظمة ؛تسلع تشترى عادة بصفة من -

 سلع حتتاج إىل أقل قدر من اجملهود للبحث واملقارنة ؛- 

 أنواع السلع

 صناعية  استهالكية

 ميسرة

 تسوق

 اصةخ

 حمل ليست سلع
املستهلك تفكري  

 خدمات واجزاء 

 املعدات وا الت 

مواد وخامات 
مساعدة يف عملية 

 اإلنتاج 
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 .املستهلك وتشتريها يف احلال للضرورة  سلع تكون متوافرة بالقرب من -

يف الغالب تكـون أسـعار هـذه اجملموعـات الثالثـة منخفضـة، فالسـلع املسـتقرة الـيت تشـترى               

بانتظــام كمعجــون األســنان ال حتتــاج إال إىل قــدر حمــدود مــن التخطــيط أو اجملهــود كمــا أ ــا 

سـتهلك سـلع الطـوار  يف    متوافرة لدرجـة كـبرية وظـاهرة أمـام املسـتهلك، كـذلك يشـتري امل       

احلال، حيث احلاجـة الطارئـة هلـا كشـراء  سـية يف يـوم شـديد احلـرارة، هلـذا فمنتجـي هـذه            

األنواع من املنتجات يعملون علـى إبرازهـا بشـكل ظـاهر يف منافـذ البيـع جلعلـها يف متنـاول نظـر          

 .املستهلك حيث حيتاجها 

ــوق -ب ــلع التس ــتهالكي( Shopping goods) :س ــلع اس ــي س ــراء، ه ــرار يف الش ــل تك ة أق

لكن عنـد القيـام باالختيـار والشـراء هلـا يقـارن املسـتهلك بينـها وفقـا جملموعـة مـن األسـس             

كاجلودة والسعر والشكل واملالئمـة قبـل اختـاذه قـرار الشـراء، وعليـه عنـد شـراء هـذه اجملموعـة           

باملقارنـات،   ممن السلع فين املستهلك يبـذل وقـت أطـول وجمهـود أكـرب جلمـع املعلومـات والقيـا        

ــل ــس :مثـــــــــــ ــاط واملالبـــــــــــ .                                                                                                                   االثـــــــــــ

وهذا النوع مـن املالبـس ميكـن أن ينقسـم إىل سـلع متماثلـة أو متجانسـة وسـلع غـري متجانسـة،           

تجانسـة علـى أ ـا متماثلـة يف اجلـودة ولكنـها ختتلـف يف السـعر مبـا          إذ ينظر املستهلك للسـلع امل 

يـربر إجــراء املقارنـات بينــها، لــذا دـب أن يركــز البـائع علــى توضــيح سـعرها أمــا بالنســبة      

ــس)للمنتجــات غــري املتجانســة  ــاط واملالب ــر ( كاألث ــتج أكث ــرى أن خصــائص املن فاملســتهلك ي

ـ     ى تـوفري مـوديالت عديـدة تشـبع األذواق املختلفـة      أيية من سعره، لذا دـب أن يركـز البـائع عل

 .       وأن يهتم رجال البيع لديه وزيادة مهارهتم إلقناع ونصح املستهلك 
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ــة -ج ــلع اخلاص ــائص   ( Special Goods) :الس ــلع ذات اخلص ــن الس ــوع ع ــذا الن ــرب ه ويع

ــهو    ــات املش ــيارات ذات املارك ــرائها كالس ــاص لش ــد خ ــام جبه ــب القي ــيت تتطل ــدة ال رة الفري

واملوديالت احلديثة حيـث يقـوم األفـراد بـأداء جمهـود كـبري لشـرائها وعـادة ال يقـوم املسـتهلك           

باملقارنة بني هذه السلع فهم يبـذلون قـط اجملهـود املطلـوب للتوصـل إىل البـائع الـذي تتـوافر لديـه          

 هذه السلع، فهـم يبـذلون فقـط اجملهـود املطلـوب للتوصـل إىل البـائع الـذي تتـوافر لديـه هـذه           

 .   السلع ومن هنا تربز أيية اإلعالن عن منافذ توزيع ملثل هذه األنواع من السلع 

ــتهلك   -د ــري املس ــل تفك ــت حم ــلع ليس ــوع إىل  ( Unsought Goods) :س ــذا الن ــري ه يش

: السلع اليت قـد ال يعلـم املسـتهلك عنـها شـيئا، أو تلـك الـيت ى يفكـر عـادة يف شـرائها، مثـل           

شـركات حيـث ال يبحـث عنـها املسـتهلك إال بعـد أن يلـم هبـا مـن          اجلديدة اليت تقدمها بعـض ال 

خـالل احلمـالت اإلعالنيـة، أمـا النـوع الثـاين فيشـمل السـلع الـيت يعرفهـا املسـتهلك لكـن ال             

حتتـاج إىل إعالنـات مكثفـة    _ كنتيجـة لطبيعتـها اخلـاص   _ يبحث عنها عادة، ومثـل هـذه السـلع    

الـربامج الثقافيـة الـيت تعـد علـى شـرائط       : ، مثـل باإلضافة إىل االهتمام بوسـائل البيـع الشخصـي   

 .صوتية معينة 

ويف هذا الصـدد يهمنـا أن توضـح الفـروق الـيت دـب أن يلـم هبـا رجـل التسـويق بالنسـبة                 

 :      جملموعات السلع االستهالكية واليت أملها يف
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 هالكيةالفرق بني أنواع السلع االست(: 11)اجلدول رقم                       

 أنواع السلع االستهالكية العناصر

 ليست حمل التفكري خاصة تسويق ميسرة املقارنة

السلوك 
 الشرائي 

 شراء متكرر  -

 ختطيط قليل   -

 كجهود حمدود للمقارنة  -

ارتباط ضعيف باملوقف 
 الشرائي

 اقل تكرارية يف الشراء  -

ختطيط أكثر وجمهود  -
 أكثر عند الشراء 

بني  عقد مقارنات -
املاركات على أساس 

 األسعار و اجلودة والشكل 

تفصيل عايل للماركة  -
ودرجة عالية من الوالء هلا 
مع استعداد لبذل جمهود 

 عايل الشراء 

نادرا ما يتم إجراء  -
 مقارنة بني املاركات 

 حساسية اقل للسعر    -

عدم معرفة باملنتج  -
أو إذا كان هناك )

معرفة فين اهتمام 
هبذا النوع  املستهلك

حيث ال يفكر ( ضئيل
 يف شرائه  

 متعدد  عايل  عايل  منخفض السعر 

طبيعة 
 التوزيع 

منتشر، مع االهتمام 
باألماكن القريبة من 

 املستهلك 

توزيع انتفائي يف عدد أقل 
 من التاجر 

التواجد يف منفذ واحد أو 
 عدد قليل من املنافذ  

 التنوع ي املنافذ 

طبيعة 
 الترويج 

لى نطاق كبري من جانب ع
 املنتج هلا 

التركيز على إعالن والبيع 
الشخصي من جانب املنتج 

 والبائع 

توزيع منتقي بعناية من 
 جانب املنتج والبائع 

اهتمام عايل باإلعالن 
والبيع الشخصي من 

 املنتج والبائع 

 

 .2119 ،االبتكاري التسويق احلميد، عبد أسعد طلعت: املصدر

 

هي جمموعة السلع اليت تشترى بواسطة األفراد واملنظمات إلجراء عمليات عليها أو : الصناعيةالسلع 2-3-2 
استخدامها كمكون ملنتج ما أو تساعد يف أداء خدمة ما أو القيام بعمل ما، وعليه فغن التفرقة بني السلع 

االستهالك فالسلعة هنا االستهالكية والسلع الصناعية تكمن يف الغرض من شرائها، فيذا كان الشراء بغرض 
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استهالكية أما إذا كان الشراء من أجل تصنيعها آو إجراء تصنيعها أو إجراء عمليات عليها تغري من شكلها او 
 .    حمتواها أو تستخدم يف إنتاج سلعة أخرى أو أداء خدمة فين السلعة تصبح صناعية 

نتاج وتكلفتها إىل ثالثة جمموعات رئيسية هي املواد ويتم تصنيف السلع الصناعية طبقا لعالقتها بعمليات اإل     
 : اخلام واألجزاء املصنعة املعدات واآلالت، مواد وخدمات التشغيل، وفيما يأيت توضيح خصائص كل منها

سـلع صـناعية تـدخل مباشـرة وبالكامـل يف املنـتج النـهائي أمـا كمكـون          :اخلامات واألجـزاء - أ

ل عمليـات فنيـة جتـري عليهـا، ومتثـل جممـوعتني مـن السـلع         أو جزء منه أو يتم حتويلها مـن خـال  

ــة    ــات الزراعي ــام املنتج ــواد اخل ــمل امل ــنعة، وتش ــزاء املص ــام واألج ــواد اخل ــا امل ــالقطن )ي ك

، حيث يـتم تصـنيع كـثري مـن السـلع الزراعيـة وحتويلـها إىل سـلع الزراعيـة وحتويلـها           (والفاكهة

دة االسـتخدام إلنتـاج سـلع أخـرى، أمـا السـلع       إىل سلع خمتلفة تعد ألغـراض االسـتهالك أو إلعـا   

الطبيعية فعـادة حجمهـا ضـخم وقيمـة الوحـدة منـها مرتفعـة وحتتـاج إىل وسـائل خمتلفـة لنقلـها            

من املنـتج إىل املسـتخدم هلـا، وعـدد املنـتجني هلـا حمـدود لكنـهم مـن كبـار املنـتجني حيـث             

احملركــات واإلطــارات : عة مثــليســوقو ا مباشــرة إىل املســتخدم الصــناعي هلــا، واألجــزاء املصــن

ــات   ــة بــدون تعــديل عليهــا أو إجــراء عملي والــيت تــدخل كمكونــات يف إنتــاج الســلعة النهائي

صناعية هلا، وعادة ما يـتم تسـويقها مباشـرة إىل املسـتخدم هلـا، ويعتـرب السـعر واخلـدمات املـؤداة          

 .      من أهم العناصر التسويقية هلا وتقل أيية اإلعالن عن بيعها 

ــدات -ب ــتخدم   : ا الت واملع ــا تس ــهائي وإمن ــتج الن ــات املن ــدخل يف مكون ــلع صــناعية ال ت س

ألداء العمليــات واملراحــل الصــناعية لــه كاملولــدات الكهربائيــة وأجهــزة احلاســب اآليل ومعــدات 

الرفــع، عــادة تشــترى مــن املنــتج مباشــرة و تــاج إىل قــرارات تســتغرق وقتــا طــويال لدارســة 

 .والفنية املرتبطة هبا النواحي املالية
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هــي ســلع ال تــدخل يف املنــتج النــهائي لكنــها إمــا  :مــواد التشــغيل واخلــدمات الصــناعية -ج

ــة  ــة     صــناعية معين ــوت)تســتخدم ألداء عملي ــف ( كــالفحم والزي ــف )أو يف التنظي ــواد التنظي م

وتشـترى هـذه   ( املـواد الـيت تسـتخدم يف تصـليح املاكينـات     )أو القيـام بعمليـة صـناعية    ( املختلفة

كخـدمات  ( اخلـدمات الصـناعية  )املواد مـن الوسـطاء و ال حتتـاج إىل جمهـود كـبري عنـد شـرائها        

الصــيانة واإلصــالح للماكينــات، اآلالت الكاتبــة، أجهــزة الكمبيــوتر، عــادة مــا تقــدم بواســطة  

 . صغار املنتجني هلا أو عن طريق املنتج األصلي لآلالت واملعدات املستخدمة

ــى إســتراتيجية تســويقها،  العــرن إ      ــأثري اخلصــائص الرئيســية للســلعة عل ض الســابق يؤكــد ت

لكن يف نفس الوقت دـب أن تعتمـد اإلسـتراتيجية التسـويقية للمنـتج علـى املرحلـة الـيت ميـر هبـا           

املنتج خالل دورة حياته وعنـد املنافسـني ودرجـة تقسـيم السـوق اخلـاص بـه، وعـادة مـا تكـون           

ة علـى سـلع وخـدمات أكثـر، حيـث دـد املـواطن حاجتـه بعـد التنقـل           هذه املنشاة اكرب ومتوفر

وبالتــايل شــيئا فشــيئا يريــد حتويــل مكانــه األصــلي إىل املنشــأة البشــرية األكــرب واملتــوفرة علــى 

ــرت املنشــأة البشــرية األكــرب   ــث أث ــة، حي ــا تتحقــق ظــاهرة اجلاذبي ــه وضــرورياته، وهن حاجات

 .               ووفرت له ظروف الراحة واألصلح للعيش على املواطن فجذبته إليها

ـــاذبية4-2-  ـــرافق واجل ــواطن،    :وزن امل ــاة امل ــدا يف حي ــام ج ــا ه ــق دوره ــبة للمراف بالنس

حيث ترتكز جممل راحته على توفريهـا يف مدينتـه، وقرهبـا مـن مقـر سـكناه وهـي أنـواع، وكلـها          

ج والعمــل، واقتنــاء تــدخل يف أســباب راحــة املــواطن بنســبة كــبرية جــدا، فهــو حيتــاج للعــال

 .ما  تاج إليه يف احلياة العمرانية  مشترياته وتثقيف نفسه، وكل 

وتنقسم املرافـق العامـة إىل أنـواع متعـددة بـالنظر إىل اعتبـارات خمتلفـة، فمـن حيـث طبيعـة               

ــة     ــادية، مهني ــة، اقتص ــق إداري ــنيفها إىل مراف ــن تص ــور ميك ــدمها إىل اجلمه ــيت تق ــدمات ال اخل
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ومـن حيـث النطـاق املكـاين لتواجـدها ميكـن تقسـيمها إىل مرافـق عامـة وطنيـة           ... واجتماعية، 

ومرافق عامة حمليـة، ومـن حـي مـدى سـلطة الدوليـة يف إدارة املرافـق العامـة ميكـن تقسـيمها إىل           

مرافق غـري ذات الشخصـية املعنويـة وأخـرى ذات الشخصـية املعنويـة، ومـن حيـث مـدى سـلطة           

رافــق العامــة إىل مرافــق اختياريــة ومرافــق إجباريــة، فالنســبة لتلــك الدولــة يف إنشــائها تنقســم امل

 :اليت تصنف من حيث طبيعة نشاطها فهي تنقسم إلىنوعني رئيسيني

وهــي تلــك املرافــق الــيت تتنــاول نشــاطا ال يزاولــه األفــراد  :املرافــق العامــة اإلداريــة 1-4-2

مرافـق الـدفاع   : يـه، مثـل  عادة إما بسـبب عجـزهم عـن ذلـك أو لقلـة أو انعـدام مصـلحتهم ف       

واألمن والقضـاء، وختضـع املرافـق اإلداريـة مـن حيـث األصـل ألحكـام القـانون اإلداري فعماهلـا           

ــا     ــا وعقوده ــة وقراراهت ــرفاهتا إداري ــة، وتص ــا عام ــوميني، وأمواهل ــوظفني عم ــربون         م يعت

يـه، وإمـا بسـبب    أيضا، متارس نشاطا يبتعـد عنـه األفـراد عـادة إمـا لقلـة أو انعـدام مصـلحتهم ف        

األمـن، القضـاء، الـدفاع، وكـل هـؤالء يسـتفيدون       : عجزهم عن ذلك، ومن هـذه املرافـق نـذكر   

 .من امتيازات السلطة العامة لتحقيق أهدافهم

مثـل مرفـق النقـل واملواصـالت، مرفـق توليـد امليـاه والغـاز، مرفـق           :املرافق االقتصادية 1-4-1

تطـور وظـائف الدولـة، وكـذلك األزمـات      : ة منـها هذه املرافق ظهـرت ألسـباب عـدّ   ... الربيد، 

ــادة    ــي يف الع ــادية، وه ــل االقتص ــيم اهلياك ــة وتنظ ــة ملعاجل ــول دائم ــت كحل ــادية، ُفُجعتل االقتص

متارس نشاطا إما جتاريـا أو صـناعيا خلـاثال لنشـاط األفـراد، كمـا تعمـل يف نفـس ظـروف عمـل           

رهـا القضـاء والفقـه مـن قواعـد      املشروعات اخلاصة، وحلساسـية طبيعـة نشـاط هـذه املرافـق حرّ     

 .القانون العام

 :قد ر متييز املرافق العامة عن املرافق االقتصادية العامة وفقا للمعايري التاليةلو    
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يّتخـذ شـكل املشـروع أو مظهـره اخلـارجي كمعيـار لتصـنيفه حيـث، لـو          : املعيار الشكلي -

لنـا عنـه مرفقـا اقتصـاديا     أخذ هذا املشروع مظهر املشـروعات اخلاصـة، وأدارتـه شـركة لق    

 .ولو خضع إلدارة ورقابة وإشراف السلطة العامة لقيل عنه أّنه مرفق إداري عام

حسـب الغـرض الـذي يصـبو إليـه املرفـق، فـاملرافق االقتصـادية تسـعى مـن           : معيار اهلـدف  -

خالل النشـاط التجـاري أو الصـناعي إىل حتقيـق الـربح، بينمـا ال هتـدف املرافـق اإلداريـة إىل          

ويبقـى هـذا املعيـار    . يق الـربح بـل إىل حتقيـق املنفعـة العامـة وإشـباع حاجـات األفـراد        حتق

مقصلرا، ألن الربح الذي جتنيـه املرافـق االقتصـادية لـيس هـو الغـرض مـن إنشـائها، بـل هـو           

أثر طبيعي لطبيعـة نشـاطها، فغرضـها هـو حتقيـق املنفعـة العامـة، وكـذلك املرافـق اإلداريـة           

الرســوم الــيت تتقاضــاها، ويكــون حتصــيلها مقابــل اخلــدمات الــيت حتقــق رعــا مــن جــّراء 

 .تقدمها

يعين علـى أسـاس النظـام القـانوين الـذي خيضـع لـه املرفـق، فـيذا كـان           : معيار القانون املطبق -

قانونــا خاصــا فــاملرفق اقتصــادي وإن كــان قانونــا عامــا فــاملرفق إداري لكــن يبقــى هــذا  

 .ة نوعه قبل التطّرق لنوعية القانون املطّبق فيهالتصنيف غري سليم ألن املرفق دب معرف

وقـد ُصـنلفت أيضـا املرافـق العامـة إىل اقتصـادية وإداريـة، مـن حيـث          : معيار طبيعة النشـاط  -

طبيعة نشاطها املمـارس، فـاملرفق االقتصـادي ميـارس نشـاطا جتاريـا خيضـع ألحكـام القـانون          

ــا خيضــع   ــارس نشــاطا إداري ــق اإلداري مي ــد التجــاري، واملرف ــانون اإلداري، وق ــام الق ألحك

وقـد اعتمـد القضـاء اإلداري يف فرنسـا علـى معيـار       . أخذ الكـثري مـن الفقهـاء هبـذا الـرأي     

 : مغاير يقوم على فكرتني ويا
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             اخلضوع لطبيعـة النشـاط املمـارس مـن قبـل املرفـق االقتصـادي الـذي يتشـابه مـع

 .النشاط اخلاص

 رفــق يف ظــل ظــروف خلاثلــة لظــروف ع لكيفيــات وُســُبل تنظــيم وتســيري املوضــاخل

 .عمل املشروعات الصناعية

ــق      ــل مرف ــة ك ــب وظيف ــنيف حس ــق لتص ــع املراف ــذلك ختض ــة، : وك ــحية، االجتماعي كالص

 .اخل...الثقافية، التعليمية

ــه5-2-   ــنني اإلداري وعالقت ــة التق ــذه يف   :باجلاذبي ــا ه ــدو يف أيامن ــة تب ــة العمراني إن اجلاذبي

ــنني ــع التق ــق م ــة ال تواف ــتّم  حال ــاريع ال ي ــة املش ــيط وبرجم ــة ألن ختط ــز العمراني  اإلداري للمراك

ــراض     ــياق األغ ــذة يف س ــرارات ُمّتخ ــارات والق ــذلك االعتب ــاه، وك ــس االجت ــا يف نف توجيهه

 .سياسية، وليست خاضعة للمنطق الوظيفي الرمسي

ــد، وتكــرب، وتتطــور، وأحي      ــة املعشــكِّلة للمؤسســات البشــرية تول ــا هتــرم، واملراكــز العمراني ان

وخـالل سـريورة تكوينـها متـّر املراكـز مبراحـل خمتلفـة        . ومن املمكن أن متوت وحتيـا مـن جديـد   

الــيت تضــمن هلــا الّنضــج الضــروري كــي تســتطيع أن تكمــل كــل مهامهــا الالزمــة للّســكان 

 .املقيمني

ركـز علـى   وُيعـرَّف امل .يعتمد تطوير املركز على الفرص الـيت يناهلـا علـى مـدار دوراتـه احلياتيـة          

  Labasse.Jأنــه مكــان أم مقــر التقــارب حيــث ُتمــارس املدينــة وُتثبلــت قوهتــا حســب اجلغــرايف 

ــاع   1971 ــامل االجتم ــراين ع ــؤال العم ــاب الس ــف كت ــه مؤّل ــول عن  .Castels.M  1981: ويق

ــا، ور    ــوى اجتماعي ــا وحمت ــا جغرافي ــت مكان ــس الوق ــدد يف نف ــراين حي ــز عم ــطلح مرك أن مص
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علـى أنـه املكـان حيـث الوظـائف والقـيم العمرانيـة وهـذا مـن قبـل عـامل             تعريف املركز أيضـا 

 .  Rendu.P et Al 1980االجتماع 

نوعيـة املبـاين، عـدد املرافـق،     : واملراكز أنواع عـدة تتفـرق حسـب عـدة معـايري مـن بينـها           

وهــو مكــان ذو امتــداد ضــعيف ،  :ُيــدعى باملكــان املســمّى جمــال مشــغول احلجــم، فأصــغرها

امسه عادة من طعرفـة ختّصـه، يأخـذ أحيانـا اسـم أحـد السـكان القـدامى أو خاصـية تارخييـة           يتأتى 

عـادة مـا طلـط بـني     ". عنـد "جغرافية، وأد كثريا من األمـاكن املسـّماة الفرنسـية تبتـد  بكلمـة      

املكان املسمّى والُكْفر يف حـني أن الفـرق بينـهما يكمـن يف عـدم خضـوع املكـان املسـمّى لنظـام          

عكس الُكْفـر والـذي دمـع بعـض األعـداد مـن املنـازل يف الوسـط الريفـي وعمومـا            رمسي على

هـوليس بالقريـة،    .هو جُد صغري كي نعتـربه قريـة والعنصـر املؤسـس لـه يف العـادة هـو املزرعـة        

أّما القرية فهي جمموعـة مـن املنـازل املوجـودة بـالّريف، أصـغر بكـثري مـن املدينـة،          . هو فقط كْفر

القريـة هـي وسـط ريفـّي،     ... الكْفـر، حيـوي دارا للبلديـة، ُتّجـارا، حـرفيني،     وأكثر بكـثري مـن   

ــة   ــه االجتماعي ــا لــه وظيفت ــة لُتشــكِّل مركــزا إداري جمموعــة مــن الّســّكان هامــة بصــورة كافي

 .والتجارية

فهي عبارة عـن قريـة ُتِبـر ُز بعـض الطبـوع العمرانيـة، وهـي جتّمـع رئيسـي          : أّما بالنسبة للبلدة    

ــه يف اململكــة املتَّحــدة ُيشــكِّل التَّجّمــع كيانــا إداريــا (علــى عكــس الُكْفــر)لبلديــة  ، حّتــى أّن

 .وسياسيا مستقاّل، ُممدثَّال يف الربملان

أّما املدينة فتعاريفها كثرية، فهي جمموعـة كـبرية مـن املنـازل مـع شـوارع كـثرية ونسـبة عاليـة          

ـ    . من الّسّكان ـ   11111ل  دـب أن حتـوي علـى األق ون هبـا املرافـق الّتاليـة، فنـدق،     سـاكن، وتك

قبـل املـيالد يف املنـاطق     1511ود 3511وقـد ظهـرت املـدن بـني     . سوق، جتـارة، ومـدارس ُعليـا   
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وارتـبط ظهورهـا بالّزراعـة أثنـاء العصـر احلجـرّي       . اخلصبة يف بالد الّشام، وبالد مـا بـني الّنهـرين   

ــة يف القــدو بــثالط عناصــر ــزت املدين حة، الّســّكان، احلــائط املطــو ق املســا: األخــري، وقــد متّي

 . الّضخم

ـ   : ريف كـثرية علـى لسـان املـؤرخني واجلغـرافيني والفالسـفة والفقهـاء منـهم        اوقد تـرددت تع

ــذي  إ ــدون ال ــن خل ــرب ــاء   ...» :أنَّ ذك ــة وبن ــرام عظيم ــل وأج ــار ذات هياك ــدن واألمص امل

ــبري ــي. «...ك ــاج إىل   فه ــوص فتحت ــوم وال للخص ــوعة للعم ــاعموض ــدي وك اجتم ــرة األي ث

 (.1992 يوسف،إبراهيم بن . )نواالتع

ــة     ــول يف املدين ــارايب فيق ــا الف ــا  : "...أم ــتم هل ــن أن ي ــيت ال ميك ــواع ال ــن األن ــان م اإلنس

ياعـات منـها كـثرية يف     اجتمـاع الضروري مـن أمورهـا وال تنـال األفضـل مـن أحواهلـا إال ب      

ة العظمــى هــي منــها وســطى ومنــها صــغرى واجلماعــ اإلنســانيةمســكن واحــد واجلماعــات 

ـ   والوسـطى هـي األمـة، والصـغرى هـي الـيت حتوزهـا املدينـة         ، وناياعة أمم كثرية جتتمـع وتتع

إبـراهيم بـن   ) ..."وهذه الثالثـة هـي اجلماعـات الكاملـة، فاملدينـة هـي أول مراتـب الكمـاالت        

 (.1992 يوسف،

ـ .باسـم يتعّلـق بتواجـدها وطابعهـا اإلداري    كل من هـذه املراكـز تتمّيـز         ا كـان املركـز   وكلم

قدميا يف التقـنني اإلداري كلمـا كـان غنيـا باملــــرافق املختلفـة،  وبتخصصـات عـّدة، حيـث          

 . ُتشكِّل هذه األخرية القواعد الرئيسية جلاذبية املراكز يف تنوع مرافقها

والتقــنني اإلداري يف علــوم القــانون واإلدارة هــو عبــارة عــن نصــوص تــنظم وظيفيــة، موقــع     

 .وعة معينة من األشخاص أو املراكز، أهداف شركة أو يعية ماووضعية جمم
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ــات         ــروري للمؤسس ــنني اإلداري الض ــّين التق ــر، يتع ــي اجلزائ ــالط  فف ــى ث ــرية عل البش

 :مستويات، على النحو التايل

 2111يونيـو  22املـؤر  يف  (  11 – 11) مبوجـب املـادة األوىل مـن القـانون رقـم       وهي : البلدية -أ

 ذمـة املاليـة املسـتقلة،   لاجلماعة اإلقليمية القاعدية للدولـة  تتمتـع بالشخصـية املعنويـة وا     :بلديةاملتعلق بال

وباملادة الثانية من نفـس القـانون البلديـة هـي القاعـدة اإلقليميـة الالمركزيـة        . وحتدط مبوجب القانون

ويف املـادة ثالثـة   . يـة ومكان ملمارسة املواطنة، وتشكل إطار مشاركة املـواطن يف تسـيري الشـؤون العموم   

فين البلدية متارس صـالحياهتا يف كـل جمـاالت االختصاصـات املخولـة هلـا مبوجـب        : من نفس القانون

القانون، وتساهم مع الدولة، بصـفة خاصـة يف إدارة وهتيئـة اإلقلـيم والتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة        

أّما املـادة الرابعـة فقـد ذعكتـرد فيهـا      . ني وحتسينهوالثقافية، واألمن وكذا احلفاظ على اإلطار املعيشي للمواطن

أنه دب على البلدية أن تتأكد من توفر املوارد املالية الضرورية للتكفل باألعباء واملهـام املخولـة هلـا قانونـا     

بأ ـا اجلماعـة اإلقليميـة السياسـية واإلداريـة       1967عرفها قـانون البلديـة لسـنة    قد و . يف كل ميدان

واالجتماعية والثقافية األساسية وال شك أن التعريف الثـاين يعكـس الوظـائف املـثرية للبلديـة      واالقتصادية 

املعـين اجلغـرايف جـزء    : أساسيني يف البلديـة يـا   وأهم شيئني .ومهامها املتنوعة يف ظل الفلسفة االشتراكية

ــراب   ــن التــ ــوطين،مــ ــي الــ ــة األسا وهــ ــاخلليــ ــعب،ية ســ  للشــ

املبادرة والتنشيط في ا بذلك ختدم الدولـة يف جمـال االقتصـاد وأيضـا يف جمـال      مهمتها يف جمال  إىلباإلضافة 

  .التنفيذ والتخطيط

ــّدائرة-ب ــرب  : ال ــا تعت ــة إمن ــة والوالي ــانون خــاص كالبلدي ــا ق ــيس هل ــة مقاطعةةة اداريةةة ل تابع

تضــم جمموعـة بلــديات وتعـني وفــق مرسـوم وزاري وبالتــايل فهـي يــزة وصـل بــني      ، للواليـة 

اسـي وبالتـايل ال يتمتـع بالشخصـية     ئيرأسـها رئـيس الـدائرة والتـابعني مبرسـوم ر      .بلديةالوالية وال
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ـ       املصـادقة   :ب ومـن مهامهـا  املعنوية واالستقالل املايل وبالتايل فيننـا ال أـر هلـا جملـس شـعخ منتخ

 .على بعض الوثائق اإلدارية  كجواز السفر، رخصة السياقة، بطاقة التعريف

ــة-ج ــ: الوالي ــرَّف حس ــمُتع ــانون رق ــؤّر  يف  12/17 :ب الق ــه األوىل  21/12/2112امل يف ماّدت

وهـي  . على أّنهـا اجلماعـة اإلقليميـة للدَّولـة وتتمّتـع بالشخصـية املعنويـة والّذمـة املالّيـة املسـتقّلة          

مدركــزة للّدولــة وُتشــكِّل هبــذه الصــفة فضــاء لتنفيــذ السياســات أيضــا الــّدائرة اإلدارّيــة غــري املع

وتســاهم مــع الدولــة يف إدارة . امنية والتشــاورّية بــني اجلماعــات اإلقليمّيــة للّدولــةالعموميــة التضــ

وهتيئــة اإلقلــيم والّتنميــة االقتصــادّية واالجتماعّيــة والثقافيــة ووايــة البيئــة وكــذا وايــة وترقيــة 

وتتـدخل يف كـل جمـاالت االختصـاص املخولـة هلـا مبوجـب        . وحتسني اإلطار املعيشـي للمـواطنني  

 . وحتدط مبوجب القانون. ، شعارها بالشعب وللشعبالقانون

ويف ماّدتــه . اجمللــس الشــعخ الــوالئي، والــوايل: للواليــة هيئتــان: ويف مادتــه الثانيــة يــذكر أّن    

أّن الوالية تتوفر بصـفتها اجلماعـة اإلقليميـة الالمركزيـة، علـى ميزانيـة خاصـة هبـا لتمويـل          : الثالثة

 : يها من اجمللس الشعخ الوالئي والسيما تلك املتعلقة مبا يأيتاألعمال والربامج املصادق عل

 التنمية احمللية ومساعدة البلديات؛ -

 تغطية أعباء تسيريها؛ -

 احملافظة على أمالكها وترقيتها؛ -

 .ورة يف العادةاوكذلك املستوى اجلهوي والذي ُيغّطي عدة واليات متج

ــا       ــة اجمل ــتمرة يف كاف ــالحات املس ــار اإلص ــية  ويف إط ــة والسياس ــادية واالجتماعي الت االقتص

والثقافية وغريها للبالد، حاولت اجلزائـر إرسـاء مبـدأ الالمركزيـة مـن أجـل حتقيـق التنميـة احملليـة          
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سواء على مسـتوى البلـديات أو الواليـات وكـذلك علـى املسـتوى الـوطين، ويظهـر ذلـك مـن           

ولــة ســنويا براجمــا وميزانيــات خــالل الصــالحيات املوكلــة للجماعــات احملليــة،  حيــث متــنح الّد

للمراكز وفقا لنوعيـة تقنينـها اإلداري وكمثـال علـى ذلـك نـذكر بـرامج التجهيـز، الـيت حتـوي           

مـن   15نوعني من املخططات الـيت ُتحضلـرها اجلماعـات احملليـة يف جمـال التنميـة، اسـتنادا للمـادة         

ــة وخمطــط   PCD، وهــي خمطــط 81/381املرســوم رقــم  قطــاعي خــاص  PSDاخلــاص بالبلدي

ــة  ــدي للتنمي ــط البل ــا املخط ــة، فأم ــل  : بالوالي ــات أه ــق متطلب ــة األوىل إىل حتقي ــعى بالدرج يس

القاعديـة والفالحيـة، التجاريـة وجتهيـزات اإلأـاز      : البلدية، حيتـوي علـى جتهيـزات خمتلفـة منـها     

فـين   91/18مـن القـانون رقـم     86تـدعم القاعـدة االقتصـادية بالدرجـة األوىل، وحسـب املـادة       

البلدية مسؤولة عن إعـداد هـذا املخطـط والسـهر علـى تنفيـذه، خلثلـة يف شـخص رئـيس اجمللـس           

البلدي، بينما تسجيل املخطـط يكـون حتـت سـلطة الـوايل، ودـب أن يتناسـب املخطـط البلـدي          

وُيعتـرب املخطـط البلـدي أكثـر جتسـيدا لالمركزيـة علـى        . مع القطاعي وكذلك مـع الـوطين أيضـا   

ــات احمل ــتوى اجلماع ــة مس ــة يف البلدي ــامل للتنمي ــط ش ــو خمط ــة وه ــط . لي ــبة للمخط ــا بالنس أّم

ــة ــتّم حتضــريه ودراســة اقتراحــات  : القطــاعي للتنمي ــذه، ي ــى تســجيله وتنفي ــوايل عل فيســهر ال

ــدردُس   مشــاريعه علــى مســتوى اجمللــس الشــعخ الــوالئي الــــــُمكلَّف باملصــادقة عليــه، وُي

ها للمخططــات ويشــمل هــذا املخطــط كــل تقنيــا مــن قبــل هيئــة تقنيــة خمتصــة بعــد اســتالم

 .استثمارات الوالية واملؤسسات العمومية اليت تكون وصية عليها

إضافة إىل املخططـني املـذكورين سـالفا، هنـاك أيضـا الـربامج املرافقـة واملدعمـة لمصـالحات              

ــذي يتمحــور حــول األنشــطة املخصصــة   ــاش االقتصــادي ال ــم اإلنع ــامج دع االقتصــادية، كربن

ــة املنتجــة وغريهــالــدعم  ــة يف . املؤسســات  واألنشــطة الزراعي ــق العمومي ــز املراف وكــذلك لتعزي

ميدان الرّي والنقـل واملنشـآت القاعديـة وحتسـني ظـروف املعيشـة، التنميـة احملليـة وتنميـة املـوارد           
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ــع ســنوات  ــامج ألرب ــّد هــذا الربن ــد امت ــيس ( 2114-2111)البشــرية، وق ــه رئ ــادر ب حيــث ب

العجـز املوجـود علــى   سـد  إىل برنـامج صـندوق اجلنـوب والــذي يصـبو إىل     اجلمهوريـة، إضـافة   

ـ        التخلـف الـذي تعانيـه     اوزمستوى ميـدان التجهيـزات األساسـية باملنـاطق اجلنوبيـة بـالوطن لتج

 . يف هذا اجملال مقارنة باملناطق الشمالية من الوطن

التكفـل بـالعجز    كما توجد صـناديق خاصـة تسـعى إىل حماربـة الفـوارق اجلهويـة عـن طريـق            

 إىليف ميدان التجهيـزات عـرب واليـات الـوطن املتخلفـة باملقارنـة مـع واليـات أخـرى  باإلضـافة           

الصـندوق الـوطين للضـبط والتنميـة الفالحيـة وصـندوق الكـوارط        : صناديق أخرى نـذكر منـها   

ـ           .اخل...الطبيعية ؤّدي إىل وكـل هـذه الوسـائل هتـدف أوال وآخـرا لتحقيـق التنميـة احمللّيـة، خّلـا ُي

ــادة   ــة املســتوى املعيشــي للمــواطن، وتطــوير املركــز العمــراين وبالتــاي زي رفــع وحتســني وترقي

 .اجلذب العمراين إليه
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 : خالصة الفصل األول

، اجلاذبية العمرانية لألقطاب واملراكز تعتمد على عّدة عوامل ومؤثرات أنبناء على ما تقدم، ميكن التأكيد     

فالتجارة بأنواعها وخمتلف أصنافها متثل عامل جذب مهم للغاية . قيمة اجلذب ورها واضحا يف رفعيتجلى د واليت

فهو يدفع األشخاص إىل النزوح واهلجرة ملمارستها، وحتسني ظروفهم  املعيشية، وكذلك املواطن يف عثه عن 

تناسبه  فهو من خالل ذلك ينتقل إىل  احتياجاته سواء اليومية الدائمة  أو الظرفية واختياره للسلع واخلدمات اليت

جماالت توفرها، وبالتايل حيقق جذبا عمرانيا للمنطقة الغنية مبتطلباته، خاصة تلك املراكز اليت تكثر هبا املرافق العامة 

فكلما كان املركز أقدم كلما احتوى على مرافق بنسبة أوفر، وكلما اكتسب املركز العمراين . الضرورية للّسّكان

اجلماعات ف.  ا منتظما وسلطة أقوى كان ذلك فرصة له لينال قدرا أكرب من برامج التنمية اليت جتعله مستقطباقانون

 ،وز العوائق اليت تعترضها يف تنفيذ وظائفهااسند هلا مهمة إدارة املرافق احمللية بيمكا ا جتتإدارية  اتاحمللية كهيئ

تفعيل دور املواطنني على مستوى القاعدة يف و قترحاتعلى تطبيق اإلصالحات وامل ها رصهذا من خالل حو

تعزز  حملية جاذبية عمرانية ا حتقيق أوبتبين كل اآلفاق والتطلعات اليت من ش ،وضع وتنفيذ خمتلف الربامج التنموية

 .اإلقليمية واجلهوية والوطنية اجلاذبيةوتقوي 
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 الفصل الثاني

جالـية املـوظيف  
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 : الفصل الثاين ةمقدم

يتناول هذا الفصل أهـم العناصـر الـيت يقـوم عليهـا اجملـال ووظيفتـه علـى اإلطـالق أال وهـي               

عامل الدميوغرافيا حيث مـن خـالل  إظهـار حقيقـة هـذه األييـة يف دراسـة اجملـال عـرب التطـرق           

والتركـز يف  إىل أسس توّزع السـكان يف الّنسـق، ومـدى تناسـبها يف هـذا اجملـال لتجنـب التـراكم         

 .راسةجهة معينة، فتثقل وخيتل توازن الّنسق ، وهذا ميثل الشق الكمي من الّد

التوزيــع املتــوازن للســكان عــرب خمتلــف املراكــز  بنــاء علــى ذلــك، فتنصــب الدراســة علــى    

. الســكانية علــى هــذا اجملــال( الكتــل)املكونــة للمجــال، مــن جهــة، ومــدى تــوزع الكثافــات 

ذلـك باحتياجـات السـكان الكفيلـة باحملافظـة علـى النسـق مـن خـالل تـوفر            باإلضافة بيان عالقة

تلك االحتياجـات ومالءمتـها مليـوالت ورغبـات هـؤالء السـكان، خلـا دعلـهم أكثـر اأـذابا إىل           

وعليــه ، فــيمكن مناقشــة املواضــيع املواليــة . االســتقرار يف األمــاكن املناســبة هلــم نظريــا وفعليــا

 :التايل ضمن هذا الفصل، على النحو

  ؛ السكاين التوزيع -
 ؛السكاين التوزيع يف املؤثرة العوامل  -
  ؛الّسكاين التوزيع أمناط -
 ؛صف،حجم: العالقات منط  -
 ؛زيف قانون  -
  ؛املركزي املكان نظرية -
 ؛ماسلو نظرية: االنسانية احلاجات -
 .التجمعات تنامي يف مهم عامل القانوين، الوضع -
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 : اينـع السكالتوزي -2

الطبيعيــة، : ط التوزيــع الســكاين غــري املنــتظم علــى ســطح األرض بعــدة عوامــل منــهايــرتب    

االقتصــادية، التارخييــة، السياســية، احلضــارية، والــيت ختتلــف نســبها مــن مكــان آلخــر، ويــرى 

أن املــؤثر الرئيســي يف توزيــع الســكان هــو العامــل احلضــاري، وبــالرغم مــن ( 1971)زيلنســكي 

ل فيمـا بينـها وتتفـاوت يف درجـة التـأثري واألييـة حسـب        هذا توجـد مـؤثرات أخـرى تتـداخ    

                .املكان والزمان

 2112توزيع كثافة السكان يف العامل  13: شكل رقم
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 :العوامل املؤثرة يف التوزيع السكاين -1

ــ       ــن العوام ــة م ــع الســكاين جمموع ــتحكم يف التوزي ــوره وتطــور ت ــت االنســان يف تط ل واكب

 : أسلوب حياته على مّر  العصور، كمايلي

وهــي املســؤولة عــن نــوع املنــا  واحليــاة النباتيــة واحليوانيــة علــى : العوامــل الطبيعيــة -1-2

سطح األرض  وكذلك عـن أشـكال االنسـان وألوانـه، طباعـه وأمزجتـه رغباتـه وحرفـه  مطالبـه           

لـذي يقصـد بـه متوضـع املكـان بـني خطـوط الطـول ودوائـر          من خـالل  املوقـع الفلكـي، وا   

سدـجَّلة بـني املنـاطق القريبـة مـن خـط االسـتواء        العرض، وخري دليل علـى هـذا تلـك البيانـات املع    

 . واألخرى القريبة من القطبني

وتندر مظاهر احليـاة النباتيـة واحليوانيـة يف تلـك البيئـات البـاردة عنـد طـريف الكـرة األرضـية               

ألجــل .  يف بعــض األوقــات والظــروف اخلاصــة بســبب شــدة الــربودة إال( واجلنــويبيل الشــما)

-ذلك كان انتشار العمـران حمـدودا  ـال كنـدا ومل يتقـدم أبعـد مـن خـط احلـرارة املتسـاوي           

ــى شــواطئ احملــيط  ° م4 ــدن والتجمعــات يف روســيا عل يف الشــتاء، حــن وإن أقيمــت بعــض امل

ـــريوفسك،   ــمايل ُكـكت ــد الش ــا Kirovskاملتجم ــاليف  Igarka، وإجارك ــك بتك ــد ّر ذل ، فق

يف بعـض بقـاع التنـدرا إال     وحـن وإن أـح االنسـان يف العـيش بنسـبة ال بـأس هبـا       . باهضة جدا

 . أن ذلك ر باستخدام طرق وتقنيات مكلفة جدا

 إضافة إىل املوقـع الفلكـي املتـدخل يف كيفيـة توزيـع السـكان يـؤثر املوقـع الطبيعـي واجلغـرايف              

وُيـــقصد بــه موقــع املكــان بالنســبة للمحيطــات، البحــار، الســهول، اجلبــال . أيضــا يف ذلــك

فاملنــاطق الداخليــة مــثال حلــوض الكونغــو واألمــازون كــان تــأثري موقعهــا الطبيعــي .. واأل ــار،
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عليهما واضـحا يف ختلفهمـا وانعزاهلمـا مقارنـة باملنـاطق السـاحلية، وكـذلك املنـاطق الغربيـة مـن           

 . العروض الوسطى ذات املنا  الصحراوي اجلاف أين تندر مظاهر احلياةالقارات يف

ــاهتم       ــع الســكان علــى املنــاطق، وكــذلك يف تكــوين حي كمــا ُتــــؤثر التضــاريس يف توزي

ــوامش    ــى ه ــتقرار عل ــل إىل االس ــان ميي ــث أن االنس ــة،  حي ــاط خمتلف ــرق وأمن ــة بط االجتماعي

مــيال، وثلثــاهم   611  ن بــني الســاحل ومســافةفثالثــة أربــاع ســكان األرض يســكنو.  القــارات

ــافة  ــاحل ومس ــني الس ــالرك  311ب ــب ك ــذا حس ــّداخل وه ــو ال ــط   ــيال فق (.  1969)ج .م

ويتركــز الســكان مبحــاذاة املــوانئ واأل ــار والــدلتاوات والقنــوات، بينمــا يكــون هنــاك تشــتت 

ا املكــان كمــا أن الســكان يهربــون إىل الســهول، لكــن لــيس دائمــ.  ســكاين داخــل القــارات

ــاطق تركــز ســكاين، ألن خصــوبة   ــيبرييا ليســت من ــو وس ــازون والكونغ ــل، فســهول األم األمث

وبالنســبة لســكان . التربــة واملنــا  املعتــدل أهــم وأكثــر تــأثريا مــن طبيعــة املكــان التضاريســية

ــن ســكان الســهول، وحــن    ــف ع ــامهم ختتل ــبال لتحصــيل طع ــي م يســتخدمون س ــال، ف اجلب

ك إال أن اإلقــدام عليــه لــيس كثيفــا عنــدما يتعلــق األمــر باالرتفاعــات بنجــاحهم يف التركــز هنــا

. الكبرية عكم أ ـا تسـبب دوار اجلبـال والصـداع وضـيق التـنفس، خاصـة ملـن مل يـألف اجلبـال          

ــد ذكــر  ــأن أعــدادهم ( 1969ج .كــالرك) ستازفســكيوق ــع الســكاين ب يف دراســة عــن التوزي

ــة أ ــا  ــاع، وإن أربع ــاقض باالرتف ــهم تتن ــوب وكثافت ــون دون منس ــامل يعيش ــكان الع  511س س

وحســب . مـن مســاحة اليابسـة   %57متـر فـوق ســطح البحـر، وعلــى مسـاحة تقـدر عــوايل      

فـين أربعـة أ ـاس السـكان يف بريطانيـا مـثال يعيشـون عنـد         ( 2111)الدكتور عبـد ا  عطـوي   

بكسـتون  متر ومـادون ذلـك، كمـا أن أكثـر املـدن الربيطانيـة ارتفاعـا هـي مدينـة           111منسوب 

ــى ارتفــاع  ــة املرتفعــات لســكىن االنســان يف   1111عل ــدم عــن ســطح البحــر، لعــدم مالءم ق

 .العروض العليا
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ــامل       ــوزع الســكان يف الع ــة ت ــة يف كيفي ــروات الطبيعي ــوجي أو الث ــؤثر التكــوين اجليول كمــا ي

، حيــث يــؤدي تــوفر امليــاه وخصــوبة التربــة ووجــود املعــادن (علــى ســطح الكــرة األرضــية)

ات واحليوان إىل املسؤولية املباشـرة عـن توزيـع أنـواع معينـة مـن النشـاط البشـري وتركيـزه          والنب

ــرى ــاطق دون أخ ــر  . يف من ــن ش ــزر م ــة اجل ــم يف واي ــا دور مه ــان هل ــة ك فاملســطحات املائي

الغزوات الربية،  وكانت سـببا النتقـال احلضـارة مـن أوربـا إىل األمـريكيتني، بـل ولقـد أضـحت          

ات وسـببا الخـتالف الثقافـات بـني الشـعوب، كمـا أ ـا مصـدر غـىن          عامل ربـط بـني القـار   

بالثروة السمكية وتوليد الطاقـة وحتريـك قطـاع الصـناعة، وعامـل نقـل لالنسـان وللتربـة اخلصـبة          

وأل ـا ُتــعدُد مصـدرا أساسـيا حليـاة االنسـان واحليـوان والنبـات مصـداقا لقولـه عـز            (. األ ار)

ــاء ــورة األنبي ــل يف س ــ": وج ــا  َأَو َل ــا َرْتًق ــَمَوات  َواألاْرَض َكاَنَت ــرنواا أنَّ َالست ــذ يَن َكَف ــَر َال ْم َي

، فـين امليـاه تشـكل    31آيـة رقـم     "م َن امَلـاء  كلـلَّ َشـْيحي حـيَف َأَفـاَل ينوم نـونَ       َفَفَتقاَناهنَما َوَجَعلاَنا

ملكـان ذا  عنصر جذب بالدرجـة األوىل،  وكـذلك عامـل التربـة اخلصـبة الـّذي إذا مـاتوفر جعـل ا        

ترّكز سـكاين مهـم، كسـهل الصـني العظـيم وضـفاف وادي النيـل، والتربـات الربكانيـة وتربـة           

ــات  ــة الســمراء يف نطــاق الغاب إال أن حشــائش . التشــرنوزوم يف نطــاق حشــائش األســتبس والترب

عامل اخلصـوبة مل يعـد رئيسـيا ألن التكنولوجيـا الزراعيـة عـّدلت مـن خصـائص التربـات مثلمـا           

يف جزيرة هوكايدو  ـال اليابـان أيـن كثفـوا مـن االسـتغالل الزراعـي يف طبيعـة جبليـة          هو احلال 

صعبة وقاسية املنا  دون أن ننسـى عامـل املعـادن الـذي يعدـُد مصـدر ثـروة جـّد مهـم السـتقرار           

فاستخراجها يـوفر معظـم الطاقـة غـري احلياتيـة، واملـواد اخلـام الالزمـة للصـناعة،          . وتركز السكان

ــالبترول و ــيك ــاز الطبيع ــم والغ ــايت  . الفح ــرة، وس ــة املعاص ــق املدين ــيت أّدت إىل خل ــي ال وه

كمــا ...(. ســيارات، بــواخر، طــائرات،)باســتخداماهتا الواســعة يف ربــط أجــزاء العــامل املتباعــدة 

جعلت القوة االنتاجية تصـل مرحلـة الكمـال تقريبـا عـن طريـق اسـتبدال العامـل باآللـة، فـوفرت           
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ــربح  ــت وال ــة والوق ــكانية   الراح ــة الس ــة والكثاف ــة العمراني ــببا يف النهض ــت س ــريع، وكان الس

 (.البترول)والعمالية يف بعض املناطق الصحراوية، ودول اخلليج العريب 

وقد ارتبط النبات أيضـا عيـاة االنسـان، فالغابـات وفـرت لـه حرفـة قطـع األخشـاب، الـيت               

، ووفـرت لـه األعشـاب حرفــة    كانـت دائمـا مـوردا خصــبا للطعـام، الوقـود، املـأوى، امللــبس      

وكـذلك احليوانـات الـيت تشـكل مصـدرا غـذائيا أساسـيا وصـناعيا السـتغالل جلودهـا           . الّرعي

وأمـا فيمـا خيـص املنـا  فهـو عنصـر بيئـي مهـم يـؤثر يف توزيـع           . وأصوافها، ووسيلة عمل ونقل

ــوان   ــات واحلي ــة والنب ــذلك الترب ــرة، وك ــان مباش ــاة االنس ــس حي ــه يلم ــرى . الســكان ألن وي

أن املنــا  هــو املنبــع الرئيســي للحضــارة، وموّجــه اهلجــرات البشــرية،  Huntington هنتنغتــون

وعمومـا يترّكـز السـكان يف املنـاطق ذات املنـا  املعتـدل       . وحمدد لطاقـات الشـعوب وشخصـيتها   

واملومسي يف شرق آسيا وغـرب أوربـا و ـال شـرق أمريكـا الشـمالية واملنـاطق املعتدلـة وأسـتراليا          

. وينفـر االنسـان مـن العـيش يف املنـاطق البـاردة واحلـارة واجلافـة الصـحراوية         . اجلنوبيـة وأمريكا 

ذلك أن منـاطق التبعثـر السـكاين تقـع حيـث يسـود املنـا  البـارد يف العـروض العليـا، واملنـا             

 . احلار اجلاف يف الصحاري، واملنا  احلار الرطب يف النطاق احملصورة بني املدارين

تســهم العوامــل االقتصــادية، باعتبارهــا وليــدة حاجــات االنســان، : تصــاديةالعوامــل االق -1-1

ــاهتم      ــوين حي ــطح األرض، ويف تك ــى س ــكان عل ــع الّس ــة توزي ــة يف كيفي ــدرجات متفاوت وب

 :ومن أهم هذه العوامل االقتصادية مايلي. االجتماعية ونسق تعايشهم مع بعضهم البعض

ا تلـك احلـرف البسـيطة الـيت أقـدم عليهـا       تنطـوي ضـمنه  : احلر  البدائية واملعاشـية  -1-1-2

ــى بعــض اجلماعــات   ــا هــذه عل ــذي ينحصــر يف أيامن ــاط  وال ــها اجلمــع وااللتق االنســان، ومن

احملــدودة الــيت مل تــدخل حّيــز احلضــارة احلديثــة كــأقزام غابــات الكونغــو اإلفريقيــة اإلســتوائية 
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النســان ببيئتــه قويــة وتبــدو هنــا عالقــة ا. والبــو ن يف صــحراء كالهــاري يف جنــوب إفريقيــا

 .جدا، وتقريبا من جانب واحد هو البيئة اليت متنحهم املأكل وامللبس واملأوى

ومن تلـك احلتـردف أيضـا الصـيد الـربي بـاألقواس والسـهام املسـمومة، مثلمـا حيصـل عنـد                

ــز  ــزام بيجمي ــات األق ـــوري  Pygmies ياع ــة إُتـ ــرقي   Eturiيف غاب ــال ش ــتوائية   االس

أّمــــا حرفــة . كمــا دمعــون الثمــار وبعــض جــذور النباتــات واحلشــرات حــوض الكونغــو،

الصيد البحري فهـي موجـودة عنـد األقـوام املتقّدمـة واملتـأّخرة علـى الّسـواء كجماعـات األقـزام           

ــا  ــل البنغ ــويت  Bingaمث ــويريو  Mbutiواملب ــرية م ــن ع ــيد م ــت إىل الص ــي حتول  Mwaro الّت

 .أحد روافد الزمبرييو ر كافو  Bangweuluوعرية بنغويلو 

ــالرجوع إىل       ــك ب ــوّزع حســب األعشــاب واحليوانــات، وذل ــيت تت ــة الّرعــي ال وكــذلك حرف

املنا  وطبيعة املرعـى، فاإلبـل واألغنـام مـثال تتواجـد عنـد املنـا  اجلـاف، واألبقـار يف الّسـافانا           

ذا لـيس مــن الصــعب هنــا أن نفهــم ملــا ( 1951)م .يقــول أندرســون. حيـث األعشــاب الطويلــة 

يقل عدد السكان يف هـذه اجلهـات مـن العـامل إذا مـا عرفنـا البيئـات الـيت يعيشـون فيهـا، فهـي            

 .بيئات قاسية إّما باردة جّدا أو جافة جدا أو رطبة جدا

لطاملــا كانــت الزراعــة مصــدر عــيش مهــم للســكان، ر اكتشــافها قــدميا،  :الّزراعــة -1-1-1

كمـا ظهـر مـن خالهلـا نظـام امللكيـة وأنظمـة        حيث سايت يف تثبيـت اجملتمعـات واسـتقرارها،    

وتتربع الزراعـة حـديثا علـى مسـرح النشـاط االقتصـادي العـاملي، وتسـتقطب أكثـر مـن           . احلكم

كمــا تشــغل مــن ســطح األرض أكثــر خلــا تشــغله أي حرفــة . نصــف القــوى العاملــة يف العــامل

ـ       . أخرى باستثناء الرعي يجة احمليطـة هبـا علـى    وقـد أدخـل االنسـان نظـام املـزارع املختلفـة واألس

 .البيئة الزراعية، وكذلك السدود وقنوات الري وحظائر املاشية والغالت املزروعة نفسها
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الزراعات أنواع، فمنـها مـا يـزرع لالسـتهالك احمللـي، ومنـها مـا يـزرع للتصـدير، ومنـها           ن إ    

ـ مدارس بأسـاليب متطـورة حديثـة،          عـن   ماهو متخلف، ومنـها مـاهو متقـدم، ومنـها مـا يـــ

ــاه،    ــات املي ــخات ومرش ــاد ومض ــاجلرارات وآالت احلص ــة ك ــة الزراعي ــتخدام املكنن ــق اس طري

  .إخل... ومنها ما يتم بأساليب بدائية باستعمال احملراط اخلشخ والفأس واحليوانات

تلعــب الطبيعــة دورا رئيســيا يف اختيــار وســائل الّنقــل املعتمــدة، :  الّنقــل واملواصــالت 1-1-2

اإلبـل هـي الوسـيلة األهـّم للّنقـل يف الّصـحراء، منـاطق الّرمـل، إىل أن مـدَّ           حيث كانـت قوافـل  

االنسان الّطـرق الربيـة واحلديديـة بتحّديـه العلمـي والّتكنولـوجي احلـديث، ورغـم هـذا ال يـزال           

 .يتحاشى أماكن الكثبان جتّنبا ألخطارها

يـث أتـاح الّنقـل البحـري     لقد كان األثـر الكـبري واملباشـر للّنقـل علـى الّتجمـع البشـري، ح           

ــوانئ  ــة امل ــة، وتنمي ــرق الّتجاري ــّق الّط ــكك . فرصــه اكتشــاف األقطــار وش ــا أفضــت الّس كم

احلديدية إىل تزايـد وكـرب اجملتمعـات وتنميتـها، وكـان الفضـل للّطـرق الرّبيـة يف توزيـع املراكـز           

يـة متواضـعة وتكـرب    العمرانية، فقد يتدّنى شأن مدينـة قدميـة ال ميـّر هبـا قطـار أو سـّيارة تنمـو قر       

 .) (Smailes,A.1947وقعت مصادفة على الّطريق احلديث 

كما سـايت طـرق الّنقـل يف تبـادل الّثقافـات واحلضـارات واملنتجـات بـني الـّدول والـّربط               

   . بني أجزاء العامل وتنمية اهلجرة الّداخلّية واخلارجّية

ــدن والتجــارة -1-1-4 ــدن للســ: امل ــن خــالل جــذب امل ــك م ــيش وذل كان مــن أجــل الع

ــى     ـ ُدن عل ــ ـــم املـــــ ــا ُيـضدخل ــدمات خّل ــل أو اخل ــن العم ــث ع ــواحيها، للبح بض

كمـا ُتسـاهتم الّتجـارة يف الّترّكـز الّسـكاين عـرب إسـهامها يف الّصـناعة وحتريـك          . حساب الّريـف 

 .وترية العمران
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الســكان  ينظــر إىل عالقــة الصــناعة بــالتوزع الســكاين مــن خــالل تركــز: الّصــناعة -1-1-5

حول األقاليم الصناعية من جهـة،  وكـذلك مـن خـالل تعريتـها لسـكان الريـف وتـوجيههم  ـو          

 .مراكزها يف املدن، من جهة أخرى

ــية -1-2 ــة والسياس ــل الّتارخيي ــة يف  : العوام ــة بالغ ــية أيي ــة والسياس ــل التارخيي ــي العوام تكتس

أحيـان أخـرى فمـثال هـروب      حياة السكان، فهو عامـل جـذب أحيانـا، وعامـل تـنفري وإبعـاد يف      

. السكان من الغـزاة إىل جبـال جنـوب غـرب آسـيا، شـّكل تركـزا سـكانيا هنـاك رغـم فقرهـا           

وكــذلك احلــال بالنســبة لالســتعمار األوريب لألمــريكيتني فهــو الــّذي أفضــى إىل كيفيــة التركــز 

ة والغربيـة  كمـا كانـت جتـارة العبيـد تـؤثر يف تركـز الّسـكان يف األ ـاء الّشـرقي         . السكاين فيهما

أّمـا فيمـا خيـّص العوامـل الّسياسـية، فتـدخل فيهـا        . وهذا فيما خيـّص العوامـل الّتارخييـة   . إلفريقيا

ــها الواليــات املتحــدة باســتخدام نظــام احلصــص، وكــذلك   قــوانني اهلجــرة مــثال، والــيت طّبقت

ــة إىل أراضــيها  كمــا ... السياســة األســترالية البيضــاء، حيــث ال تســمح بــدخول العناصــر امللون

توجد عوامـل أخـرى مثلمـا يقـول حممـد عبـد الغـين سـعودي يف كتـاب اجلغرافيـا واملشـكالت            

الدولية أن هنـاك عوامـل أخـرى تـرتبط مبشـكالت احلـدود السياسـية بـني الـدول وباالسـتعمار           

وهنــاك . إضــافة إىل سياســة احلكومــات يف إعــادة توزيــع ســكا ا علــى رقعــة الدولــة. ودوافعــه

حيـث يـؤثر االخـتالف الـديين العرقـي العلمـي والثقـايف والطبقـي يف تـوزع          أيضا عوامل حضارية 

 .السكان بأمناط متباينة، حيث يلتقون بالتقاء مصاحلهم ويبتعدون بابتعادها

وتبقى العوامل املؤثرة يف كيفيـة التـوزع السـكاين واسـعة النطـاق، كتلـك الـيت تـرتبط بقـدرة              

كمـا أّنـه مـن غـري الّسـهل حتديـد ويـع كـل العوامـل          . ألفضـل االنسان على التَّغيري يف بيئته  و ا

 .املؤثرة يف الّتركز الّسكاين ألن ذلك يرتبط باملاضي واحلاضر والتخطيط املستقبلي
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 :أمنـاط التوزيـع الّسكاين -3

تحكم يتصف التوزيع السكاين، عرب العامل، ومنذ نشاة االنسان، وعلى امتداد مراحل تطوره، بامناط خمتلفة، وت     
 :   مايلي  عرب العامل املوزعةاالمناط هذه ومن بني ... يف ذلك عدة عوامل مرتبطة باالنسان ذاته

يلجــأ الســكان إىل التركــز يف األمــاكن والبيئــات املعتدلــة أو يف :  منــط التوزيــع الكثيــف -2-2

األ ـار  تلك املائلـة إىل الـربودة، حيـث تكـون التربـات الفيضـية واخلصـبة يف الـدلتاوات، قـرب          

وحاليا ينقسـم العـامل مـن حيـث نسـبة تركـز السـكان إىل أربـع منـاطق أوهلـا           . واملرافئ والبحار

شـرق  : ، ثانيهـا (فرنسـا، بريطانيـا، أملانيـا، إيطاليـا، واألراضـي املنخفضـة      )غرب ووسـط أوربـا   

باكسـتان، اهلنـد،   )شـبه القـارة اهلنديـة    : ووسط أمريكا الشـمالية وجنـوب شـرق كنـدا، ثالثهـا     

الشـرق األقصـى، اهلنـد، أوربـا، القسـم األوسـط الشـرقي مـن         : ، ورابعهـا (لبنغالديش، سرييلنكاا

 .أمريكا الشمالية

 : يا ،التوزيع السكاين حصر منطقتني( 2111عطوي عبد ا  ) بريستون جيمسويضع 

مــن مســاحة اليابســة  %11ســكان العــامل يف  ½جنــوب شــرق آســيا أيــن يعــيش حــوايل  -أ

 (.آلهل بالسكانأو ا)املعمور 

سـنة   %12.5تراجعـت هـذه النسـبة إىل    )مـن سـكان العـامل     %21أوربا ويسـكنها حـوايل    -ب

 من يلة املساحة،  %5فوق مساحة ال تزيد عن ( 1998

جـاوة، جنـوب شـرق    : إضافة إىل مناطق تركـز السـكان األخـرى حسـب بريسـتون جـيمس          

ـ       وب شـرق أمريكـا اجلنوبيـة، التجمعـات     آسيا، دلتـا ووادي النيـل، سـاحل غانـا اإلفريقـي، جن

ــادي ويف و م أ    ــيط اهل ــاحل احمل ــى س ــكانية عل ــات الس ــطى، التجمع ــا الوس ــكانية يف أمريك الس

 .   وكندا
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ــ-2-2 ـــمن ــع املبعث ــث ال   :    رـط الّتوزي ــارة، حي ــحاري احل ــنمط يف الص ــذا ال ــد ه يتواج

، تقـع يف غـرب   مـن اليابسـة   %18مـن سـكان العـامل رغـم حيازهتـا علـى        %4يتعدى سكا ا 

القارات، تفتقر للماء والنبـات، ومنـها الصـحراء االفريقيـة الكـربى املمتـدة مـن احملـيط األطلسـي          

إىل البحر األور والقرن االفريقـي، ويف قـارة آسـيا تشـمل الصـحراء شـبه جزيـرة العـرب ماعـدا          

 .ساحل الشام ومرتفعات اليمن وعمان

البـاردة وكـذلك املداريـة     سـتوى األقـاليم القطبيـة   ويوجد منـط التوزيـع املبعثـر أيضـا علـى م         

 .الرطبة

 :صف،حجـم: ط  العالقاتمنـ -4

الـيت اهتمـت أساســا   ( اهلرياريكيـة )تركـز معظـم البحـوط علـى مفهـوم اخلاصــية التدرجيـة            

وهــذا مــا دســد مــا يســمى (. أحجامهــا)بضــبط التموقــع  اإلقليمــي للمــدن بداللــة كتلــها 

هـي عبـارة عـن    . أيلت عن قصـد البعـد اجملـايل مـن خـالل نتائجهـا       حجم اليت-بالعالقات صف

أدوات دراسة للسكان الضـروريني، أكثـر مـن قـوانني حقيقيـة حمـددة منطيـا حتسـب مـا دـب أن           

 . يكون يف كل مكان توزيع األقطاب العمرانية

الــدارس للمــدن ( G.Zipf) زيــف ، أســس عــامل االجتمــاع 1949يف عــام  :قــانون زيــف -4

(M. Fabriés, 2000)  ــة يف ــر أيي ــة األكث ــه حجــم املدين ــه يقــوم في ــا مــن خالل ، قانون

كـذلك مدينـة مـن الصـف الثـاين لـديها نصـف        . جمال ُمعطى بتحديد حجـم مـدن أخـرى   

ــة الصــف األول ــة حيــث ... وهكــذا  ، ســكان مدين ــان بيحــداثيات لوغاريتمي ــل بي يف متثي

ــى حمــور ا  ــى حمــور الفواصــل  وأحجامهــا عل ــب، لتندُصــفَّ  يظهــر صــف املــدن عل لتراتي

ـّـقاط على طول مستقيم وفق الشكل املوايل  :النـ
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 منحى قانون زيف: 14شكل رقم 
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  ( Central Place Theory) :املكان املركزي نظرية -6

 كريسـتالر  فـالتر )األملـاين  اجلغـرايف  العـامل  مـن قبـل   ( م1933 سـنة ) ظرّيـة الن هـذه  صيغت لقد    

 النظريــة هــذه واهتمــت ، (2111صــفوح خــري ) املــدن مواقــع دراســة يف رائــدا يعــد الــذي (

، عيــث يــتّم  ووظائفهــا حلجومهــا وفقــا وتصــنيفها ااهتوتباعــد وتوزيعهــا املــدن مواقــع بتحليــل

 كمـا  .هبـا  حتـيط  الـيت  للمنـاطق  واخلـدمات  السـلع  لتقـدو  مركـزا  تشـكل  أ ا على للمدينة النظر

ـ وظه الّتـوّطن   مراكـز   بـني  فيمـا  العالقـات  بتحليـل  النظرية تعىن  دراسـة  خـالل  مـن  ريهاـــ

 جهـة  مـن  الواحـد  اإلقلـيم  يف املـدن  بـني  فيمـا  والعالقـة  جهـة  مـن  وإقليمهـا  ملدينةا بني العالقة

ـ  األساسـية  الوظيفـة  من انطالقا وذلك ،أخرى  ومنـاطق  الـبعض   لبعضـها  املـدن هـذه   تقـدمها  يتال

 ذلـك  هلـا  حيقـق  عيـث  إلقليمهـا  بالنسـبة  مركزيـا  موقعـا  املدينـة  تكـون  أن دب أنه، ذلك تأثريها

 زيــادة يف كــبري دور املنافســة عامــل يلعــب بينــها،كما فيمــا واملتبادلــة القصــوى الفائــدة املوقــع

ــة ــة فعالي ــاكن نظري ــة األم ــها املركزي ــي يف وآليت ــلع لتوص ــدمات الس ــكان اىل واخل ــة س  املنطق

ــى تنتشــر واخلــدمات األساســية النشــاطات ألن وظهريهــا احلضــرية ــة مســاحة عمــوم عل  املنطق

 كـثريا مـا حتـدط فيـه     اخلدميـة  املراكـز  نطاقـات  توزيـع  أن وجـد  قـد لو.  منتظم بشكل احلضرية

 مـن  ركـز م ألي تابعـة  ليسـت  منـاطق  هنـاك  يكـون  ال حـن  وتـداخل  فجـوات  ومناطق فراغات

 املراكـز  ان وافتـرض  ،أخـرى  تكميليـة  منطقـة  مـن  اكثـر  منـاطق غـري متداخلـة مـع      وال املراكز

 املراكـز  مـن  مركـز  منـها  كـل  ميثـل  جمـاالت  لتشـكل  سداسـية  مضـلعات  اشكال تأخذ التجارية

 الـيت  الوظـائف  خـالل  مـن  ،مـا  حضـرية  ملنطقـة  تامـا  غطـاء  حتقـق  عيـث ،  اخلدمات تقدم اليت

 علـى  للحصـول  معـني  مركـز  مـن  أكثـر  هنـاك  يكـون  وبـذلك  .اخلدميـة  راكـز امل هـذه   تؤديها

 املطلوبـة  اخلدمـة  نـوع  علـى  املراكـز  بـني  فيمـا  اختيـارهم  ويتوقـف  النـاس  أمام واخلدمات السلع

ــأثري ــاملي وت ــافة ع ــت املس ــارهم يف والوق ــا ، اختي ــداد رأى كم ــل اع ــي تسلس ــز هرم  للمراك
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 سـعتها  خـالل  مـن  بـه  احمليطـة  واملراكـز  ساسـي األ  للمركـز  الكـربى  للـدوائر  وصـوال  اخلدمية

ــه يف كريســتالر اعتمــد وقــد. ونشــاطها  اخلــدمات أو للعالقــات كمقيــاس اهلواتــف عــدد نظريت

 : التايل النحو على وذلك وآخر مكان بني االقليمية

 :حيث               'س/'ت س-ت=م

 . املركزية درجة: م

 . املدينة يف اهلواتف عدد: ت

 . كلها املنطقة يف اتفاهلو عدد: 'ت

 . املدينة سكان عدد: س

 .كلها املنطقة سكان عدد: 'س

 :نستنتج التصور التايل من خالل ما سبق

 مبدأ نظرية كريستالري 11: شكل رقم

 

 

 

  

 2111صفوح خري، : املصدر
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 :نظرية ماسلو :احلاجات االنسانية -7

 :م ماسلوهرهناك تصنيفات عديدة للحاجات االنسانية أبرزها 

 هرم احلاجات ملاسلو 17: الشكل رقم

 

 

 

 

 

 حاجات إشباث الذات

 والتقدير االحترامحاجات 

 حاجات االنتماء

 حاجات األمان

 احلاجات الفيزيولوجية

 

 2115 خالد عبد الرحيم اهلبيت،: املصدر

ــا يف الغــذاء والكســاء والســكن ووســائل الّنقــل      ــى حاجــات االنســان عموم ــه:  تتجل ا وكل

متأتيـة مــن البيئــة الــيت يعــيش فيهــا خاصــة يف املنــاطق ذات احلضــارة احملــدودة، فالبيئــة اجلبليــة  

الفقــرية تــدفع بأهلــها إىل النــزوح  ــو البحــر لتحصــيل الســمك، وســكان الغابــات االســتوائية 
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 واجلزر املنعزلة تكـون الغابـة هـي خلـوهلم األول مبنتجاهتـا  خاصـة يف املاضـي، أمـا حاليـا فـاملواد          

 .الغذائية تصل لالنسان يف خمتلف بقاع املعمورة

ــوايل        ــرارة دم ح ــط إىل ح ــاج يف املتوس ــان حيت ــم االنس ــس، فجس ــبة للمالب ــذلك بالنس وك

ــة 37 ــة مئوي ــس الصــوفية  (ف98)درج ــداء املالب ــاردة الرت ــاطق الب ــكان املن ــذلك يلجــأ س ، ل

علـى عكـس املنـاطق احلـارة      الثقيلة، واألحذية الطويلـة الـيت تغطـي السـاقني وقايـة مـن الـربد،       

 . حيث ال حيتاج الناس إىل الكثري من املالبس

كمــا حيتــاج االنســان إىل مســكن يأويــه، وخيتلــف هــذا األخــري يف تصــاميمه ومــواد بنائــه،     

حسب البيئة الـيت يتواجـد هبـا، فاملسـاكن الـيت تشـّيد مبصـر حيـث املنـاطق اجلافـة تكـون ذات            

ونوافـذها خشـبية وتوضـع كضـرورة للحمايـة مـن أشـّعة         أسطح مسـطحة لقلـة األمطـار فيهـا    

الشــمس ولــدخول النســيم مــن بــني الفتحــات، إضــافة إىل الشــرفات الواجــب إنشــاقها، علــى 

عكس تلـك املنـازل الـيت ُتبندـى بـالبالد األوربيـة كـيألترا مـثال حيـث تكـون أسـطح املنـازل             

لــو هــذه املبــاين مــن النوافــذ منحــدرة كــي تســمح با ــدار األمطــار أو الثلــوج، ويف العــادة خت

اخلشبية اليت ُتِستدبددل بـأخرى زجاجيـة واسـعة الكتسـاب أكـرب قـدر مـن أشـعة الشـمس ومنـع           

 .دخول اهلواء البارد، ويستبعد فيها إنشاء الشرفات

وُتعّد وسائل النقل واملواصـالت مـن بـني أهـم حاجـات االنسـان الضـرورية يف احليـاة اليوميـة              

مهمـة يف أداء أعمالـه وتسـريع إأازاتـه وهـي أيضـا إنعكـاس للظـروف البيئيـة          ملا هلـا مـن أدوار   

الطبيعية يف كثري من احلـاالت، فربيطانيـا مـثال خطـت خطـوة هامـة يف هـذا اجملـال خاصـة النقـل           

 . البحري لتؤمن إتصاهلا بالعامل اخلارجي وتؤمن احلصول على حاجاهتا الضرورية

 : ف املختلفة ومنها مثانية أساسية تتمثل فيمايليوحيتاج االنسان  ملمارسة  احلر    
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تعـد أقـدم احلـرف الـيت جلـأ إليهـا االنسـان، ال تـزال موجـودة يف          : حرفة اجلمع والصيد •

اجملتمعات البشـرية الـيت تعتمـد علـى صـيد احليـوان، االسـكيمو والقبائـل الـيت توجـد يف           

كمـا تقـوم بعـض قبائـل     بيئة التنـدرا، وفريسـة صـيدها علـى العمـوم الّرنـة والكـاريبو،        

 .اهلنود احلمر هبذه احلرفة، خاصة صيد الثور الوحشي املعروف بالبيزون

تقـوم هبـا الشـعوب املتقدمـة واملتـأخرة علـى حـد سـواء، وتشـمل          : حرفة صيد البحـر  •

ياعات البيئة االسـتوائية احلـارة وكـذلك ياعـات البيئـة القطبيـة البـاردة، حيـث تقـوم          

يـد البحـر فيـذوب ص تصـطاد األمسـاك واحليتـان وعجـول        هذه األخـرية بكسـر قطـع جل   

ويـرتبط توزيـع حرفـة صـيد     . البحر باستخدام زوارق مصنوعة مـن جلـد حيـوان الكايـاك    

 .األمساك يف العامل بظروف البيئة الساحلية

يرتبط بتـوزع املنـاطق املتـوفرة علـى األعشـاب، الـيت تعتـرب مـوردا رئيسـيا          : حرفة الرعي  •

ستأنسة، وختتلـف هـذه األخـرية مـن بيئـة رعويـة ألخـرى حسـب طبيعـة          لتربية املاشية امل

فاالبقــار هــي احليوانــات الســائدة يف مراعــي الســافانا بالســودان، . املرعــى ونــوع املنــا 

بينما متثل الّرنة حيـوان الرعـي الرئيسـي واملهـم يف نـواحي التنـدرا نظـرا ملالءمتـه للمنـا           

 .ريةالبارد وكذلك اعتماده على الطحالب الفق

حرفة قدمية تقـوم علـى مـدى تـالقم املنـا  والتربـة وميـاه الـري والسـطح          : حرفة الزراعة •

تتنـوع وختتلـف مـن بـالد     . وعلى جهود االنسان وبـذلك قامـت حضـارة النيـل املصـرية     

ــة      ــات اجلغرافي ــادية والبيئ ــرية واالقتص ــروف البش ــك إىل الظ ــود ذل ــرى، ويع إىل أخ

 .املختلفة
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ا الغابـات الـيت تعـد ثـروة هامـة مثلمـا هـو احلـال يف         مصـدره : حرفة قطـع األخشـاب   •

وتعتمـد هـذه احلرفـة علـى نـوع      ...  مناطق السويد الشمالية اجلبلية وكـذلك غـريب كنـدا   

ــة  ــت صــنوبرية أو نفضــية أو مداري ــة، إذا كان ــتفاد . أشــجار الغاب ــة الصــنوبرية يس فالغاب

الواليـات املتحـدة    كمـا هـو احلـال يف   ( السـهلة التشـكيل  )منها بقطـع األخشـاب اللينـة    

األمريكية بينما يصـعب ذلـك يف الغابـة املداريـة لصـالبة أخشـاهبا وثقلـها وصـعوبة نقلـها          

 .خلا حيد من قيمتها االقتصادية

، فـاألوىل تتبـع املنـاطق املرتبطـة بنـوع الصـخور       حـرفيت الّتعـدين والّصـناعة   باإلضافة إىل   •

ـ    دن الفحـم الـذي يعتـرب ثـروة بـيألترا      والتكوينات اجليولوجية والثانية تعتمـد عليهـا، كمع

والــذي يســاهم يف قيــام الصــناعة  وهــذه األخــرية تــرتبط مبنــاطق إنتــاج املــواد األوليــة 

كمـا  . كالوقود واملواد اخلـام ووجـود األسـواق وطـرق املواصـالت واليـد العاملـة الفنيـة        

شـاطية يف  حيترف الناس العديـد مـن أنـواع الّتجـارة والـيت تعتـرب مـن بـني األولويـات الن         

 .اجملال

 :الوضع القانوين، عامل مهم يف تنامي التجمعات -8

إّن توزيــع الّســكان يتــأثر بعوامــل فيزيائيــة لكــن بتــدخل الظــروف : توزيــع وتطــور اجملتمــع    

التارخيية أيضا من أجـل إيضـاح سـريورة اإلعمـار هـذه أو تلـك ، كمـا أّن عمرنـة إقلـيم ُتسـّجل           

                                                            .ة االقتصادية املعقدة اليت تشكل مظهر الشركات املعاصرةيف تاريخ التقارير االجتماعي

عّرف الّتجّمع يف اجلزائر، على أنـه اجملـال األرضـي الـذي تتركـز عليـه البنايـات، ُتـبىن بطريقـة          ُي   

تموقعـون علـى طـول الطريـق الـيت      متقاربة، حيث املدخل واملخـرج ُيعّينـون مـن قبـل أشـخاص ي     
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ــم  ــة هب ــا أو احمليط ــد إىل    . يقطعو  ــون يف تزاي ــكان املتجمع ــيّن الّس ــان اآليت، ف ــب البي وحس

 .1998ود  1987بني  7358538

 تطور سكان اجلزائر:  18شكل رقم                                               

 

 

 

 

 R.G.P.H. 1998: املصدر     

الـيت تشـجع النـزوح الريفـي، هنـاك أيضـا العامـل        ( عمـل، مرافـق  )العوامل املألوفـة   إضافة إىل    

يف الواقـع، حتـت تـأثري انعـدام األمـن واخلـوف،       . األمين الـذي قلـب كليـا التوجهـات املعتـادة     

كـذلك  (. عواصـم املراكـز  )غادر سكان الريـف عـدة منـاطق، وجلـؤوا إىل الّتجمعـات الرئيسـية        

مـرورا بــ    1998-1987 اطفـض خـالل العقـد الـزمين    ( املشـتتون )ون جزء من السـكان املبعثـر  

 .من النسبة السكانية العامة %19.2إىل  29.3%

 :وظائف املدينة  -9

مـن القريـة واملدينـة وظـائف خاصـة هبـا، والّتـي تضـمن منّوهـا واسـتمراريتها، سـواء             لكّل      

 :منهاكانت داخلية أم خارجية، وتتنوع هذه الوظائف بصفة عامة ف
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حيـث تتواجـد بصـورة كـبرية يف العواصـم واملـدن اإلقليميـة،        : وظائف إداريـة وسياسـية   •

 . وتقّل يف املدن اجلهوية والصغرية

تتجلـى يف شـبكة األنشـطة التجاريـة الـيت تسـتوعبها قـدرة املدينـة والـيت          : وظائف جتارية •

لتفريـ  وهـذا   متارس يف األسـواق وحمـالت البيـع باجلملـة وبالتجزئـة، وحمطـات الشـحن وا       

 .ماله أثر فعال على اإلقليم

رغـم أ ـا تشـكل مصـدرا للتلـوط والقلـق بأنواعـه، مـن منافسـة          : الوظائف الصناعيةأما  •

ــؤدي إىل   ــي ت ــة، فه ــل املدين ــز داخ ــدما تترك ــران يف األرض، خاصــة عن ــان وللعم لمنس

خلق الصـناعة، ويصـعب إبعـاد هـذه األخـرية خاصـة الصـغرية منـها عـن املـدن أل ـا            

 .لتصقة بالسكانم

منـها والـيت تقـوم علـى املنشـآت وتـوفر األطـر         التعليميـة كما توجد وظـائف أخـرى ك   •

 املؤهلة، 

 ومايرافقها من جتهيزات صحية وأطر طبية كعفأة،  الوظائف الصحيةوكذلك  •

الـيت تضـمن مقاومـة اإلختنـاق العمـراين املتـأين مـن شـدة          الوظائف الترفيهيـة إضافة إىل  •

 .  والتلوط وغريهالكثافة للعمران 
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 خالصة الفصل الثاين

ـ لتّم بعناصــر الوظيفيــة إىل بعــض التفصــيالت الــيت لقــد ر التعــرض      يف هــذا الفصــل املــــ

ــة يف     ــة مهم ــن نقط ــالق م ــد ر االنط ــا، فق ـ مراد حتقيقه ــ ــة الـ ـ نا يف الّدراس ــ ـ ه ّمــ تـ

وأسـباب وأنـواع توّزعهـا علـى     وظيفية اجملـال وهـي الـّدميوغرافيا كمحاولـة للّتعـّرض لكيفيـات       

 نظريـة صـف،حجم، يليـه  قـانون زيـف، متبوعـا ب     : سطح األرض، ص العبـور إىل منـط  العالقـات   

خلـة بعمـق   ااملتد احلاجـات االنسـانية  كريسـتالري، ومـن ص التطـرق إىل التعريـف ب     املكان املركـزي 

وبالتــايل حتديــد أهــم  ات، الوضــع القــانوين يف تنــامي التجمعــيف احليــاة العمرانيــة ، ص إىل أييــة 

 .وظائف املدينة أو التجمعات السكانية
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 : الفصل الثالث مقدمة

ــاهج               ــاذج، واملن ــات، والنم ــن املقارب ــة م ــل إىل جمموع ــذا الفص ــرق يف ه ــد ر التط لق

لبــاحثني يف العـامل، وذلــك يف سـبيل الــتحكم يف املشـاكل املتعلقــة باجملــال    املسـتخدمة مــن قبـل ا  

بأبعــاده و طبيعتــه العمرانيــة واإلقليميــة، ذلــك أن إســتعمال هــذه الطــرق والنمــاذج املعتمــدة يف 

العديد مـن الدراسـات وإسـقاطاهتا علـى األهـداف املرجـوة مـن هـذا البحـث ميكـن أن يسـمح            

ـ  ة مبجمـل الوسـائل الـيت ختـدم بـراهني عالقـات الفرضـية املطروقـة،         بالتوسع املعريف، ومنه اإلحاط

 .وبالتايل استخدام بدائل هذه الوسائل األكثر مالئمة

ــيت            ــامل، وال ــتعمري يف الع ــارة وال ــة املســتعملة يف جمــال العم ــات التحليلي ــني املقارب ــن ب وم

ـ  ظهرت يف ثالثينيات القرن املاضـي، واملتأتيـة مـن     ، والـيت قـدمت رقيـة جديـدة،     دالـوعي  بالتعقي

وطريقــة فريــدة يف تشــكيل األشــياء للتعريــف هبــا، وكــذلك باملشــاكل املتعلقــة هبــا  أال وهــي  

 ".املقاربة الّنسقية"

فيزيائيــة، )لقــد امتــد اعتمــاد هــذا املفهــوم مــن قبــل البــاحثني يف شــن دروب العلــوم           

وهـذا مـا   . قيتـه ومنهجيتـه وتفرديـة ختصصـه    ، كـل وفـق ر  (اخل... بيولوجية، انسانية واجتماعيـة  

بتشـكيل ووضـع   " املقاربـة النسـقية  "حذى برواد هـذا التيـار الفكـري، وبالتـايل كبـار  مؤسسـي       

منــاهج وآلّيــات ملعاجلــة خمتلــف الصــعوبات الــيت اعترضــتهم حينــذاك، يف حماولــة منــهم لفهــم  

 . لية متاحةوإدراك جممل املواضيع واإلشكاالت املعقدة، من خالل أدوات حتلي

لقد كانت املخـاطرة الفكريـة الكـربى يف  ايـة القـرن العشـرين، اكتشـافا مـذهال للتعقيـد الـذي           

ويكمـن هـذا التعقيـد يف تعقيـد الكـون ذاتـه، وتعقـد        . يسود العامل، ومن خاللـه املعمـورة قاطبـة   

عنـه مـن   ، وكـذلك تعقيـد اجملتمعـات االنسـانية، ومـا ينجـر       (اخل.. أجسام حية، هيئـات )مكوناته 
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ــة    ــاهرة عاملي ــذاهتا وظ ــة ب ــات قائم ــكل مؤسس ــخاص يف ش ــرق األش ــن ط ــممة م ــقة مص أنس

وكلـها مثـار زيـادة حتفيـز الضـمري االنسـاين جتـاه        ... املبادالت، جتارية كانـت أم ماليـة أم ثقافيـة   

 .التعقيد وتضخيم نتائجه

 
ــن           ــوره إىل اآلن، ح ــان يف تط ــد الزم االنس ــد ق ــد أن التعقي ــن املؤك ــان إدراك وم وإن ك

ــة واســتئثاره   ــم واملعرف ــب العل ــتم إال حــديثا، يف ســياق ســعي االنســان لطل ــد مل ي هــذا التعقي

باحلكمــة، خلــا مّكــن البــاحثني يف هــذا الســياق مــن الســعي للبحــث عــن تفســريات بســيطة  

أمـا يف العصـر احلـديث فقـد أّدى اكتشـاف      ... ومنطقية، السيما مـن حيـث اإلحاطـة الفلسـفية     

املــبين أساســا علــى حماولــة تفكيــك التعقيــد وحتليــل مكوناتــه، إىل أحــداط  كــارتيزيالاملنــهج 

 . تطورات كبرية على امتداد القرنني التاسع عشر والعشرين
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 املقاربة النسقية: أوال

 :     النســـــق  -2

 أخــذ اجملمــوث،يرجــع مصــطلح النســق إىل فعــل يونــاين قــدو يعــين : ماهيــة الّنســق  -2-2

، وبشـكل متكـافئ   (السـريورات )جممـل التفـاعالت الـيت حتـدط بـني السـياقات املختلفـة        ويعين 

أي مبعـىن، أنـه ال ميكـن تـرجيح أن أحـد هـذه السـريورات هـي سـبب واألخـرى هـي            . ومتزن

ــك أن كاليــا ســبب ونتيجــة يف آن واحــد  ــا، ذل ــذه . نتيجــة هل ــني ه ــا ب ــاعالت فيم ألن التف

، واجملمـوع يشـكل الكـل، حيـث أن هـذا الكـل حيمـل        السريورات تعتمد الواحدة علـى األخـرى  

       .بعضه البعض

   
ــرف       ــد ع ــب لعناصــر   Bertalanffy.L.V (1968)لق ــة تركي ــه إمكاني ــى أن النســق عل

ويقصـد هبـذا التفاعـل تلـك الظـاهرة اجملسـدة لتكتـل بـني أفـراد،          . يف حالة تفاعل فيمـا بينـها  

 .يكون تصرف كل واحد منهم مؤثر يف اآلخر

 
فلقــد عــرف النســق علــى أنــه عبــارة عــن جممــوع Walliser.B (1977 )أّمــا                 

وبالتـايل، فهـو جممـوع مشـّكل مـن عـّدة       .. يف عالقة تعاكسية مـع احملـيط وفـق تفاعـل معـني      

أنســقة صــغرية يف حالــة تفاعليــة متالوــة، خلــا يــؤدي إىل أن يطــرأ علــى هــذا اجملمــوع بعــض 

 (.دائم نسبيا)مستمر يف الزمن  التغربات العميقة، لكنه

ــب         ــم   Edgar.Morrin (1977  )وحس ــن معظ ــا ع ــا غائب ــد مفهوم ــيم يع ــين التنظ ف

يتــأرجح بــني فكــرة اجملمــوع وفكــرة مــا بــني  –حلــد اآلن  –تعــاريف النســق، وهــو اليــزال 
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، التنظــيم)بينمــا هــو يف األصــل مــرتبط بــالفكرتني معــا، ذلــك أن املفــاهيم الثالثــة . العالقــات

 .مضامينها غري قابلة للتفريق فيما بينها( ومابني العالقات واجملموع

 
وبناًء على ما تقّدم،  ميكـن القـول أن النسـق هـو وحـدة شـاملة منظمـة مـن بـني العناصـر                  

ال يعــود إىل  "العناصـر "علـى أن مصــطلح  . واألفعـال واألشـخاص والعالقــات املتأتيـة فيمــا بينـها    

 .واجلوهرية، لكنه متعلق بكل ما ينتمي إليهفكرة الوحدة البسيطة 

ــّرف       ــد ع ــذلك، فلق ــر     Lapierre.J.W  (1992)ل ــة عناص ــه جمموع ــى أن ــق عل النس

مترابطة فيما بينها مبجموعة من العالقـات الـيت تشـكل كـال متالوـا، عكـم أ ـا مفهـوم مكـون          

حم، ويكتنفـه  من سـريورة مرتبطـة ببعضـها الـبعض عـرب جمموعـة مـن العالقـات، بشـكل مـتال          

 .نوع من املرونة جتعله قادرا إىل الوصول إىل درجة معينة من االستقاللية

ــياق          ــد الّس ــل  ( الســريورة)دّس ــة بعام ــال املكمل ــلوكات أو األفع ــات والس ــلة احلرك سلس

 .يسمى خلثل هذا السياق( فردي أو ياعي)معني 

 
ء، ولتأكيـد ذلـك ميكـن القـول     ميثـل النسـق أكثـر مـن جممـوع أجـزا      : مكونات النسق  -2-1

 :أن هناك فرق بني الوصف والتحليل، السيما يف العلوم اإلجتماعية، على النحو التايل

ــف - أ ــا   : الوص ــياء مبكوناهت ــت األش ــة، وينع ــم واملعرف ــات العل ــف أوىل درج ــل الوص ميث

 : ومن أمثلة ذلك مايلي. وتعليالهتا
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ــؤد  -2أ ــا ي ــال، خل ــن األب واألم واألطف ــرة م ــون األس ــادة تتك ــل وإع ي إىل التناس

وهذا الفعـل أو السـلوك دسـد جـزءا مـن قطـاع النشـاط االجتمـاعي         ... إنتاج البشر

 .الذي ينعش الدميوغرافيا، وبالتايل يزيد من تعداد السكان

ــات    -1أ ــمن اختصاص ــد ض ــات واملعاه ــن الكلي ــة م ــى جمموع ــة عل ــوي اجلامع حتت

 .بادل املعارف والعلوممبا يسمح بتشكيل جزءا من إنتاج ونقل وت.. خمتلفة 

عندما تضـطلع جريـدة مـا بتوصـيل املعلومـات واألخبـار إىل قّرائهـا، أال يشـكل          -2أ

 .هذا جزءا من وسائل اإلعالم واإلتصال

ترامـي مدينــة معينــة بأحيائهــا وشــوارعها وأزقتــها علــى اجملــال، مبايشــمله مــن   -4أ

 .سكان وتنقالهتم، أال يشكل جزءا من مواضيع اجلغرافيا

يأخـذ التحليـل مسـارا آخـر مبـا يتضـمنه مـن جوانـب          :تحليل أو  ليـل األنظمـة  ال - ب

ــة أو غــري ظــاهرة  ــد  .. خفي ــك أن البحــث يف هــذا الســياق دــب أن ميــس البع ذل

التجريــدي، أي مــاهو غــامض ومبــهم، أي كــل الســريورات ومــا ينبثــق عنــها مــن 

اجملـرد، مبـا   عالقات، من أجل إبـراز وفهـم النشـاط التحـاوري، غـري أهبـني بالوصـف        

 .حيتم العبور إىل الدرجة الثانية من املعرفة

 : ومن أمثلة ذلك مايلي

ــني    -2ب ــة ب ــروابط والصــالت االجتماعي ــين ال ــابق، ف ــرة الس ــال األس ــب مث حس

كمـا أن  . األجناس وبـني األجيـال جـد مهمـة للمحافظـة علـى كيـان هـذه األسـرة         

تسـكن األسـرة يف مكـان     ..معاجلة وصحة أفرادها تعقـد فيمـا بينـهم روابـط عديـدة      
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ما و هتيئ اجملال بطريقة منزليـة، لـديها عالقـات جـوار مـع أسـر أخـرى، لـديها أيضـا          

امليزانيــة . األســرة هــي مســتهلكة للخــريات واخلــدمات. مســارات حركــة يف املدينــة

يــتم . األســرية تســري بطريقــة تســتطيع إحــداط إتفاقــات أو إختالفــات بــني أفرادهــا

أفـراد العائلـة يتواصـلون فيمـا بينـهم مبعلومـات       . يمـا بينـهم  تبادل خريات و خدمات ف

ــا  ــاقلون معارفي ــرى، يتن ــن أخ ــون ع ــة و ميتنع ــن  . معين ــة م ــديها جمموع ــرة ل األس

ــا،    ــا و كروهب ــّراهتا، أحزا  ــا ومس ــدها إحتفاالهت ــهورة، عن ــة واملش ــذكريات القّيم ال

قـوانني ختـص    األسـرة لـديها أيضـا   . دليلها األخالقـي، معتقـداهتا ورموزهـا املشـتركة    

بـني اآلبـاء واألبنـاء، بـني     ( تتـدرج حسـب القـدرة   )احلياة العائلية  وعالقات تفويضـية  

 ...اجلامعة، املدينة، اجلريدة، إخل ... الزوجني، وبني اإلخوة واألخوات

ســالفة الــذكر  –، وحســب أمثلــة اجلامعــة واملدينــة واجلريــدة وكــذلك احلــال -1ب

جموعــة مــن التحاليــل العالئقيــة خلاثلــة لتلــك مب فــين تفــاعالت مكوناهتــا تــرتبط  –

مـن أجـل تشـكيل نسـب بـني خمتلـف عناصـر النسـق،         فاملطروحة يف مثال األسـرة،  

 : على -على األقل  -يتوفر هذا التشكيل دب أن 

 . يعيشون من جيل إىل جيل، يتناسلون ويتجددون (جمتمع سكاين) سكان -أ

كمـا  -ج .هـذا الكـون   ضـمن  مرافقـون ألصـناف أخـرى حيـة    هؤالء السـكان  و-ب

ــهم    ــه بأنفس ــال يهيئون ــكنون يف جم ــوم، ويس ــدد ومعل ــان حم ــون يف مك ــم يعيش أ 

 .ولصاحلهم

ــادل اخلــريات واخلــدمات  كمــا أ ــم ميارســون-د   لضــمان  الضــرورية اإلنتــاج وتب

 .عيشهم وحياهتم
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كمــا أ ــم يتواصــلون معلوماتيــا ومعارفيــا ويتوافقــون عرفيــا ودينيــا، مــن خــالل -ه

اإلعتقـادات، الـيت تشـكل مـوطن اخليـال اإلجتمـاعي       والقـيم و  الرمـوز  ونشـر  حتضري

 .السكاين والذاكرة اجلماعية هلذا اجملتمع

ــن صــالت    - ــها م ــر عن ــا ينج ــلطوية، وم ــات الس ــة والعالق ــوانني اإلجتماعي ــا أن الق كم

عالئقية، اليت حتكم هـذا اجملتمـع السـكاين، مهمـا كانـت طبيعتـه، تسـتطيع أن تتشـعب أكثـر          

ا يؤكد أن اجملموع النسقي هـو أكثـر مـن جمموعـة أجـزاء وأن أي تغـيري يطـرأ علـى نقطـة          مب

 . معينة، يسبب إنعكاسات وتكون له آثار على اجملموع

يتميـز النسـق مبجموعـة مـن اخلصـائص، ميكـن سـردها علـى النحـو           :خصائص النسـق   -2-2

 :التايل

، املقاربــة Valaskakis.K (1975)حســب  :إنفتاحيــة و إنغالقيــة النســق    -2-2-2

ــه    ــف هيكل ــا يســمح بتعري ــه، خل ــدد غايت ــزي وحت ــق املرك ــّرف النس النســقية دــب أوال أن تع

دـب بالتتـابع األخـذ يف احلسـبان تـدرج      . واحلساب اخلتامي لعالقـات الـدخول واخلـروج للنسـق    

-sous*األنسقة اليت ينتمي إليهـا النسـق املـدروس، والـذي يتشـكل هـو اآلخـر مـن عـدد مـن           

systèmes *مندجمة فيه، ُيفهم ، يف سلسلة من األنسقة العالية اليت تسمى باحمليط. 

يكــون النســق يف هــذا احملــيط ، أحيانــا مفتوحــا، وأحيانــا أخــرى مغلقــا، علــى النحــو  - أ

. يكون النسـق مفتوحـا عنـدما يـؤثر علـى األنسـقة األخـرى و يتـأثر بأفعاهلـا عليـه          :  التايل

ملـادة، الطاقـة، املعلومـة، الـيت ُتطلـق ، حتـث، تنبـه،        فعل احملـيط ُيكـون مـدخال إىل نسـق ا    

وُتقوي سريوراهتا الداخليـة و متـون مواردهـا الـيت تنفعهـا، أو علـى العكـس، ُتشـوش تنظـيم          

ــق ــذه . النس ــدخول "ه ــتغريات ال ــا  " م ــا مساه ــات  Landriمثلم ــدة مرادف ــا ع . وهل
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Walliser  ــا ــدخول" مساهـ ــدفق الـ ــا" تـ ــي  ومساهـ ــاع الفرنسـ ــامل االجتمـ  عـ

Philippe.le.moigne : Intrant    ــطلح ــرادف املصـ ــا يـ ــو مـ ــدخالت، وهـ املـ

 .Inputاالأليزي 

نسق مفتوح خيرج  و حميطـه، باملـادة والطاقـة، واملعلومـة، وهـذه الـثالط، تـؤثر علـى أنسـقة          

ــل، التحريضــات، اإلضــطرابات، هــي  ، " مــتغريات اخلــروج"أخــرى جتلــب هلــااملواد والعراقي

ــروج، أو   ــدفق اخل ــطلح     Extrantأو ت ــرادف املص ــا ي ــو م ــات، وه ــا املخرج ومعناه

 Output.اإلأليزي 

وقد يكون النسق مغلقا مبعـىن أنـه ال يتـرك جمـاال للـدخول إليـه كـل مـا يأتيـه مـن            - ب

 .حميطه فهو إذن  يؤثر انتقائيا على فعل باقي األنسقة

. مهما يكن نسق مفتـوح كليـا ونسـق مغلـق مطلقـا، ليسـا سـوى مفـاهيم حمـدودة          - ج

لنسـق ال يكـون آداة جيـدة للتحليـل واملعرفـة إال عنـدما ُيعتقـد أنـه مفتـوح          مفهوم ا

 .ومغلق يف نفس الوقت

 :حركية و تسلسل النسق  -2-2-1

يكون النسق ثابتـا إىل حـد مـا، إذا حـافى علـى خصائصـه رغـم الـتغريات الداخليـة الـيت                 

ــيط  ــع احمل ــاعالت م ــم التف ــا، ورغ ــتطيع أن يتلقاه ــاب ال. يس ــرجم غي ــدعيم أو ويت ــات بالت ثب

تطـور النسـق يسـتطيع أن يكـون مرتبطـا  بـالتغريات الداخليـة الـيت تسـتطيع تعـيني           . بالتفكك

التأثري يف مكوناهتـا، وكـذلك الـتغريات يف العالقـات الـيت توحـد خمتلـف أجـزاء النسـق واحملـيط           

 .مر فيهيقال عن النسق أنه حركي  يف اإلجتاه الذي يعيش و يكرب ويتطور، أو يض(. البنية)
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أو . إ ـا متسلسـلة يف اإلجتـاه   . تـدمج مـتغري الـزمن   . الوضعية املقدمـة ليسـت إال حلظـة تطـور    

بواسطة التصنيف، تقع يف مستوى يعتـرب كنسـق حيتـوي علـى مـا أنسـقة أصـغر، وكـذلك مـا          

 .حتت أنسقة مسجلة حتت غطاء أنسقة عمالقة أخرى جد واسعة

 :ت األساسية لتحليل النسقبعض املسلما : مسلمات  ليل النسق -2-2-2

الشيئ املـدروس معقـد، يتعـذر إنقاصـه إىل عناصـر بسـيطة، نسـتطيع تعـيني األنسـقة          / 1

 .اليت تقطعه واليت تعد ما حتت أنسقة واليت ليست من الضروري أن تكون أقل تعقيدا

 .هو جمموع من السريورات يف حالة تفاعل فيما بينها: النسق حركي/ 2

فـاعالت بـني السـريورات ليسـت مثـار الصـدفة، إ ـا ال حتـدد بـأمر          الت: النسق مـنظم / 3

 .تنظيم النسق .مستقر 

فيمـا يتعلـق بـأن لـه درجـة مـن االسـتقاللية، مـا           النسق ال ُيفهم إال مبن خالل حميطـه  /4

 .يدل على أنه منفتح يف نفس الوقت على هذا احمليط، و متعلق نسبيا

م الـذايت تشـترط الـذاكرة، مبعـىن سـريورة جتميـع و       درجة االسـتقاللية املوافقـة لمنتظـا   / 5

 .توفر معلومات  داخلية تدخل مسبقا يف النسق

 .على حسب اإلشكالية املصاغة. نفس الشيئ ميكن حتليله بعدة طرق/ 6

 :عرفان ومعرفة: النسقية -1

ــيت             ــاهيم اخلاصــة ال ــد مــن املف ــذكرنا النســقية بالعدي ــد،  ت لكــي نضــبط التعقي

 : عها على النحو اآليتنستطيع ي
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ــها، وتســتطيع إعطــاء   14 - مفــاهيم أساســية  ذوات طــابع عــام، تتمفصــل فيمــا بين

 .مكان مسبقا لتقدو بسيط

 .عشرات املفاهيم التكميلية األكثر تقنية وموجهة  و احلدط الفعلي -

 

 

 

 

 

 

 املفاهيم األربع القاعدية للنسقية  09رقم : شكل

  Gérard Donnadieu et al, 2003 :املصدر
 

مثلما ر اإلظهـار سـابقا، فـين الـوعي بالتعقيـد هـو سـبب النشـوء البطيـئ           :التعقيد  -1-2

 .العقالنية التحليلية كانت تبدو كافية لضبط العامل والعلم. للنسقية، دون تعقيد

متوضـع بـيدراك   ( ال ميكـن التنبـؤ بـه، غـري حمقـق     )هذا املفهوم يعود إىل كـل صـعوبات الفهـم    

 (.نافذة أم ال)معقد، والذي يترجم للمالحى بغياب املعلومة  وفهم واقع

:أربع مفاهيم قاعدية للنسقية  

 

 

                                                                                                                

 النسق

 التعقيد
 

 التفاعل الشمولية
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تـأيت  : اشـتقاقيا . هـذا املفهـوم يشـكل القاعـدة الـيت تتربـع عليهـا النسـقية        : النسق  -1-1

ــاين،  ــدر يون ــن مص ــة م ــى  Sustemaالكلم ــدل عل ــذي ي ــتحم"وال ــوع مل ــدة ". جمم ع

 :تعريفات أعطيت له وأدها هنا

ــف  ــع"التعري ــه " الواس ــر يف   : )Lesourne (0880)قدم ــة عناص ــو جمموع ــق ه النس

 (.حالة تفاعل ديناميكي

ــف  ــيق"التعري ــه" الض ــر   Joel.de.rosnay  (0891:) قدم ــة عناص ــو جمموع ــق ه النس

 الغـرض أو هـذا التعريـف يركـز علـى     (. يف حالة تفاعل دينـاميكي، منظمـة بداللـة هـدف    

 .اهلدف املرجو من هذا النسق

ــات و  ــن نوعي ــد م ــاك أيضــا العدي ــل هن ــن قب ــا م ــيت ر اقتراحه تصــنيفات األنســقة ال

 :الباحثني

 .األنسقة املغلقة على احمليط/األنسقة املفتوحة*  

 .االجتماعية/الصناعية/األنسقة الطبيعية*  

 .أنسقة الشبكات/ األنسقة املنظمة جتانسيا*  

بــانج  مؤّســس علــى األمــر اإلفتراضــي لظهــور .صــنف مهــم خيــص األمريكــي م-

الرسـم البيـاين يقـرأ مـن أسـفل إىل أعلـى، إنطالقـا مـن         . ة خالل الـزمن خمتلف األنسق

ــة     ــقة املؤهل ــها األنس ــداعي من ــيم ذايت إي ــوء تنظ ــاك نش ــة، هن ــقة حي  SHCأنس

Système Hyper Complexe. . 
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 النسق ( تصنيفات)أنواث  (:21)رقم  الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الباحثمن إعداد   :املصدر

 

الشـمولية ااصـية األنسـقة املعقـدة التركيـب، والـيت عـادة مـا         يرتبط مفهـوم  : الشمولية  -1-2

، وحسـب هـذا وانطالقـا مـن ذلـك      "الكل هو أكثـر مـن جممـوع أجـزاء    : "تترجم باحلكمة القائلة

تعـرب هـذه الشـمولية يف نفـس الوقـت      . فيمكن معرفـة األنسـقة فعليـا دون إعتبارهـا يف جمموعهـا     

لكـن رغـم غـىن هـذا املفهـوم إال أنـه عـادة مـا         . عن استقاللية عناصر النسق و تالحـم اجملمـوع  

حتـت اسـم املقاربـة الشـاملة، املفهـوم حيـدد       ( الكـل مـن الكـل   )يترجم سطحيا بالصـيغة املبهمـة   

 .كذلك طريق الدخول يف املنهج النسق

 -ولكـن لـيس تسلسـليا     -يعين بأنـه يناسـب اقترابـه مـن كـل طبـوع اإلشـكال تـدرديا          هذا

عامــة  للتعمــق يف التفاصــيل مــع العديــد مــن التكــرارات والعــودة إىل اإلنطــالق بنظــرة  وليــة 

 .اخللف من أجل إستكمال أو تصحيح النظرة السابقة

 

 أنسقة فيزيائية

 

 أنسقة رمزية

 

 أنسقة كيميائية

 

 (بشري)نسق إنساين 

 

 أنسقة إجتماعية
 أنسقة صناعية

 (أحيائية)أنسقة حية 
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ميثل هـذا املفهـوم، أحـد أغـىن مفـاهيم النسـقية، يكمـل الشـمولية ألنـه يهـتم            :التفاعل -1-4

.  مـثىن بالتعقيد على مسـتوى العناصـر لكـل عالقـة تـربط بـني مكونـات النسـق مـأخوذة مـثىن          

قـوى، العالقـة بـني املكونـات تتـرجم       تفاعـل مبدئيا مصطنعة ميكانيكيـا حيـث يقـل التفاعـل إىل     

األكثــر عــادة و اعتياديــة يف األنســقة املعقــدة بالنســبة للتــأثري أو التبــادل املــأخوذ علــى تــدفقات 

العالقـة   كـثري بمثلمـا يـربهن املفهـوم االرتـدادي مفهـوم التفاعـل يتجـاوز        . املادة، الطاقة، املعلومة

 .السببية البسيطة اليت هتيمن على العلم الكالسيكي

إن معرفة طبيعة وشكل التفاعل هـو أكثـر أييـة بالنسـبة للنسـقي مـن معرفـة طبيعـة كـل مكـون           

 .للنسق

ــم الضــبط  :املعلومــة  -1-5 ــيالد النســقية  ، ســبق(الســيربناتيكا)هــذا املفهــوم، معاصــر لعل م

املعلومــة بانتصــار يف التبــادالت بــني ويف قلــب األنســقة، تــدخل . لكــن موجــود حاليــا ضــمنيا

مييـز النسـقي بـني املعلومـة الـدائرة      . بالتوازي مع تـدفقني آخـرين أساسـيني مـن املـادة والطاقـة      

، وكمثـال  (املدرجـة يف ذاكـرة الّنسـق   )واملعلومـة املهيكلـة   ( للمعاجلة كتدفق بسـيط قابـل للتلـف   )

 .خلية حية من كروموزوم ADN: ذرات الـ: على ذلك

يف إطـار  (: مـن خالهلـا نسـتطيع ربـط مفـاهيم املشـروع باهلـدف       ) :املقصد والغايـة  -1-6

ــري  ــف احلص ــد)التعري ـــ  ( املقي ــدفا أو  : Joel.de.rosnay 1975ل ــع ه ــق يتب ــل نس ك

بالنسـبة لألنسـقة البشـرية أو املصـممة مـن طـرف االنسـان، يـتم احلـديث فيهـا           . غاية خاصة

 .أيضا عن املشروع
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، للنمذجـة،  "شـيئ "بـالنظر إىل  : الحظـة لـديها نتيجـة علـى حسـب دراسـة النسـق       هذه امل

كيـف  "قبـل طلـب   " ملـاذا نفعـل   "من املنصـوح بـه بقـوة للمنمـذج أن يطـرح السـؤال       

 ".يعمل 

 :La rétroactionاالرتداد  -1-7

 .يف نسق أو ما حتت نسق هناك متغريات الدخول و كذلك متغريات اخلروج

إذن تسمي . تأثري حميط النسق، وأما املخرجات تكون نتاج لنشاطه الداخليتكون املدخالت حتت 
،كل ميكانيزم يسمح بيعادة  (Feed-Back) حلقة إرتداد، أو ما يصطلح عليه بالتغذية اخللفية

  .البعث واإلرسال إىل مدخل النسق على شكل معطيات، ومعلومات مباشرة خاضعة للمخرج

 (لتغذية املرتدةا) رتداداإل(: 22)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Gérard Donnadieu et al, 2003. 

 

 :التايل ، على النحواإلرتداد وجد نوعان من حلقاتي

 

 

 (اإلرجتاع)االرتداد

 (نتائج)خمرجات 

Output                                                

              

 (معطيات) مدخالت

Input 

 املخرجات  املدخالت

 بعد  قبل  :الزمن

 النسق

 النسق
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ــة  -1-7-2 ــات اإلجيابي ــرة)احللق ــيري : (أو املتفج ــة التغ ــز ديناميكي ــا تترك ــيت عليه ــادة . وال إع

و توسـيع التحـول الـذي هـو يف طــور     احلقـن علـى مـدخل نتـائج املخـرج تســاهم يف تسـهيل       

( متباعـد )و نتحصـل علـى سـلوك متشـعب     ( فعـل كـرة الـثلج   )تكون األفعـال تراكميـة   . حدوثه

سـواء بالتمـدد غـري املعـرف أو التفجـر، سـواء بـالتوقف        ( مبعـىن يتشـكل  )الذي يأخـذ شـكل،   

 .الكلي للنشاط

ــلبية -1-7-1 ــات الس ــة: )احللق ــ(: أو املثبت ــز الت ــا يترك ــيت عليه ــاتوال ــداد. وازن والثب  االرت

خلـا يفتـرض حيـازة تثبيـت مسـبق للمسـتوى       )يؤثر بالتقابل من اإلبعـاد إىل تـوازن تغـري املخـرج     

ــي  ــنظري التنظيم ــميه يف الت ــذي نس ــوازن، وال ــذا الت ــوب هل ــة : املطل ــة املودع ــبني أن .القيم إذا ت

اإلرجتاع مؤثر، هناك اسـتقرار يف النسـق والـيت تظهـر أنـه منتـهي، مبعـىن أنـه خلـدود  ـو حتقيـق            

 .هدف

 Ago-Antagonisme :املناقضـــــة  -1-8

ــة واألن               ــقة احلي ــدها يف األنس ــيت أ ــات، ال ــض احللق ــتطيع بع ــة، نس ــقة اإلجتماعي س

سـلبية، وهـذا مـن دون قـدرتنا علـى التنبـؤ بـزمن هـذا التغـيري          أيضا أ ا إدابية أكثر مـن   الربهنة 

ضـبط الظـواهر خصوصـا صـعبة التصـميم       هاتـه احللقـات تسـمح ب   . نسـميها بــاملناقضة  . القطخ

اسـتطبابات متناقضـة حيـث أن العـالج يكمـن      : وكـذلك  . وضـد حدسـي   حسب املنطق املعتـاد  

. ج مــن التــوازن املرضــي األويليف وصــف دواء هلرمــون موجــود بالفــائض، خلــا يســمح بــاخلرو

مــدراء األعمــال ورجــال   وهبــذه االســتراتيجيات اإلجتماعيــة، املعروفــة جيــدا مــن قبــل بعــض

ـ   حـن األبـوين   . شـيئ ومضـاده   ا حدسـيا، والـيت تشـتمل علـى تركيـب      السياسة الـذين يطبقو 

فـس الوقـت   يعلمان أنه من أجل أن حيرز أبنـاقهم تقـدما أو رقيـا مـا، وجـب علـيهم خلارسـة يف ن       
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ال يتماشـى يف القيـاس حيـث أن     الطريـق الوسـط   . ملكافـأة واجلـائزة  التأنيب والتـوبيخ، وكـذلك ا  

الطفــل حيتــاج أن يكــون نشــطا كــي يــتعلم، مبعــىن أن يكــون معنفــا إن مل يــنجح و جمــازى يف 

احلالة العكسية وإن استخدم الوالـدان أسـلوب التـوبيخ فقـط أو املكافـأة فقـط، لـن يكـون هنـاك          

 .ية أو تنشيط هلذا الطفلتقو

إنسـاين، هـذا األخـري يـتم علـى أسـاس       -مـن خـالل اإلتصـال مـا بـني      املناقضة تظهر لنا دائما

 .قيادي وإرشادي جلميع األنسقة اإلجتماعية

   La causalité Circulaire:  السببية الدائرية  -1-9

ــببية)          ــس  : س ــهيل إدري ــهل لس ــاموس املن ــب ق ــي دار األداب  2119حس ــريوت فه ب

كـل مـا يظهـر للوجـود فلوجـوده علـة، علـة        : عالقة قائمة بـني العلـة واملعلـول، مبـدأ العليـة     

 .العلة املوجودة إذا أوجدت مبعلوهلا توخت غاية، وإال ملا خرجت عن سكو ا: غائية

ــود         ــز إن وج ــعب أن مني ــن الص ــل م ــدادات دع ــل   االرت ــني فع ــبب    (l’effet)ب و س

(cause)  الفعـل كـان   : إنـه التنـاقض املشـهور بـني الدجاجـة والبيضـة      . يف قلب النسـق ظاهرة

 .! ذا تأثري رجعي على السبب الذي أصبح فعال وإنه من املستحيل القول من وجد أّوال

إته يتعلق أيضا بسؤال مزيف و بشكل لـيس لـه معـىن، هلـذا ال دـب علينـا فـتح أو قطـع حلقـة          

احللقـة دـب أن تكـون    . يشـكل اخلطـأ الكـبري و غـري املغتفـر      إرجتاعية يف املقاربة النسـقية، هـذا  

ـ  بالنتيجـة، حلقـة إرجتـاع    . احللقـات  ها الديناميكيـة باالمتنـاع عـن فـك     دائما مدروسة يف  وليت

 .دب أن تؤخذ يف  وليتها مع اإلحتراس جيدا من االنفتاح
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سـقة املعقـدة   نتحدط إذن عـن السـببية الدائريـة، واحـدة مـن النتـائج هـي جعـل سـلوك األن         

الــيت تأخــذ طــار  و غــري متوقــع، تســهيل ظهــور بعــض ردود األفعــال، اإلجابــات العفويــة 

 .شكل األفعال املنحرفة 

 La régulation(: التنظيم: )الضبط  -1-21

ــة)وظيفــة نســق تعــود إىل الوجــود  ــدا، إىل (الكينون ــه هــو حتدي ــر إلي ، و اصوصــية أكث

ة، وأخـرى إدابيـة، و بعضـها أيضـا تناقضـية خلفصـلة       عديد احللقـات االرجتاعيـة، بعضـها سـلبي    

أفعاهلـا لكـي حتـافى يف نفـس الوقـت       سب منطـق شـبكي، هـذه احللقـات تـنظم      فيما بينها ح

 . تكمن سريورة الضبط( وهنا)على استقرار النسق و تكييفه مع تطورات حميطه، ويف هذا 

 : اهليكــل و مستويــات اإلعـــداد  -1-22

كــل شــبكة  العالقــات بــني مركبــات النســق وعلــى وجــه اخلصــوص شــبكة يصــف اهلي       

مسـتويات عديـدة    هـذا اهليكـل عمومـا يتسلسـل حسـب     . عـداده إ ـا جتسـد إ  . سالسل الضبط

 .خطة التوظيف يف حالة املؤسسة: من اإلعداد، مثل

مستويات اإلعـداد هلـا ميـزة السـماح بترتيـب املعطيـات ملشـكل معقـد، خلـا يسـهل كـثريا            

غمــوض املســتويات أو التخــوف مــن املشــكل إىل حــد غــري مالئــم، هــي أخطــاء  .الفحــص

 .كالسيكية تعيق الفهم

 La variété:  التنـوث  -1-21

. الـيت يسـتطيع أن يأخـذها النسـق    ( املظـاهر واألشـكال  )هي معطاة بعـدد مـن اهليئـات             

ــوم ا   ــث يف عل ــوجي والباح ــتنادا إىل البيول ــة، إس ــة املطلوب ــدأ احلقيق ــيات روس مب لرياض
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ــول أن نســق س ــّذي يق ــت  2ال يســتطيع ضــمان ضــبط نســق س 1أشــخ، ال إال إن كان

 .2حقيقته أكرب أو على األقل تساوي حقيقة س

 :ـالقاالنغـ/االنفتـاح  -1-22

مـع اخلـارج نقـول عنـه منفـتح      ( تـدفقات مـن املـادة، الطاقـة، املعلومـة     )النسق الذي يتبـادل  

علـى عكـس نسـق مغلـق ال     . لـى إعـداده، يـرى أن يعقـدها    يسـتطيع أن حيـافى ع  . على حميطه

مقيـاس يف الـديناميكا احلراريـة    )يتبادل شيئ مـع حميطـه، تطابقـا مـع مبـدأ القصـور احلـراري        

، إذن ال يســتطيع إال أن يــتحطم (une entropie. ملعرفــة مقــدار تــدهور الطاقــة يف نظــام مــا

 (.موت قصوري)

 :العلبة البيضاء/العلبة السوداء  -1-24

 : تتعلق بتقنية مالحظة واليت تشتمل على اإلعتبار إنتقائيا             

رقيــة بالعلبــة الســوداء أو الكثيفــة )إّمــا الشــكل اخلــارجي وحــده مــع جتاهــل تركيــب النســق 

وإّمـا  . لكـي ال نأخـذ يف االعتبـار إال مداخلـها وخمارجهـا، وتـأثريات فعلـها علـى احملـيط         ( املعتمة

ـ  رقيـة  . )ع إعـادة النظـر يف جممـوع العناصـر الـيت هـي يف تفاعـل مشـترك        الشكل الداخلي فقط م

 .لكي نضع وظيفة النسق يف وضوح( بالعلبة البيضاء أو الشفافة

 Synchronie et diachronie : األلسنة التزامنية واأللسنة التعاقبية  -1-25

ــة           ــتج يف نفــس اللحظــة)الســلوكات التزامني ــيت تالحــى يف نســق، هــي ا( حركــات تن ل

إنــه مــن الصــعب جــدا ضــبط ديناميكيــة (. يف غيــاب تطــور اهليكــل)خــالل منبســط هيكلــي 

و " اإلمكانيــة"التطـور أو لســان التــزامن، أل ـا ليســت فقــط تارخييـة لكــن تســلك أيضـا بعــد     
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ــاقخ و  . prospectiveالتأمــل املســتقبلي  ــق أوال بفحــص الشــكل التع ــدة تتعل ــة جي ــاك طريق هن

 .تزامنية املتعاقبةبتسجيل األطوار ال

 .طريقة ومنهج: النسقية -2

ــد           ــدخول يف التعقي ــة لل ــة، طريق ــا خلارس ــها أيض ــة، لكن ــط معرف ــت فق ــقية ليس . النس

 .من األدوات املستخدمة. البيداغوجيا دب أن تكون جمددة أكثر يف منهجها العام

 :  املنهــج العــام  -2-2

ظـة النسـق مـن قبـل خمتلـف املالحظـني وحتـت عـدة         مالح: املنهج عـرب مراحـل    يسري         

ــع األخــذ : أشــكال ــاعالت وسالســل الضــبط، النمذجــة م ــل التف يف احلســبان اإلرشــادات  حتلي

أي منـهج دـب   . جتربـة لتحصـيل موافقـة   . لنسق صـورية و مطابقـة مـع الواقـع    من تطور ا املتأتية 

فكــار منشــأة مســبقا حــذرا يف أن ال يــذهب بأ.  أن يكــون يف نفــس الوقــت حــذرا و طموحــا

وطموحـا فيمـا يبحـث عـن أحسـن      . لكن بأفعـال تالحـى والـيت دـب أن نأخـذها يف احلسـبان      

ــع  إدراك خلكــن للوضــعيات، ــب، وال  ال يقتن االســتنتاج الســريع، لكــن يهــدف إىل فهــم ببالتقري

 .و إغناء املعرفة

  :األدوات -2-1

ـ   سوف نقـدم ثـالط أدوات قاعديـة، قبـل أن ن           ات اللغـة الغرافيكيـة   قـول بعـض كلم

 :واليت متثل اللغة الطبيعية للنسق
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ــقي -2-1-2 ــث النس ــق    :التثلي ــي للنس ــة التقص ــى مرحل ــوظ عل ــكل ملح ــف بش مكي

املعقــد، التثليــث يــذهب إىل مالحظــة الشــيء الــذي ينــدرج ضــمن ثالثــة أشــكال خمتلفــة 

 .لكنها تكميلية، كل واحد فيهم يرتبط بنقطة رأي خاصة للمالحى

ـ    :لوظيفيالشكل ا-أ  نبحـث عفويـا عـن    . النسـق  ية مـع مقصـد أو ملقاصـد   وهـو ذو حساس

 .مبا ينفعه  حميطه  ماذا يفعل النسق يف : إجابة لألسئلة

ــي-ب ــكل اهليكل ــه  :الش ــف مكونات ــب خمتل ــق، و ترتي ــل النس ــف هيك ــدف إىل وص . يه

لـى  التنويـه يكـون أكثـر ع   : سوف أد هنا املنهج التحليلي مـع وجـود فـارق دقيـق يف الـوزن     

العالقات بني املكونات أكثر مـن املكونـات أكثـر مـن املكونـات يف حـد ذاهتـا، علـى اهليكـل          

 .أكثر من العنصر

 :الشكل التارخيي -ج

مــرتبط بالطبيعــة التطوريــة للنســق، خلنــوح مــن ( أو الــديناميكي* الــوراثي*أو التكــويين)         

النسـق يسـمح جيـدا عـادة بفهـم      وحـده، تـاريخ   . ذاكرة و مشروع، قادر علـى التنظـيم الـذايت   

وإدراك بعض أشـكال وظيفتـه، بالنسـبة لألنسـقة اإلجتماعيـة، وبـه أيضـا يكـون مـن املناسـب           

 .لبدأ املالحظة

وأكثــر حتديــد، فيننــا . طبيعيــا، التثليــث النســقي يتطــور بتركيــب ثــالط طــرق دخــول       

بـأن نـربح، بتعمـق     ننتقل من شكل آلخر خالل سـريورة حلزونيـة الـيت تسـمح، يف كـل عبـور،      

ــا      ـــزم بأننـ ــى اجلـــــ ــدا علـ ــدر أبـ ــن دون أن نقـ ــن مـ ــم، لكـ وفهـ

 . استنفــــــــذنا هذا الفـــــــهم
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 (التفصيل النسقي: )التقسيم الّنسقي  -2-1-1

ــات              ــتوى املكون ــزول إىل مس ــن الن ــث ع ــن ال نبح ــي،   ــيم التحليل ــتالف التقس يف اخ

...( منـاذج، أعضـاء، ماحتـت جمموعـات،    )ن مـا حتـت أنسـقة    العنصرية لكن على التعريـف و تبيـا  

ـ   هنـا يفتـرض التعريـف بوضـو    . اليت تلعب دور يف وظيفـة النسـق   مـا حتـت   : ح حـدود هـذه الـ

لكــي يظهــر بالتتــابع العالقــات الــيت حتفظهــا فيمــا بينــها، كــذلك مقصــدها و غرضــها أنســقة 

يضـا علـى النسـق عـد     سـوف نالحـى أن هـذا املشـكل احلـدودي يطـرح أ      . بالنسبة للمجمـوع 

 .كيف يتم تعريفه بالنسبة حمليطه، أي تقسيم : ذاته

يف حـني أنـه مـن    . سؤال التقسيم يرافقه دائما بعـض االعتبـاط وال يسـتطيع تلقـي إجابـة متواطئـة      

أجـل إأــاز التقســيم بالطريقــة املثلـى املمكنــة، نســتطيع التركيــز علـى بعــض املعــايري املقترحــة    

 :عد ذاهتا ، املأخذين األوليني لتثليثخارجيا من قبل النسقية 

 ماهي وظيفة النموذج بالنسبة للمجموع : معيار املقصد-

 مكونات النموذج ، هل تنشر تاريخ نقي : معيار تارخيي-

 بالنسبة لتدرج مستويات اإلعداد، أين يقع النموذج املدروس : معيار مستوى اإلعداد-

ـ    : معيار اهليكل- . راري وتتواجـد علـى مسـتويات عـدة مـن اإلعـداد      بعض اهلياكـل هلـا طـابع تك

  .نتحدط يف هذه احلالة عن اهلياكل املعفّصلة أو النـــــاتئة

الـيت سـوف نضـعها حتـت       اخلاليـا  لكي  لل هذه اهلياكـل، يكفـي إذن االهتمـام بيحـدى هـذه      

 .أو فعل مكرب ،(زوم)تكبري : تضخيم معروف، ومتداول حتت اسم
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املنـهج يسـلم   . اسـتعمال واسـع، بدِيـدد ُأنَّـُه يقتضـي أن يبقـى واعيـا عـدوده         هذا الفعل التكبريي له

ــع  ــا)يف الواق ــة  ( فعلي ــات أو انســجامات مرتبطــة بالكــل عــرب عالق ــالوجود، يف النســق، باطناب ب

 .وليس من املؤكد أن تتوفر دائما هذه الشروط و تتحقق يف كل مكان. دائرية

 L’analogie :التشبيه: التماثل -2-1-2

عرف عـن طربـق الفالسـفة القـدامى وعلمـاء الالهـوت القروسـطيون، هـذا النـوع مـن                     

فلسـفة أو غسـت كونـت الـيت تقتصـر      )مـن قبـل الوضـعية     19التفكري وجد موصـوفا يف القـرن   

كـل  . عنايتها على الظـواهر والوقـائع اليقينيـة، مهملـة كـل تفكـري جتريـدي يف األسـباب املطلقـة         

، حـن وإن يواصـل التـأثر    (عرفـة الوقـائع وعلـى التجربـة العلميـة، كفلسـفة      فلسفة تعتمد علـى م 

 .والتشبع باملنهج الكشفي للباحثني

 :مستويات يف التماثل 3نستطيع حتديد  ثالط *

     La métaphore   :االستعارة-أ

تنشــئ مراســلة  عــادة جــد خــارجي بــني جممــوعتني مــن الظــواهر املختلفــة أو نســقني          

خمتلفة، أل ـا تؤسـس علـى املظهـر، االسـتعارة خطـرية، مسـتعملة جيـدا، إ ـا جـد قيمـة            بطبيعة 

 .أل ا منرية للخيال و مسهلة إلبداع مناذج جديدة

  L’homomorphisme :التوحد الشكلي  -ب

ينشئ إرساال بـني بعـض خطـوط النسـق املـدروس وخطـوط منـوذج نظـري أو نسـق                     

ــهولة ق ــيط او بس ــد بس ــد ج ــة جمس ــل للدراس ــغر)اب ــوذج املص ــميه النم ــذي نس ــرب (. وال ع
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مالحظات مأخوذة علـى هـذا النسـق الثـاين، إنـه مـن املمكـن التنبـؤ بـبعض أشـكال سـلوك            

 .األول

 : أو التماثل الشكلي:  L’isomorphisme :التشاكل -ج

كـل   يتعلـق بينشـاء إرسـال بـني    . هو التماثل الوحيد املقبـول يف منـهج حتليلـي تقليـدي             

ــوذج ــدروس و خطــوط النم ــد الضــعيف يف . خطــوط الشــيئ امل مســتعمل لألنســقة ذات التعقي

 نـادرا مـا تقـام فيـه األنسـقة املعقـدة بتزحلـق ال ميكـن جتنبـه،          الفيزياء و الكيميـاء، التشـاكل  

ــوب   ــول عي ــادمون إىل قب ــنحن إذن ق ــرط    ف ــة الش ــذلك إىل رقي ــاكلي، وك ــوذج التش النم

النمـوذج هـو مـن دون    . رفـة مـن خـالل هـذه العيـوب والنقـائص      الضروري لكل مدخل إىل املع

 . شك جد بسيط عن الواقع، لكن ملاذا نفهمه ونستطيع إستعماله ليوجهنا يف سري أفعالنا
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 مراحل املنهج النسقي  : 11شكل رقم 

 Gérard Donnadieu, 2003 :  املصدر

 

 املالحى

(إصطناع)صورية   

 بدء تنفيذ النموذج
 

عث نسقي ،حتقيق  

 « objet» بناء الشيئ

 

 منذجة نوعية

 بناء النموذج
 

 منذجة ديناميكية

جتشكيل النموذ  

 

 

 

 

 

 

 الفهم

 

 مستقبلية نتائج غري متوقعة

 يع معطيات التثليث

 تشكيل كمي

 إدخال الوقت

 متثيل خاضع للمعارف
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 : اذج التحليلمن: ثانيا

 :مساحات التأثر حسب النموذج املركزي  -2

منطقــة مســتقطبة حــول مركــز يف عــدة : نقصــد مبســاحة التــأثر أو أحيانــا نطــاق التــأثر       

مسـاحات التـأثر عـادة مـا تكـون علـى شـكل دوائـر، بفعـل أن          . جماالت، خاصـة يف العمـران  

مسـاحة تـأثر   : فمـثال . سـافة  ـو املركـز   إحتمال التردد على نقطة معطاة يـنخفض عنـدما تزيـد امل   

مدينـة توافـق اإلقلــيم الـذي عليــه يعـيش األشــخاص الـذين يلجــؤون إىل اخلـدمات القاعديــة يف       

 ...النقل، توزيع اخلريات، املنشآت التعليمية، إخل: هذه املدينة

ــب  ــي  . Denis.B  (2114)وحس ــأثري ه ــاحة الت ــة  : فمس ــز، جملموع ــتقطبة ملرك ــة مس منطق

ــع)قــات  أو صــنف مــن العالقــات مــن العال ــة، مســاحة بي ــة أو جتاري ــأثري ثقافي (.  مســاحات ت

وتقاس إنطالقا من إحتمـاالت تـنقالت سـكان احلـواف  ـو املركـز بفعـل اللجـوء إىل اخلـدمات          

نظريـة األمـاكن املركزيـة تشـرح  خمتلـف      . وتكـون حـدود مسـاحات التـأثر مبهمـة     . املتوفرة فيه

ألخـذ األقصـى للخـدمات املقدمـة مـن قبـل املركـز، فتتوافـق مـع          أبعاد مساحات التـأثري عـرب ا  

 .مستواه يف التدرج الوظيفي للمراكز

 

 :كيفية حساب مساحات التأثر حسب مناذج التحليل -1

منـوذج مسـتنبط مـن قـانون اجلاذبيـة نيـوتن و الـذي يسـمح بتحديـد           :طريقة ريلـي  -1-2

 .اط البيع املعتبـــــــرةمناطق البيع والشراء بداللة املسافات و جاذبية نق
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ويتناسـب عكسـيا مـع     ( P)مركـز يتناسـب طرديـا مـع وزنـه       (I) حسـب ريلـي، فـين تـأثري    

ــافة ــع املس ــى ( D) مرّب ــر ُمعُط ــز آخ ــن مرك ــله ع ــيت تفص I=P/D² (Racine 1973 .) . ال

ــدميوغرايف   ــم ال ــع احلج ــق م ــز يتواف ــزي، وزن املرك ــوذج املرك ــذا الّنم ــافة . يف ه ــتبددلع املس ُتس

بــني املراكــز  مــن أجــل تفــادي املشــاكل املتعلقــة  (T) بــالّزمن الــــُمِستدغدل( D)يلومتريــة الك

ــات، وبتضاريســها،  ــة الطرق ــانوين،  وضــعها، عال ــن  اخل..الق ــر ســرعة م ــوطين أكث ــالطريق ال ف

. طريق منعـرج وبـه منعطفـات هـو جـد بطيـئ بالنسـبة لطريـق مسـتقيم         . الطريق الوالئي والبلدي

معـدل األزمنـة املقطوعـة مـن     مـن أنـواع الطرقـات متثـل حقيقـة       تعلقة بكل نوعكذلك السرعة امل

واملعطيــات  قبــل احلــافالت اخلاصــة، وحــافالت املؤسســة الوطنيــة للنقــل واألســفار والســيارات

 .املمنوحة من طرف مديرية النقل

حـول كـل مركـز، هـذه اإليزوكرونـات هـي       إيزوكـرون   طريقة احلسـاب تعتمـد علـى رسـم     

أقــواس تســمح بتوضــيح الشــروط والظــروف الزمنيــة والــيت مــن خالهلــا نســتطيع عبــارة عــن 

 . الوصول إىل حتديد ودراسة املراكز إنطالقا من شبكة إتصال معطاة

دقـائق مبعــىن   2رسـم اإليزوكرونـات مبعـدل     ميكننـا اختيــار مـن أجـل التوضـيح أكثـر،              

ــوذج      ــبح إذن النم ــرون، يص ــم اإليزوك ــتم رس ــتني ي ــل دقيق ــيم   I=P/T²ك ــون ق وتك

ــات كــاآليت ــع   8، 6، 4، 2: اإليزوكرون ــى مرب ــائق حــول كــل مركــز نســب الســكان عل دق

ــأثري،   ــدود الت ــة ح ــمح مبعرف ــوع تس ــزمن املقط ــودال ــراض وج ــى افت ــزين  فعل ( ب)و ( أ)مرك

ــافة   ــهما مس ــتوية، وبين ــان يف أرض مس ــين،   21يتموقع ــا وط ــذي يربطهم ــق ال ــومترا، الطري كيل

ســاكن علــى التــوايل، الســرعة املتوســطة املقطوعــة هــي  4111و  2111 الســكاين، تعــداديهما 

 (.د2)كيلومترات خالل دقيقتني  3سا يعين /كم91
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ذلـك عسـاب عـدد اإليزوكرونـات      ُيتبـعُ لكـل مركـز علـى حـدى،      P/T²النسبة  عند حساب 

 : القيم التالية فتتجلىاملسطرة، 

 اتمثال عن كيفية حساب قيم اإليزوكرون 12:جدول رقم

 2111الباحث :املصدر

ــابع لكــل إيزوكــرون قيمــة توافقــهحقــق وتت ــدقيقتني، ( أ)ألول إيزوكــرون للمركــز  511: بالتت ب

ـــ 125 ــرون ب ــاين إيزوك ــة 4: لث ــر قيـــــــمة مطلوب ــك إىل آخ ــائق وهكــذا دوالي  ...دق

عـن نقـاط    يـتم البحـث  وبعـدها  (. ب)وبنفس الكيفيـة يطبـق حسـاب اإليزوكرونـات للمركـز      

 (ب) (أ) املراكز

 (P2)ن ساك 4111 (P1) ساكن 2111 السكان

 I=P/T² I=P/T² قيمة اإليزوكرون

2 511=4/2111 1111=4/4111 

4 125=16/2111 251=16/4111 

6 55،55=36/2111 111،11=36/4111 

8 31،25=64/2111 62،5=64/4111 

11 21=111/2111 41=111/4111 
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تحـدد النقطـة املشـتركة األكثـر تقاربـا وتلـك هـي نقطـة         األكثـر تقاربـا وت  ( ب)و ( أ)إلتقاء قيم 

ـ  ،  ص يـتم الـربط بـني كـل النقـاط للحصـول علـى        ...خمتلـف املراكـز   نالتأثري وهكذا دواليك م

 .حدود مساحات التأثري

 :النموذج العمراين اخلاص باجلاذبية :طريقة ريلـي كونفـرس -1-1

ـ     : حتديد مساحات التأثر يت حتـدد نظريـا مسـاحات اجلـذب اخلاصـة      هنـاك العديـد مـن الطـرق ال

طريقـة  : مـن بـني الطـرق املتداولـة جـدا واملعروفـة هـي       . باملراكز العمرانية أو باألمـاكن املركزيـة  

مـدينتان جتـذبان جتـارة    : "حيـث يـنص قـانون ريلـي علـى     .  ريلي كونفرس أو النموذج املركـزي 

مـن النشـاط التجـاري     %51حيـث  )التجزئة للثالثة، تقـع بـني األولـيني، و جبانـب نقطـة القطـع       

بالتناســب املباشــر مــع ســكا ا وبالتناســب ( يــتم جذبــه بكــل واحــدة مــن املــدينتني األولــتني

 .العكسي مع مربع مسافات البعد هلاتني املدينتني و املدينة الثالثة

           Da   
n                  ×  Ca              Pa

N   

    Db
n              Cb             Pb

N 

   Ca  :اجلاذبية املصروفة من املدينة أ، والقادمة من املدينة املتوسطة. 

   Cb  :اجلاذبية املصروفة من املدينة ب، والقادمة من املدينة املتوسطة. 

   Pa  :سكان املدينة أ. 

   Pb  :سكان املدينة ب. 

   Da  :ةاملسافة بني املدينة أ و املدينة املتوسط. 

    Db  :املسافة بني املدينة ب و املدينة املتوسطة. 
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    N  : حيــث التجــارة اخلارجيــة الــيت ر جــذهبا مــن مدينــة تــزداد بقيــاس أن ( معامــل)نســبة

 .سكان هذه املدينة يف تزايد

    n  : بقيـاس       حيـث التجـارة اخلارجيـة الـيت ر جـذهبا مـن مدينـة تـنقص         ( معامـل )نسبة

 .دينة يف تناقصأن سكان هذه امل

ــي        ــرايف األمريك ــاول اجلغ ــد ح ــي"لق ــل " ج.و.ريل ــتالري"، قب ــة، " كريس ــة املركزي    النظري

 ".نيـوتن "إنشاء تشـبيه بـني اجلـذب التجـاري لنظـريتني عـامليتني يف املدينـة وجـذب أو جاذبيـة          

(Lahlou.S.2111) 

ة والزيــادات النســبية مــع يتنــاقص مــع املســاف( احلــدود)بالنتيجـة، تــأثري مدينــة علــى احلــواف   

 .حجم املدينة

، حيـث ان  abتقـع علـى اخلـط املسـتقيم      Cلقد أثبتـت التجـارب أن هنـاك نقطـة متوسـطة        

عـدد الـذين ســيقومون بالتسـوق يف مدينــة يسـاوي عــدد الـذين ســيقومون بالتسـوق يف املدينــة       

 .األخرى

 . 2.5و   1.5تتراوح بني  N=1و  Ca/Cb=1:      يتم احلصول على

 :فقد إقترح صيغة جد بسيطة مفادها(  1984" )د.بول.كونفرس"أما 

Ba/Bb=(Pa/Pb)x(D²b/D²a)    حيث: 

Ba  :  نسبة النشاط التجـاري للمدينـةC (    تقـع بـني املدينـةA  وB      مفروضـة أصـغر بكـثري مـن

A   وB ) يتم جذهبا من قبل املدينةA . 

Bb  : املدينة نسبة النشاط التجاري للمدينة يتم جذهبا من قبلB. 

Pa : سكان املدينةA. 

Pb : سكان املدينةB. 
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Da : املسافة بنيC  وA. 

Db : املسافة بنيC  وB. 

 .يف نقطة ينوه إىل حد قطاع اجلذب للمدينتني" القطع:"بالنتيجة

 :على أخرى بالصيغة اآلتية( مركز)ميكن حساب تأثري منطقة " ريلي"إذن حسب 

 P/D²  =I 

 .تأثريال:     I    :    حيث

               P     : (.يوافق احلجم الدميوغرايف للمركز)وزن املركز 

             D    :املسافة اليت تفصل املركز األول عن الثاين. 

ــتالري  -1-2 ــة كريس ــتالري   :طريق ــد كريس ــل عن ــاد  التسلس ــطالح  : مب ــب إص حس

ـ مدينـة معينـة هـي مركـز     فين  كريستالري ـ ، ختتلـف املراكـز   مـا ال جمل ، أحجامهـا  ن حيـث م

 .تتناسب هذه األخرية عكسيا مع عددهاو

ــىإن  ــف األعل ــز ذات الص ــائف   ،املراك ــن الوظ ــثريا م ــارس ك ــبرية ومت ــاالت ك ــغل جم تش

 األسـفل ذات الصـف  املراكـز  أمـا  . خمتلفـة املركزية، وتـوفر خـريات وخـدمات ذات أييـات     

 (.Lahlou.S 2111) األسفلتوفر خريات وخدمات للصف ف

ــط ـــ يوضــح املخط ــايل ل ــة   : الت ــبكة العمراني ــال،  الش ــن اجمل ــوع م ــذا الن ــتالري ه كريس

 .ونسقها
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 منوذج كريستالري   12 :شكل رقم

 Lahlou.S 2111: املصدر

( أجـزاء )هنـاك إشـعاعات   . صف اخلـريات واخلـدمات حمـدد باجملـال اإلشـعاعي لبـيعهم      -

ـ   . خصائص وأنواع للخريات واخلـدمات اخلاصـة   ذ يف اإلعتبـار هـي الـيت    املسـافة الـيت تؤخ

 .ُترى يف البعد اإلقتصادي، أو بصيغة أخرى يف تصنيفات الزمن والسعر

إمتــداد اجملــال : وظيفــة هلــا ثــالط مــتغريات، خاضــعة لـــ يــؤديالصــف املركــزي -

، ومقــدار العائــدات الصــافية اخلاصــة هبــؤالء (عــدد الســكان)املــودزَّع، الســكان املعنيــون 

 .السكان
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 التسلسل السداسي للمدن حسب كريستالري 13 :شكل رقم

 Kaddouri.L 2000: املصدر

ــة: إذن ــى الفرضــيات اآلتي ــين عل ــوزع /املقــدار، العــدد والتشــتت: نســق كريســتالري ُب ت

املراكــز، بطريقــة تضــمن أن جممــوع املســافات بــني املراكــز العمرانيــة والســكان الــذين 

 .ب اإلطار السداسيتنتظم األماكن املركزية حس. ميونو ا تكون ُدنيا

ــزي             ــان مرك ــة مك ــدمات املقدم ــتويات اخل ــاك تسلســل حســب مس ــون هن يك

(A)  حيـوز علـى كميـة كـبرية مـن اخلـريات و اخلـدمات،        (األكثـر علـوا  ) 1من الصف ،

هـذه   2، مـن الصـف الثـاين،   dأقـل أييـة تقـع علـى مسـافة       (B)ُتوفر ألماكن مركزيـة  

 .اخلريات و هذه اخلدمات

ــذه املــ  ــا   villes satellites "(B)"دن ه ــدماهتا و خرياهت ــوفر خ ــة ت ــنفس الطريق ، ب

تقـع علـى مسـافة     (C)بأوال جـد ضـعيفة، ألمـاكن مركزيـة هـي أيضـا أقـل أييـة         

d/(3)½. 

يبقـى  ( ½(3)املسـافة، باهلندسـة السداسـية، يتبـع تقـدم      )أنشأ تسلسـل عمـراين حقيقـي    

وللتوضـيح،  (. Kيسـمى النسـبة   ) اخلاضـعة ملكـان مركـزي   " يـة " للتحديد  ، عـدد هـذه  

 :هناك أنسقة عديدة موجودة

ــم   ــة رق ــة : 11احلال ــى  "  villes satellites"املدين ــة عل ــة   3موّزع ــاكن مركزي أم

 .أ  14حسب الشكل املوايل رقم

ــم   ــة رق ــة : 12احلال ــى  "  villes satellites"املدين ــة عل ــة   2موّزع ــاكن مركزي أم

 .ب  14حسب الشكل املوايل رقم
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ــة  ــم احلال ــة : 13رق ــى  " villes satellites"املدين ــة عل ــة   1موّزع ــاكن مركزي أم

 .ج  14حسب الشكل املوايل رقم

 

 

 

 

 

 

املوزعة على مكان مركزي يف منوذج « villes satellites »خمتلف أعداد املدن (: أ،ب،ج)  14:شكل رقم 

 كريستالري

 Kaddouri.L 2000: املصدر

ــ : مبـدأ الســوق   -1-2-2 ( أفضـل توزيــع  للســكان )الء عــدد األمـاكن املركزيــة  إذا أردنـا إع

مع ضمان نشـر عـادل  للزبـائن بـني املراكـز، املـدن الـيت هلـا نفـس املسـتوى التسلسـلي هـي             

حـد التـأثري لكـل واحـدة ميـر بوسـط كـل جانـب         .  املتوّضعة يف قمة املثلثات املتساوية األضـالع 

وكـل مركـز ذو مسـتوى صـغري     .سـية  من املثلث، خلا يرسم حـول كـل مدينـة منطقـة تـأثري سدا     

 .ينتشر بني تأثري ثالط مراكز ذوات مستوى عاملي

ــى    ــوزع عل ــيت تت ــن ال ــرات م ــثالط م ــرب ب ــي أك ــز ه ــى مرك ــة عل ــة املوّزع مســاحة املنطق

 ..(k=3)مركز
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 مبدأ السوق 15:شكل رقم

 Lahlou.S 2111: املصدر

ــل -1-2-1 ــدأ النق ــا : مب ــدن الس ــكل امل ــر أو ش ــويه مظه ــع ر تش ــة أدت إىل وض بقة بطريق

العديد منـها علـى نفـس حمـور الّتنقـل، مـن أجـل إنقـاص أسـعار منشـآت احلركـة، فـيمكن             

مـرات عـن    4احلصول على تسلسل حيـث يكـون ُبعـد منطقـة التـأثري عـن مركـز عـايل أربـع          

 .(k=4)مركز مستوى أقل من 

 

 

 

 

 

 

 مبدأ النقل16:شكل رقم

 Lahlou.S 2111: املصدر
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ــدأ  -1-2-2 ــز   :إداريمب ــني مراك ــي ال تنتشــر ب ــأطري السياســي والتســيري اإلقليم ــائف الت وظ

يف حـدود ثابتـة ومـن دون حتصـيل كـل مدينـة       ( حمـيط )، لكـن تطبـق بقسـم    (متزاوـة )متنافسة 

مراكـز مـن املسـتوى األقـل، ومسـاحة منطقـة تأثريهـا         6سداسـي تراقـب   ( دائرة)مبركز ذو قسم 

 .(k=7) مرات اليت تكون ملركز أصغر من 7هي 

 

 

 

 

 

 اإلدارة املركزية 17:شكل رقم

 Lahlou.S 2111: املصدر

 

      (:مساحة شراء وبيع لوش) :طريقة لو  -1-4

 .تعتمد على احلجم والعدد وتوزيع املدن( 1954)نظرية لوش    

احة تساوي مس)فتوفري اخلريات انطالقا من مكان مركزي، تكون فيه منطقة  التوّزع على شكل دائرة      

، فهذا التمثيل به مناطق فارغة لذا ال يكون مناسبا ، فمن أجل تغطية جمموع الفضاءات، ر (البيع والشراء

 (.19:رقم و،18:شكل رقم) .دمج هذه الدوائر مبساعدة السداسيات
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 عرض دائريةمساحة  19:شكل رقم                 مساحة عرض سداسية 18:شكل رقم 

 Lahlou.S 2111 :املصدر                        Lahlou.S 2111 :املصدر  

 

 التموضع اإلبستيمولوجي: ثالثا

ــة                      ــة املعمق ــراءة األكادميي ــد الق ــلبية وبع ــة والس ــات اإلدابي ــوء املعاين ــى ض عل

 :للموضوع، ميكن تبين فرضية البحث اآلتية

ســات البشــرية يف واليــة بســكرة تبــدو رئيســية يف  ديــد الوظيفيــة القطبيــة اجلاذبــة للمؤس"

 ".اجملالية هلذه األخرية

قطبيـة  . من خـالل هـذه الفرضـية تبينـت عـدة مفـاهيم مترابطـة فيمـا بينـها بعالقـات تنبؤيـة           

تســتطيع  حتديــد مســاحة اجلــذب  يف واليــة بســكرة  امللموســةاملؤسســات البشــرية الصــحراوية 

 . من ُثمَّ حتديد  خمتلف املساحات الوظيفية املتعلقة هبا لكل مركز على حدى، و

وتربط هـذان املفهومـان عالقـة تنبؤيـة تتمثـل يف حتديـد أييـة قطبيـة املراكـز البشـرية بالنسـبة            

 .للوظيفية اجملالية للنسق الوالئي البسكري

 .لي األصلحإلثبات هذه العالقة اهلامة البد من إختيار املقاربة املناسبة والنموذج التحلي

األماكن 
 أ املركزية

األماكن  فراغ
 أ املركزية

 مساحة عرض
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ر إختيار املقاربة النسقية أل ا متكن مـن إعتبـار واليـة بسـكرة كنسـق لـه عالقاتـه املرئيـة املتمثلـة          

 ...اهلاتف، التمويل، القرارات اإلدارية: اخلريات و األشخاص، و غري املرئية املتمثلة يف : يف

ــى الد   ـــُمعتيندة عل ــات الـ ــوفر املعلوم ــي لت ــوذج ريل ــار من ــذلك ر إختي ــة وك ــة و اخلاص راس

 .بالدميوغرافيا خصوصا

يتطلـب وجـود معلومـات خاصـة بتجـارة التجزئـة اخلاصـة بكـل         " ريلـي كـونفرس  "وألن منوذج 

ولـو أ ـا   . مركز بالتفصـيل، والـيت مل يـتم احلصـول عليهـا كفايـة لـذلك ر إجتنابـه يف الدراسـة         

علـى النتـائج النظريـة    ، فيـتم احلصـول   "ريلـي كـونفرس  "توفرت لتم إعـداد  الدراسـة باسـتعمال     

اخلاصة بكل منوذج علـى حـدى ، مبـا ميكـن مـن مقارنتـها مـع بعضـها الـبعض، فـين تطابقـت            

فكلــها عمليــة و صــحيحة و مناســبة الختيــارات الدراســة، وإن تناقضــت، فغــن األمــر حيتــاج إىل 

ـ           ل إىل حتقيق على مسـتوى امليـدان يف كـل مراكـز الواليـة الكـبرية واملتوسـطة والصـغرية، مـن أج

 .احلصول على مساحات التأثر الفعلية
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 : خالصة الفصل الثالث

لقد ر التعمق يف بعـض طـرق ومنـاهج البحـث العلمـي، ضـمن هـذا الفصـل، مبـا                 

ميكن من إأاز الدراسـة املطلوبـة، وكـذلك إثبـات صـحة الفرضـية الـيت ر تبنيهـا ضـمن          

 .هذا البحث

قاربـة النسـقية، الـيت ر اختيارهـا لتوافقهـا مـع       وعليه، فقد كانـت البدايـة مـع تقـدو امل    

حمتــوى الدراســة املســتهدفة، مــن حيــث تعريفهــا ومناهجهــا وفروعهــا، وكــذلك كيفيــة 

 .استخدامها

ــية     ــار فرض ــد اختب ــتيمولوجي، قص ــع االبس ــة إىل التموض ــذه الدراس ــت ه ــد وجه لق

 .البحث، استنادا إىل مناذج حتلبل قائمة ومعلومة
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فصل الرابعال  

 دراسـة حالـة واليـة بسكـرة
 التحديات وعوامل التطوير
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 : الفصل الرابع مقدمة

الـيت   الدراسـة يف هـذا الفصـل املعـرف بالواليـة إىل رصـد كـل معلومـة تلـزم         ر اللجوء            

 عاجليكقاعــدة لتكــريس امتــدادات الفرضــية املربجمــة لتبيــان صــحتها أو خطأهــا حيــث ســ تعتــرب

فصــل فيــه املعلومــات تي سذهــذا الفصــل حالــة الدراســة، والــيت تتمثــل يف واليــة بســكرة والــ

كـذلك املعطيـات الـيت لـديها عالقـة      ة، حوهلا مبختلف اجلوانب مـن أجـل معرفتـها بصـفة جيـد     

ــة وكــذلك   ــة واجلاذبي ــيت متــس بطريقــة مباشــرة أو غــري مباشــرة القطبي ــار وال باملوضــوع املخت

 .ة اجملاليةيالوظيف

ــة توضــعه يف              ــة وكيفي ــرايف للوالي ــاملوقع اجلغ ــف ب ــن الضــروري التعري ــه م يف حــني أن

حيــث تتمتــع بســكرة مبوقــع خــاص  أو بــاألحرى اإلداري والقــانوين، اإلطــار اجلهــوي والــوطين

بوابـة الصـحراء، وكـذلك هلـا إنتمـاء       –متميز جعلها تعـد يـزة وصـل بـني اجلنـوب والشـمال       

 .من أهم الواحات الكربى يف اجلزائر ،تعتربللشرق اجلزائري

ــرق إىل       ــتم التط ــل ص  ي ــةاألتسلس ــداط التارخيي ــاز ح ــا بيد ــدالالت أيض ــل ال ، فك

التارخيية تدل علـى عمـق وعراقـة وأصـالة منطقـة الزيبـان، ومـن ص املبـادرة إىل التعريـف مبناخهـا           

والتسـاقطات والوسـط    واحلـرارة ح وخليزاهتا الطبيعية، بـدء باملنـا  العـام مـرورا إىل تفاصـيل الريـا      

الطبيعي مبا فيـه مـن تضـاريس وأحـواض وميـاه، ص املـرور إىل التعريـف باملعطيـات الدميوغرافيـة،          

ــي    ــثالط الفالح ــا ال ــادية بقطاعاهت ــات اإلقتص ــا املعطي ــور)وتليه ــة للتم ــناعي ...( منتج والص

فصــيل يف كــل مــا يهــم واخلــدمايت، ويف كــل منــها يــتم الت...( الكوابــل، النســيج، البالســتيك)

 .البحث املطلوب، دون أن نسيان تزكية اجلانب املعماري والعمراين للمنطقة

إلىىجهة ىىتهول بىى رهغىى  ه  ىى ه: "يقــول العالمــة عبــد الــرون ابــن خلــدون يف تارخيــه   

تنىىز اهولث ئة ىىتهمن عةىىتهابىىجهد ىىزدرهمو ه نغىى  همىىلهولة ىى  هإلىىجهولة ىى  هههههه
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مىىله رىىز هورمبىىز هغىىزلة   هههغسىىة  ت زه نىىز اهمز ىىتهمىىلهولىىر  هدىى  ث ه زاىى وهه

خانــه  کتــابمــن ". مولةىىاو  مولقىى  هه نةىىمولمت ىى ةكه ب ىىزهابىىجهولننىىكهمور  ىىز ه

 (.1992دار الفكر بريوت )132:، صفحه 6تاريخ ابن خلدون ، جلد / تاريخ اسالم 
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  : ة واإلدارية لوالية بسكرةاجلغرافي املعطيات-2

يـزة  )ة يف اجلهـة الشـرقية مـن اجلزائـر وحتديـدا جنـوب جبـال األوراس،        تقع واليـة بسـكر      

 422، تبعـد عـن العاصـمة اجلزائريـة عـوايل      (بوابـة الصـحراء   -وصل بـني اجلنـوب والشـمال    

كلـم ومـن الشـمال الغـر       121كلم، حيدها من الشمال واليـة باتنـة الـيت تبعـد عنـها حـوايل       

ـ   كلـم  243والية املسـيلة بــ    كلـم   211ومـن الشـرق واليـة خنشـلة بــ      عادة مـرورا ببوس

كلـم و   221ومـن اجلنـوب واليـيت الـوادى بــ       كلـم  277ومن الغـرب واليـة اجللفـة بــ     

، يقـدر  ²كلـم   21 519.81: ورقلة، وتتربع واليـة بسـكرة علـى مسـاحة إياليـة تقـدر بنحـو       

 .زائرمتر،تعترب من أهم الواحات الكربى يف اجل 128:ارتفاعها على مستوى البحر بـ

ــة األوراس  ــة لوالي ــرة تابع ــت بســكرة دائ ــة"صــنفت ص كان ــاء التقســيم اإلداري لســنة " والي أثن

ــذاك   1974 ــم آن ــت تض ــتة  22وكان ــة وس ــر( 6)بلدي ــنة   ،دوائ ــيم اإلداري لس ــد التقس وبع

ــطرين 1984 ــمت إىل ش ــريت  : انقس ــكلت بضــم دائ ــيت تش ــوادي ال ــة ال ــكرة ووالي ــة بس والي

ــري ــوادي واملغ ــك،  ال ــاوذل ــم  طبق ــانون رق ــؤر  يف  84-14للق ــبحت  14/12/1984امل فأص

دوائــر، هــي أوالد جــالل، ســيدي عقبــة، طولقــة، الوطايــة أمــا ( 4)بلديــة وأربعــة  33تضــم 

بسكرة كو ا متثل مقر الواليـة فبقيـت بلديـة ، وقـد أحلقـت بالواليـة بلـديات جديـدة علـى إثـر           

 :هذا التقسيم وهي

 

 .سةبلدية خنقة سيدي ناجي من والية تب -

 .بلدية القنطرة و عني زعطوط من والية باتنة -

 .من والية املسيلة( أوالد روة)بلدية الشعيبة  -
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ــدوائر حيــث أصــبح عــددها  1991يف ســنة          ــرة  12ر تعــديل إداري طفيــف علــى ال دائ

بلديـة، أعيـد توزيعهـا علـى الـدوائر حسـب التقسـيم         33ي أوبقي عدد البلـديات علـى حالـه    

 .احلايل

ــاي  عاصــم ــرار م ــد ظهــرت مبوجــب ق ــة وق ــس  1878تها بســكرة البلدي ــرار جمل اخلاضــع لق

ــؤر  يف  ــيو  امل ــل  19الش ــا إىل   1889أفري ــاطنني هب ــدد الق ــد وصــل ع ــمة  633234وق نس

ــها ال ــم36ســكانية مبعــدل وكثافت ــة ) ²ســاكن لكــل كل ــة لوالي ــة الربجمــة ومتابعــة امليزاني مديري

ــكرة،  ــت  . (2111بس ــكان املش ــداد الس ــدر تع ــويق ــهم 88083  :ـ غلني ب  يف 22912من

ــة و ــرى 65181الفالح ــات أخ ــحراء   ، ىف قطاع ــة الص ــان وبواب ــروس الزيب ــة بع ــب الوالي تلق

 .17 :الكربى، رمزها اإلداري

 

 

 

 

 
 

 
 

 يف اجلزائرموقع والية بسكرة  21 :رقم شكل

 www.wikipidea.org ،2111:املصدر 
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 ري لوالية بسكرةخريطة التقسيم اإلدا 21:قم ر شكل

 .2111مديرية الربجمة ومتابعة امليزانية لوالية بسكرة، :املصدر

 

 

  :واملناخية والطبيعية لوالية بسكرة املعطيات التارخيية -1         

تاريخ بسكرة عريق، وخري دليـل علـى ذلـك مـا وجـد مـن حفريـات علـى الضـفاف           يعترب       

لحضـارات القدميـة ملـا ذكـره املؤرخـون أن اإلغريـق       الشرقية لوادي بسـكرة، وهـي تعـد مهـدا ل    

دون )خلـدون ،وقـد ذكـر العالمـة إبـن     الفينيقينيجعلوا منـها منطقـة جتاريـة قبـل هزميتـهم أمـام       

 1382م حيـث مكـث هبـا لفتـرات متتاليـة سـنة        685وجـدت منـذ حـوايل العـام      أ ا( تاريخ

واحـات يف حـني أن الالتينيـون مل    وكانت آنـذاك عاصـمة الـزاب، وجمموعهـا الزيبـان مبعـىن ال       م، 

 (.دون تاريخ)زياتيذكروا هذه املنطقة بتاتا إستنادا إىل ما ذكره الدكتور سريي 

 خريطة والية بسكرة

2كلم 21519.81 :املساحة  

12:عدد الدوائر     

 

12 

: عدد البلديات              
33 
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جيتـويل حتـت    Getulieكانت نوميـديا تضـم كـل مـن بسـكرة والزيبـان معـا وتـدعى          

قبـل املسـيح ص حكـم إبنـه يوغرطـة مـن بعـده والـذي سـقط يف يـد            238قيادة ماسينيسا سـنة  

ن وبـذلك عاشـت املنطقــه حتـت السـيطرة الرومانيـة، حــن إفتكـت مـن طـرف الفــاتح         الرومـا 

م، وهبـذا دخلـت منطقـة الزيبـان حتـت رايـة اإلسـالم احلنيـف         682اجلليل عقبة ابـن نـافع سـنة    

اململكـة العربيـة   )قبيلـة هالليـة مـن ريـاح     ( الـداودة )كما ذكر ابن خلـدون أن قبيلـة   ... وتعاليمه 

 .(2111مونوغرافيا بسكرة )على املنطقة خالل الغزو اهلاليلقد استولت ( السعودية

م يف وجــه ابــن مـزيين حــاكم بســكرة آنــذاك، ص  711ســنة ( سـعيدة )ثـار العالمــة الــديين  

واســتمرت هــذه الثــورة بقيــادة أبــو عبــد ا  ابــن " امليلــي"م خــالل حصــار 713تــويف عــام 

ـ       ة لألتـراك العثمـانيني حتـت قيـادة     األزرق ومتت بعقد الصـلح مـع ابـن مـزيين، ص خضـعت املنطق

م ومل تتحقـق السـيطرة الكاملـة    1451-1431السـلطان عبـد العزيـز مـن تـونس خـالل الفتـرة        

م، حيـث مـارس األتـراك ضـغوطا كـبرية، علـى املـواطنني وحـاولوا تفكـيكهم          1821إال يف عام 

ة إىل حن تسهل السـيطرة علـيهم وهـذا يف  ايـة القـرن السـابع عشـر وهكـذا انقسـمت بسـكر          

بــاب الفــتح، ملســيد، بــاب الضــرب، رأس القريــة، جمنــيش، قداشــة، : منــاطق هــي( 17)ســبع 

وقـد كـان لقلـم الرحالـة العـريب مولـدي أوـد موعـدا مـع          (. 2111مونوغرافيا بسكرة )الكرة، 

م حيـث قـال أ ـا منطقـة آهلـة بالسـكان، تتميـز مبوقـع خـاص          1711الكتابة عن بسكرة سـنة  

د يف غناهــا، متلــك أمــواال كــثرية، التجــارة نشــيطة والزراعــة مزدهــرة، تــل والصــحراء زابــني ال

تعرضـت املنطقـة لالحـتالل الفرنسـي حتـت قيـادة اجلنـرال نقـري         . (2111مونوغرافيا بسـكرة  )

م، حيــث 1844م وكــان الــدخول الفعلــي لــدوق أومــال إىل مدينــة بســكرة عــام 1838ســنة 

م وأبــرز ثــورة علــى اإلطــالق هبــا هــي قــاوم أهــايل وســكان املنطقــة هــذا اإلســتعمار الغاشــ

ــنة  ــان س ــادة بوزي ــد  1849الزعاطشــة بقي ــت بع ــان، وخلف ــت كــل أرض الزيب م، عمــت و ل
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ومل يـثن ذلـك مـن عزميـة أبنـاء بسـكرة عـن مواصـلة الكفـاح          ... إنقضائها كثريا مـن الشـهداء  

 (2111مونوغرافيا بسكرة ) .كبقية أفراد الشعب اجلزائري

 

 

 

 

 

 

 

 بع للشربمن 17: صورة رقم

 2102 etudescoloniales.canalblog.com :املصدر  

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقة بريدية ملدينة بسكرة القدمية 18 :رقم: صورة

2102 notrefamille.com :املصدر    
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، نسـبيا  نـا  شـبه جـاف إىل جـاف    مب تتميـز  ا فيما خيص منـا  واليـة بسـكرة فهـي     أّم          

عكم موقعهـا علـى مشــارف   ، الصـيف عمومـا  بـارد وجـاف يف الشـتاء، حـار وجـاف أيضـا يف      

مـن جهـة    كـون امتـداد سلسـلة األطلـس مـن جهـة وجبـال األوراس والـزاب         ،وكذلكالصحراء

مصـحوب عـادة   أحيانـا  ، هـذا مـا يعطـي لبسـكرة منـا  خـاص يكـون شـديد احلـرارة          أخرى

 .(الشهيلي" )السريوكو"برياح 

الريـاح القويـة البـاردة شـتاءا والـيت تـأيت        الرياح اليت تعرفها املنطقة متـرددة خـالل السـنة فنجـد    

، والريـاح الرمليـة يف الربيـع، اآلتيـة مـن اجلنـوب الغـريب عمومـا        (  ال غـرب )من السهول العليا 

يف األشــهر ،وعــادة مــا تســجل الريــاح تســاهم يف اطفــاض وزيــادة درجــة احلــرارة  حيــث أن

لقـادم مـن اجلنـوب الشـرقي     ا" السـريوكو  "  ريـح الصـيف  ، ويف جـانفي، مـاي وجـوان   :  اآلتية

ـ ... (سـنة / يوما  31)رغم ضعفه  احلـرارة بواليـة بسـكرة فينـه      متوسـط درجـة   ا فيمـا خيـص  أّم

لواليـة   العمرانيـة مديريـة التخطـيط و التهيئـة    )املناخيـة " سـلتزار "م حسـب دراسـة   °22.6يقارب 

ــكرة،  ــوى إىل   (2010بس ــرارة القص ــة احل ــل درج ــث تص ــة   °35،1، حي ــهر جويلي م يف ش

م خــالل شــهر ديســمرب، واجلــدول اآليت يــبني °12،4لك تصــل درجــة احلــرارة الــدنيا إىل وكــذ

 .2111درجات احلرارة املسجلة خالل سنة 
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 املعدل ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب أوت جويلية جوان ماي أفريل مارس فيفري جانفي األشهــــر

 22.6 12.4 16.6 22.3 28.6 34.4 35.1 31.1 24.2 22.1 18.3 14.5 12.6 درجات احلرارة

2111درجات احلرارة لسنة   13  :جدول رقم  

 .2010 لوالية بسكرة، العمرانيةمديرية التخطيط و التهيئة : املصدر

للتســاقط صــلة وطيــدة بــاحلرارة فعنــدما تكــون نســبة التــهاطل عاليــة تقــل احلــرارة والعكــس 

ســمرب وأفريــل مبعــدل يــومني يف وميتــد التســاقط يف منطقــة بســكرة مــابني شــهري دي صــحيح،

وتكــون األمطــار عــادة غــري موزعــة علــى مــدار أشــهر التــهاطل فأحيانــا تتســبب يف . الشــهر

فياضانات خاصة يف فصل اخلريـف وأوائـل فصـل الشـتاء، وهـذا مـا يقلـل الفائـدة منـها، وبـاقي           

السنة يكون معدل التساقط ضـعيف جـدا حيـث يسـاوي يـوم مـن أشـهر الصـيف كاملـة ذلـك           

خلــص احلــرارة عامــة، كمــا ســجلنا يف العشــرية األخــرية تقلــص كــبري يف معــدل تســاقط مــا 

  .يوما 31سنة مبعدل /مم 114،4األمطار مل يتعدى 

 25الـــعــدالت األمطــار خــالل وذلــك اســتنادا مل مــم 211 - 1بســكرة يف منطقــة  تقــع 

ل األمطــار هــذا معــد وال يعــد .ســنة األخــرية؛  مــا عــدا املنــاطق اجلبليــة أو الســنوات املمطــرة

. أن كميـة و كيفيـة سـقوط هـذه األمطـار مهمـان جـدا        حيـث مؤشرا قويا علـى منـا  املنطقـة    

ــى شــكل أمطــار   %71إىل  61ألن  ــزل عل ــارد تن ــة األمطــار حمصــورة يف الفصــل الب مــن كمي

كميـة األمطـار الـيت     يـأيت فيمـا  ، وللتربـة و أضـرارا للزراعـة    اأرافـا غزيرة إىل طوفانيـة تسـبب   

ــم  185،5 : ـ واملقــدرة بـــ 2010ل ســنة ســقطت خــال ــا  مل ــربة  إذا م ــة معت وهــي كمي

ــن وصــلت إىل   ــية أي ــنة املاض ــا بالس ــة   139،8قارناه ــرب كمي ــارة إىل أن اك ــدر اإلش ــم ، جت مل

 .2114ملم سنة  294.1تساقط عرفتها الوالية وصلت مقدار 
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 جمموع 12 11 11 19 18 17 16 15 14 13 12 11 األشهـــر

 ركمية األمطا

املتساقطـة 

 (ملم)

15.

9 

17.

5 

24.

7 

22.

6 

5.

7 

23.

6 

1.

1 

3.

7 

11.

4 

16.

3 

44.

8 

1.

3 

185.

5 

  بداللة األشهر 2111كمية األمطار املتساقطة خالل سنة  14 :مجدول رق

 2111 لوالية بسكرة، العمرانيةمديرية التخطيط و التهيئة : املصدر

 األشهر (oC)درجة احلرارة  (مم)تساقط األمطار  النسبة الرطوبة (ط/م) قوة الرياح

 جانفي 12.6 15.9 57 4.5

 فيفري 14.5 17.5 54 4.7

 مارس 18.3 24.7 46 5.0

 أفريل 22.0 22.6 48 4.0

 ماي 24.2 5.7 35 5.2

 جوان 31.0 23.6 34 4.6

 جويلية 35.1 00.0 27 2.9

 أوت 34.4 3.7 33 2.9

 سبتمرب 28.6 10.4 40 2.9
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 أكتوبر 22.3 16.3 45 3.4

 نوفمرب 16.6 44.8 59 3.8

 ديسمرب 12.4 0.3 49 3.2

اجملموع أو  22.6 185.5 33.9 3.9

 املعدل السنوي

 2010 العوامل املناخية للوالية خالل سنة 15 :جدول رقم       

 .2111 ،النقل لوالية بسكرةمديرية  :املصدر
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°C مية ا مطار مم  درجة الحرارة
 2010ت احلرارة وكمية األمطار املتساقطة خالل سنة درجا: 11 :رقم رسم بياين

 2111.لوالية بسكرة العمرانيةمديرية التخطيط و التهيئة : املصدر
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ما يظهره املنحىن البيـاين أن درجـة احلـرارة تصـل إىل أقصـاها خـالل شـهر جويليـة بينمـا ينعـدم           

بينمـا تتنـاقص    مـم 25التساقط يف نفس الشـهر، ويصـل إىل أوجـه خـالل شـهر نـوفمرب مبقـدار        

 .درجة احلرارة

أما بالنسـبة للوسـط الطبيعـي سـندرج فيـه أهـم تضـاريس الواليـة واملتكونـة مـن عناصـر            

حيـث تتمركـز هـذه األخـرية يف الشـمال ومتثـل نسـبة قليلـة مـن          : متباينة تتمثـل أوال يف اجلبـال  

ــة أي  ــاحة الوالي ــايلي %13مس ــذكرها كم ــوم : ، ون ــل قس ــال وــارة، جب ــد، جب ــل القاي  جب

ــاع (م1187) ــل رب ــي   ( م712)، جب ــل امليل ــورزال، جب ــل ب ــارة، جب ــل ق ، ( م1496)، جب

ــل حوجــة  ــى قمــة  ( م1171)جب ــاكتيوت ويضــم أعل ــل ت ــل أوــر خــدو، وآخرهــا جب ، جب

غالبية هذه اجلبـال معـراة وفقـرية مـن الغطـاء النبـايت، وثانيـا اهلضـاب الـيت تقـع يف           (. م1942)

هـي أقـل علـوا مـن املنطقـة اجلبليـة، تتمثـل يف منـاطق السـفوح          الناحية الغربية من إقليم الواليـة و 

دائـريت أوالد جـالل   )ومتتد حن الناحيـة اجلنوبيـة الغربيـة مكونـة مـا يعـرف هبضـبة أوالد جـالل         

غـرب وتتمثـل يف   /وثالثا السـهول والـيت متتـد هـي األخـرى علـى حمـور شـرق        (... وسيدي خالد

قبـة وزريبـة الـوادي، وتتميـز تلـك املنـاطق       سهول لوطاية والدوسـن وليـوة وطولقـة وسـيدي ع    

ورابعـا املنخفضـات الـيت تغطـى املنـاطق اجلنوبيـة والشـرقية مـن تـراب          ... بتربة عميقة وخصـبة  

الوالية، وهي عبارة عن مسطحات ملساء مـن الغضـار الـيت حتجـز طبقـات رقيقـة مـن امليـاه خلثلـة          

حتـت مسـتوى البحـر،    ( م33-)يبلـ  متوسـط اإلطفـاض    . بذلك الشـطوط وأيهـا شـط ملغيـ     

فهي بذلك تكون اجملمع الطبيعـي الرئيسـي للميـاه السـطحية يف املنطقـة كمـا يغلـب علـى منطقـة          

بسكرة الطابع اجليولـوجي الكريطاسـي وخاصـة يف املنـاطق الـيت تتـبني فيهـا اجلبـال مـن الناحيـة           

فوغالـة،  : ية الغربيـة القنطـرة، يـورة، بـرانيس، ولوطايـة، ومـن الناحيـة الشـمال       : الشمالية للوالية

طولقة، الشـعيبة، رأس امليعـاد، والبسـباس، أغلبيـة التكوينـات هـي مـن امليوبليوسـني أمـا املنـاطق           
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أمـا فيمـا خيـص عنصـر امليـاه يف واليـة       ... الباقية فهـي عبـارة عـن ترسـبات احلقبـة الرباعيـة      

ىل ثــالط بسـكرة، فهـي حتتـوي علـى ميـاه سـطحية وجوفيـة، فأمـا امليـاه السـطحية فتنقسـم إ           

جمموعات أوهلـا األوديـة ذات املنبـع األوراسـي حيـث تأخـذ منبعهـا مـن قلـب األوراس وحتتـوي           

وادي احلـي ووادي عبـدي اللـذين يلتقيـان عنـد زريبـة الـوادي        : على أحواض كبرية نـذكر منـها  

ليشكالن وادي الزريبة وعـن جريـان امليـاه يف هـذه األوديـة فهـو قليـل يف فصـل الشـتاء ودـف           

وثانيهـا أوديـة السـفوح اجلنوبيـة لـألوراس والـيت تتميـز بصـغر أحواضـها          . ة شهر أفريـل من بداي

فأوديـة الـزاب الشـرقي ال تصـل إىل الشـط إاّل يف حالـة       . خلا جعل جريا ـا قلـيال و غـري منـتظم    

أوديـة منطقـة الوطايـة    . أمـا أوديـة ناحيـة أوالد جـالل فتصـب أغلبـها يف وادي جـدي       . فيضا ا

وثالثهـا وادي جـدي الـذي يبلـ       .امليـاه اجلوفيـة عـن طريـق نفوذهـا يف التربـة      تساهم يف تغذيـة  

فهـو اجملمـع الرئيسـي والطبيعــي لكـل ميـاه األطلــس      كــم 511وطولـه   ²كـم  26111حوضـه  

 كبقية األودية الصـحراوية فهـو يف أغلـب األوقـات جـاف فـال ميتلـئ حوضـه الكـبري         . الصحراوي

طبقـة امليـاه اجلوفيـة السـطحية     : جلوفيـة نـذكر منـها نـوعني    وأمـا امليـاه ا  . إال يف أوقات الفيضانات

وكذلك طبقة امليـاه اجلوفيـة العميقـة، بالنسـبة للمـذكورة أوال فـنعين  هبـا طبقـات امليـاه املسـتغلة            

م، هـذه الطبقـة مـن امليـاه جتمعـت يف الطبقـات       41عن طريق اآلبار والـيت ال يزيـد عمقهـا عـن     

كـثرية يف املنطقـة لكـن    : ديـة اجملـاورة عـن طريـق النفـوذ     الرسوبية و مصـدرها يكـون ميـاه األو   

ــاه وادي جــدي، الدوســن، الســعدة،. منســوهبا قليــل ــها طبقــة مي ــذكر من . طولقــة وليشــانة ن

وبالنسبة للثانيـة فـنلخص أهـم طبقـات امليـاه املوجـودة يف الـثالط نقـاط اآلتيـة حيـث نسـتهل            

ــة   ــة اآللبي ــ   ( La nappe Albienne)بالطبق ــيت يبل ــقوال ــوايل   عم ــة ح ــذه الطبق ه

ــن  1511 ــد والدوس ــيدي خال ــالل، س ــا يف أوالد ج ــتغل حالي ــاه   .م، تس ــة املي ــر إىل طبق ص من

ــية  ــة الكلس ــي  (La nappe des Calcaires)اجلوفي ــث  وه ــة حي ــال طولق ــدة   متواج
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ونتبـع  .. .هـذه الطبقـة متوسـطة العمـق و نوعيـة مياههـا تـزداد ملوحـة        . تدعى طبقة مياه طولقـة 

ــاهبطبقــة  ــة  املي ــة الرملي ــيت  (La nappe des Sables)اجلوفي تتواجــد هــذه الطبقــة يف وال

منطقة الزاب الشـرقي فهـي متوسـطة العمـق ومسـتغلة و لكنـها تتطلـب تقنيـات خاصـة للحفـر           

مونوغرافيــا بســكرة ) .والصــيانة بســبب تواجــد خمــزون مياههــا يف طبقــة مــن الغضــار والرمــل

2111.) 

 : ية بسكرةاملعطيات الدميوغرافية لوال -2

 السكانية لوالية بسكرةخريطة الكثافة  22 :رقم شكل       

 http://www.cairn.info  2100:املصدر     

ة بسـكرة مـن مؤسسـات بشـرية كـبرية وصـغرية ومتوسـطة منتشـرة بنسـب          تتكون والي          

 17متفاوتة عرب تراهبـا، رغـم أن واليـة بسـكرة عرفـت وبـاء الطـاعون يف القـرن السـابع عشـر           

ــنة  ــيلة  1651أي س ــت احلص ــحية  71.111فكان ــي، )ض ــب العياش ــاريخحس  7111( دون ت

وقـد تطـور عـدد سـكان      .قتيل حسب مصادر أخـرى وهـو مـا يـدل علـى أييتـها كحضـارة        

http://www.cairn.info/loadimg.php?FILE=EG/EG_303/EG_303_0245/fullEG_idPAS_D_ISBN_pu2001-03s_sa04_art04_img001.jpg


134 
 

، ليصـل  1966نسـمة سـنة    135.911الوالية منـذ االسـتقالل تطـورا مهمـا حيـث قـدر بــ        

ــنة   216.856إىل  ــمة س ـــ    1977نس ــدر ب ــو تق ــبة من ــن  .  %3،8بنس ــة لتحس وكنتيج

األوضاع املعيشية للسـكان مـن جهـة وكـذا عامـل اهلجـرة  ـو الواليـة مـن جهـة أخـرى، ر            

ــاء  ــنة  431.212إحص ــمة س ـــ   1987نس ــدر ب ــو تق ــبة من ــدى  % 6،88: بنس ــد إح وبع

أي سـنة   % 2،9نسـمة بنسـبة منـو تقـدر ب      589.697عشرة سـنة ارتفـع عـدد السـكان إىل     

ــنة  1998 ــر إحصــاء للســكن والســكان س ـــ  2118، وحســب آخ ــدر ب ــد ق  731.134فق

، وفيمـايلي رسـم بيـاين يوضـح تطـور عـدد سـكان الواليـة منـذ           %2،31: نسمة بنسـبة منـو   

ــنة  ــة    1966س ــرة إىل غاي ــتقالل مباش ــد االس  ،RGPH 1977، 1987 .)2118بع

1998، 2008.) 
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 2118إىل غاية  1966مدرج تكراري يوضح تطور سكان والية بسكرة منذ سنة  23 :شكل رقم

 2118لوالية بسكرة،  مديرية التحطيط والتهيئة العمرانية: املصدر 
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 775.797: فقــد قــدر العــدد اإليــايل لســكان واليــة بســكرة بـــ  2111أمــا يف ســنة 

ببلديــة بســكرة  ²كــم/نســمة 1711ويتبــاين مــن بلديــة ألخــرى حيــث تصــل إىل )نســمة 

ــل  ــة ²كــم/نســمة3مقاب ــوب غــرب الوالي ــة البســباس جن ــهم ( ببلدي ذكــور  395.656من

ــبة  ــبة   381.141و  %51،61بنس ــاط بنس ــو   %49،41إن ــبة من ــة  %2،3بنس وكثاف

نسـبة النمـو السـنوية للواليـة     وذلـك عـن طريـق تطبيـق      ²كـم /ساكن 36ية وصلت إىل سكان

ـــ  ــدرة ب ــني ).2%31املق ــاءب ــاء  1998 إحص ــكن وإحص ــكان والس ــا (للس ، وإذا إرتأين

: معيار التصـنيف حسـب التشـتت فـين الواليـة حتتـوي علـى جتمعـات مقـر بلـديات بــ            

ـ   %77،14نســمة أي بنســبة   598.437  63.611: ة بـــ وكــذلك جتمعــات ثانويـ

نســمة أي بنســبة   114.436: واملنــاطق املبعثــرة بـــ    % 8،31نســمة أي بنســبة  

ــة  9324وبالنســبة للســكان الرحــل فعــددهم يصــل إىل  % 13،46 ــل النســبة املئوي مــا يقاب

 : والدائرة البيانية التالية توضح هذا % 1،21

77,14%

8,20%

13,46% 1,20%

 السكا  ال    ال نا   ال       ت   ا   انوية ت   ا      ال ل يا 

 

 توزيع سكان الوالية حسب التشتت  دائرة بيانية توضح 24 :شكل رقم



136 
 

 .2111مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية بسكرة، : املصدر

ــني  ــكرة ب ــة بس ــكان يف والي ــوزع الس ــريني يت ــددهم حض ــبة  473934 وع  %61.19أي بنس

ــيني ــدرهم  و ريف ــزون  301863 ق ــاف أي  متمرك ــبة يف األري ــار  %38.91بنس ــذا باعتب وه

كمنـاطق حضـرية نظـرا لـدورها اإلداري     ( أي مقـرات الـدوائر  )صـنف اثين عشـر جتمـع سـكين م   

 .باإلضافة إىل توفر بعض املرافق اإلدارية، االجتماعية والثقافية األخرى
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 والتشتت التجمعات السكانية حسب السكان وزيعت: هرم األعمار 25 :شكل رقم

 .2111بسكرة، العمرانية لوالية مديرية التخطيط والتهيئة : املصدر
 

 اجملمــوث توزيع السكان حسب املناطــق البلديــــة

 الريفيـة احلضريـة

 218467 1007 217460 بسكــرة

 10760 10760 - احلاجـب

 11868 7071 4797 لوطايــة
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 13359 5568 7791 يــورة

 4622 4622 - برانيـس

 12129 392 11737 القنطــرة

 4008 4008 - عني زعطوط

 35604 4334 31270 سيدي عقبة

 5604 5646 - احلــوش

 14607 14607 - شتمــة

 12784 12784 - عني النـاقة

 23332 5012 18320 زريبة الوادي

 8084 8084 - امزيرعـة

 13549 13549 - الفيــض

 3231 3231 - سيدي ناجي.  

 10739 3552 7187 امشونش

 59334 5597 53737 طولقــة

 13945 13945 - بوشقرون

 13496 13496 - برج بن عزوز

 10479 10479 - ليشانــة

 13269 2233 11036 فوغــالة

 17434 17434 - الغـروس

 67192 5054 62138 اوالد جالل
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 28308 28308 - الدوسـن

 14188 14188 - الشعـيبة

 46025 4598 41427 سيدي خالد

 11433 11433 - البسبـاس

 23332 23332 - راس امليعاد

 7911 909 7002 اورالل

 6903 6903 - امليلــي

 5809 5809 - اخمـادمة

 11131 11131 - اومــاش

 22756 22756 - ليــوة

 775797 301863 473934 جممـوث الواليـة

 31/12/2010إىل غاية  توزيع السكان احلضري والريفي حسب البلديات  16 :رقم جدول
 .2111لوالية بسكرة،  لتهيئة العمرانيةمديرية التخطيط وا: املصدر
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معدل وفايات األطفال  معدل الزيادات الطبيعية
 2111-1999و وفيات األطفال نسب الزيادة الطبيعية تطور 26 :رقمشكل 

 .2111 ،لوالية بسكرة العمرانيةمديرية التخطيط والتهيئة : املصدر
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 االقتصادية لوالية بسكرةاملعطيات -4

خصوصياهتا االقتصادية حيث يقـاس النشـاط االقتصـادي عـن طريـق       كل والية من واليات الوطن هلا 

األول ويتمثل يف الفالحـة والثـاين يف الصـناعة والثالـث وهـو اخلـدمايت       : القطاعات الثالط اهلامة وهي

فبالنسبة للقطاع الفالحي، تعترب والية بسكرة إحدى الواليات الرائـدة يف جمـال الفالحـة، ويعـود ذلـك      

الصاحلة للزراعة وغناها باملياه اجلوفية، واملنا  املالئم ما جعلـها تتميـز مـن حيـث تنـوع      إىل وجود التربة 

هكتـار أي مـا يعـادل     1652751: وبكرة املنتوج الفالحي وتقدر املساحة الفالحيـة اإلياليـة بــ    

هكتـار   185473: من إيايل املساحة الكلية للوالية، حيث تشـكل املسـاحة الصـاحلة للفالحـة     77%

 53،11هكتـار، ومتثـل نسـبة     98478من املساحة الفالحية منها األراضـي املسـقية    %11نسبة  أي

وتعتمد عملية السـقي أساسـا علـى امليـاه اجلوفيـة ولمشـارة       . من املساحة الفالحية الصاحلة للزراعة %

هكتـار واألراضـي غـري     1399746فهي مكلفة جدا، كما تشكل األراضي البـور والرعويـة مسـاحة    

مديريـة الفالحـة لواليـة بسـكرة سـبتمرب      . )هكتـار  67532نتجة واملخصصة للفالحـة مسـاحة   امل

2111.) 

تزخر والية بسكرة بثروة نباتية جد معتـربة وعلـى رأسـها ثـروة النخيـل مبسـاحة إياليـة                   

هكتار، واليت منحت الوالية شهرة عامليـة خاصـة بينتاجهـا لصـنف دقلـة نـور        41575،37: قدرها

، وقـد وصـل   (دوائـر طولقـة، فوغالـة، أورالل   .)ملعروفة عامليا، وتتواجد غالبيتها يف منطقة الزاب الغريبا

طلـة   4474171إىل ( 2111سـبتمرب  )العدد اإليايل للنخيل حسـب إحصـائيات مديريـة الفالحـة     

مـن   %29مـن إيـايل عـدد النخيـل و      %61ق حيث ميثل عدد طيل دقلة نور  2614185باإلنتاج 

، و يبلـ   ³م 124844: وحـدة بسـعة إياليـة    155: يايل اإلنتاج، وتقدر وحدات التكييـف بــ   إ
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طلة منتجـة، بينمـا مـردود طلـة دقلـة نـور       /ك  75،15معدل املردود للنخلة الواحدة من كل األنواع 

 .طلة وهذه األرقام تتفاوت من منطقة إىل أخرى/ك  78،37فهو 

وة النباتية اليت تزخر هبا واليـة بسـكرة فـين السـلطة املكلفـة بالقطـاع       وحفاظا على هذه الثر          

الفالحي تويل أيية قصوى حلمايتها من اآلفات واملخاطر اليت تصيبها، وهلـذا فهـي تقـيم وـالت خاصـة      

برجمـت   2111ففـي سـنة   . سنوية حتت إشراف مفتشية الصحة النباتية من أجل تفعيل وتعزيـز احلمايـة  

طلة من أجل التكفل الصحي مبنتوج التمـور ذات اجلـودة العاليـة حيـث حتصـلت       1311111معاجلة 

مديريـة الفالحـة لواليـة بسـكرة سـبتمرب      ) .املؤشر اجلغرايف باستعمال مبيدات بيولوجيـة (  IGP) على

2100.) 

كما تتميز واليـة بسـكرة بقـدرات مشـهود هبـا يف جمـال الزراعـات األخـرى خاصـة الزراعـات           

طعـت شـوطا معتـربا يف هـذا اجملـال فقامـت بتطويرهـا مـن خـالل ميكانيزمـات           احملمية، حيث ق

حديثة عليهـا، كمـا أولـت إهتمامـا بالزراعـات احلقليـة والـيت تـزود السـوق احملليـة والوطنيـة            

ـــ    ــة ب ــاحة اإليالي ــدر املس ــث تق ــات حي ــف املنتج ــاج  15152،21: مبختل ــار وبينت هكت

ــايل ــبة ل 8113959: إي ــراوات اق، فبالنس ــةلخض ــوعني   حلقلي ــم إىل ن ــدورها تنقس ــيت ب وال

ــها وهــو  ــل مســاحة اخلضــراوات الشــتوية  اخلضــراوات الشــتويةاألول من ــيت متث  %14.65وال

اخلضـراوات  مـن اإلنتـاج الكلـي والثـاين منـها       %11.48من املسـاحة اإلياليـة مـع إنتاجهـا     

ميثـل إنتاجهـا    مـن املسـاحة اإلياليـة و    %65.91متثـل مسـاحة اخلضـراوات الصـيفية     :الصيفية

فـين واليـة بسـكرة تتربـع  علـى       :الزراعـة احملميـة  من اإلنتاج الكلي، وفيمـا خيـص    27.13%

مــن الزراعــة احملميــة حيــث ( مــن املســاحة اإلياليــة19.44%أي )هـــ  2926.21مســاحة 

ــوايل  ــاج ع ــدر اإلنت ــايل62.49%)ق 2472661يق ــاج اإلي ــن اإلنت ــيلها ( م ــد يف حتص ونعتم
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الـيت متثـل مسـاحة البيـوت      البيـوت البالسـتيكية  يات البيـوت الزراعيـة فمنـها    على نوعني من تقن

ــتيكية  ــا    %99.28البالس ــل إنتاجه ــة و ميث ــاحة اإليالي ــن املس ــاج   %98.75م ــن اإلنت م

مــن  %1.72والــيت متثــل مســاحة البيــوت ذات القبــب  البيــوت ذات القبــبالكلــي، ومنــها 

كمـا أولـت واليـة بسـكرة     . اإلنتـاج الكلـي  مـن   %1.25املساحة اإلياليـة و ميثـل إنتاجهـا    

إهتماما متزايـدا يف السـنوات األخـرية  بزراعـة احلبـوب و ذلـك مـن خـالل التشـجيع املسـتمر           

الذي تقدمـه خمتلـف املصـال الفالحيـة للفالحـني مـن خـالل التوجيهـات و الـدعم مـن بدايـة            

ل بأمثـان مغريـة خلـا    موسم احلـرط و البـذر إىل موسـم احلصـاد والـدرس   ايـة بشـراء احملاصـي        

 2111خـالل سـنة   حيـث سـجل   .شجع الفالحـني علـى اإلهتمـام هبـذه الشـعبة اإلسـتراتيجية      

ــة ــار 26.219:زراع ــاجهكت ــها 666.914 ، بينت ــلب  :ق من ــح الص ــاحة القم  %45.99مس

مـن اإلنتـاج الكلـي، ومسـاحة القمـح اللـني        %52.61من املسـاحة اإلياليـة و ميثـل إنتاجهـا     

مــن اإلنتــاج الكلــي، ومســاحة  %21.64اإلياليــة و ميثــل إنتاجهــا  مــن املســاحة 18.36%

ــا  %35.51الشــعري  ــل إنتاجه ــة و ميث ــن املســاحة اإليالي ــي،  %26.64م ــاج الكل ــن اإلنت م

ــال  ــح اخلرط ــاحة القم ــا   %1.14ومس ــل إنتاجه ــة و ميث ــاحة اإليالي ــن املس ــن  %1.12م م

ــرف التعا   ــن ط ــة م ــة اجملمع ــدر الكمي ــث تق ــي، حي ــاج الكل ـــاإلنت ــوب بـ ــة احلب  :وني

( دوائــر ســيدي عقبــة، زريبــة الــوادي) مــن الواليــة اجلهــة الشــرقيةوختــتص ... ق307.959

، أمــا اجلهــة الشــمالية فتعــرف باإلضــافة إىل املنتوجــات ... (فــول، بطــيخ)بالزراعــات احلقليــة 

أمـا بالنسـبة لقطـاع الغابـات فــين     . ... (مشـمش، تفـاح  )الفصـلية بعـض املنتجـات احلمضـية     

هـــ و 97729احة االياليــة الغابيــة وذات الطــابع الغــايب املتواجــدة بالواليــة تقــدر بـــ املســ

هــ عيـث ال متثـل سـوى      2151981تعترب  قليلة جـدا مقارنـة مبسـاحة الواليـة الـيت تبلـ        

ــرب   . % 4،54 ــا تعت ــة، كم ــمالية الغربي ــة الش ــة خاصــة يف الناحي ــال الوالي ــها   ــع أغلبيت وتق
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يقــدر عــدد رقوس هامــا مــن مصــادر الثــروة يف واليــة بســكرة ، إذ  الثــروة احليوانيــة مصــدرا

ـــ   ــية ب ــوزع رأس 1010386املاش ــام  ، تت ــني األغن ــها 812.211ب  541.111رأس من

ــاعز   ــاج، وامل ــها 235.711نع ــوب  138.511رأس من ــاعز حل ــار.م رأس  73.63، و األبق

ــها ــال  602.3من ــوب، واجلم ــر حل ــها 2.268: بق ــوق 1.766رأس من ــول.ن  575: ، واخلي

بـــ  قنطــار و البيضــاء 112.535 مــن اللحــوم احلمــراء بـــاحليــواين يقــدر اإلنتــاج رأس، و

ــاج    12.215 ــافة إىل إنتــ ــار، باإلضــ ــوف  قنطــ ــب ق،  9.271الصــ  واحلليــ

ــر  34.284.111 ــ   لت ــيض فيبل ــا الب ــيض  ، أم ــل     71.278.197الب ــة، العس   475بيض

نـام فهـي هلـا شـهرة عامليـة تتمثـل يف       ق، ويتميـز مـن هـذه الثـروة األغ      19.611ق، اجللود  

مــن جممــوع األغنــام بالواليــة وقــد اهتمــت  % 65صــنف أوالد جــالل وحتــوز علــى حــوايل 

السلطات هبـذا الصـنف فقامـت بينشـاء مركـز وطـين للتلقـيح االصـطناعي وحتسـني السـالالت           

ــأوالد جــالل، و ــربامج الت ب  ــف ال ــؤخرا يف خمتل ــة املنتهجــة م ــذكر أن السياس ــة اجلــدير بال نموي

ــام  ــى الفالحــة خاصــة برن ــربا للقطــاع ســينعكس باإلدــاب عل ــة أعطــت دعمــا معت  جالوطني

والصــندوق الــوطين للتنميــة الفالحيــة اللــذين يســايان بشــكل فعــال يف االقتصــادي ، اإلنعــاش 

مديريــة الفالحــة لواليــة بســكرة ) .احلديثــة للســقيتوســيع الرقعــة الفالحيــة وإدخــال الطــرق 

 (.2111سبتمرب 
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 لوالية بسكرة احليواين اإلنتاج 27 :شكل رقم

 .2111الباحث من خالل جداول مديرية الفالحة، : املصدر

  

 61و  اع العامـات يف القطــمؤسس( 17) سبعةيتشكل من أما عن قطاع الصناعة بوالية بسكرة فهو 

اخلشب : غل، و يشتمل على العديد من املنتجات منهامنجم مست 26باإلضافة إىل يف القطاع اخلاص مؤسسة 

والورق، الدقيق، النسيج، الصناعات الغذائية، صناعة الكوابل الكهربائية، صناعة مواد البناء، الصناعات 

وتقع املنطقة الصناعية بالوالية غرب النسيج احلضري للمدينة مع . الغذائية، وكذلك منتجات الصناعة التقليدية

 ،SNTC: ة توسع هلا، خلا زاد من أييتها االقتصادية وتضم عدة مؤسسات منهاإنشاء منطق

SONATRACH، ENICAB،…   منطقة نشاط  12وعن مناطق النشاط بالوالية، تتوزع حوايل

مواد البناء، خدمات موجهة للمؤسسات، : على مستوى بلديات والية بسكرة معظمها تنشط يف قطاعات

: واملساحة املستغلة تقدر بـ ²م 2314175،31: قدر املساحة الكلية للمنطقة بـصناعة املواد الغذائية، وت

أما عن مناطق التجهيزات بالوالية فتتواجد منطقة التجهيزات األوىل مبركز الوالية . ²م 769665،21

: واملساحة املستغلة تقدر بـ ²م718384: واألخرى بدائرة القنطرة، وتقدر املساحة الكلية للمنطقة بـ
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احلصى، : أيها على عدة ثروات منجمية حمصية فالوالية تتوفرأما يف جمال املناجم  . ²م484666،46

 ستة وعشرون أدو.الكلس، اجلبس، الطني بأنواعه املستعمل يف صناعة اآلجر ويف صناعة الفخار، امللح، الرمل

املؤسسة لوطاية مستغل من طرف موقعا منجميا مستغال من القطاعني العام واخلاص أيها جبل امللح ب( 26)

بقية املناجم وبالنسبة ل. (الكيميائي، الصناعي وملح الطعام)ينتج تشكيلة من األمالح . بلوطاية الوطنية للملح

فمستغلة من طرف مؤسسات هلـا صلة مباشرة بقطاع البناء واألشغال العمومية كينتاج احلصى للبناء الوطنية 

التقليدية مديرية املؤسسات الصغرية واملتوسطة و الصناعة ) .تاج املواد احلمراءواألشغال العمومية والطني إلن

 (.لوالية بسكرة

 

 أهــم اإلنتاج المقـــر المؤسسة

 وحـدة

 القيـاس

المنتو
 ج

 الكمية
 عدد

 العمال

مؤسسة النسيج و 
 التجهيز

 القماش النسيجي بسكرة
متر 
 طولي

 قماش
152292

6 
357 

 لوطاية المؤسسة الوطنية للملح

 ملح غـذائـي

أمالح صناعية و  106 24000 ملح طن
 كيمياوية

 القنطرة مطاحن الزيبــان

 سميـــد

 قنطار

 سميـد

455664 144 

 فريـنة فرينة

 2 4795  االنعام.ت طن تغذية األنعام أوماش وحدة انتاج تغذية األنعام

 اعةالبلدية للصن حدةو
 التقليدية

 3 1200 أواني وحدة الفخارية األواني القنطرة
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 -وحدة تكييف التمور
 -سوداكو

 124 800 تمر طن تكييف التمور بسكرة

 2111سنـــة  العام القطاع مؤسسات 17 :جدول رقم

 .2111 التقليدية لوالية بسكرة،مديرية املؤسسات الصغرية واملتوسطة و الصناعة : املصدر

ألكثــر اســتقطابا للشــباب وينشــط بــه ســوق وفيمــا خيــص قطــاع  التجــارة واخلــدمات فهــو ا

الشــغل رغــم أن طبيعــة الواليــة هــي فالحيــة بالدرجــة األوىل، و قطــاع الصــناعة فيهــا ال يلــخ 

 .من القطاع االقتصادي للوالية %65الغرض، ومتثل اخلدمات حوايل نسبة 

4 446

14 313
887

2
236

8 979

ت ا    ال  لة ت ا    الت   ة  نتاج     

تص ي  واستي ا  نتاج صناع     ا 

 
 قطاع النشاطعدد السجالت التجارية حسب  توزيع  28 :شكل رقم

 .2111العمرانية لوالية بسكرة، مديرية التخطيط والتهيئة : املصدر
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شبكة الطرقات بالوالية تتناسب جدا مع املوقع اجلغرايف املميز للوالية، فهي منبسطة يف اجلزء اجلنويب 

ما، وهي ذات  الناحية الشمالية فتميزها تضاريس صعبة نوعا أمابالرياح  التآكلمعرضة للفيضانات و أ احيث 

 طبيعة و نوعية خاصة، 

كلم  550،10 :بـ  الطرق الوطنيةكلم موزعة على  2389،74و متتد شبكة الطرقات على طول 

كلم غري معبدة  797،40كلم منها  1356،94: بـ  ةـالطرق البلديو كلم 482،70 :بـ  الطرق الوالئيةو

املرور ماعدا بعض الطرق الوالئية و جزء هام من تستجيب حاليا هذه الشبكة بصفة مرضية ملتطلبات حركة ،و

 (.2111مونوغرافيا بسكرة ) .الطرق البلدية

 شبكات الطرقات لوالية بسكرة 29 :شكل رقم

 2111مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية : املصدر          
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 :ية بسكرةالسكن، املعمار، والعمران يف وال-5

 145.587عضــرية ســكنية إياليــة حتــوي  2111قــدر عــدد الســكنات إىل غايــة  ايــة ســنة 

ــبة    ــة بنس ــكن موزع ــددها    % 76،31س ــغولة وع ــكنات املش ــبة 111183للس ، وبنس

ــددها  23،71% ــع الســكن  34514للســكنات الشــاغرة وع ــا إعتمــدنا توزي ــو أنن ســكن ول

ــان   ــتت لك ــب التش ــر  115183حس ــات مق ــكن يف جتمع ــبة  س ــديات بنس ،  %79،15البل

 ، %7،89سكن يف التجمعات الثانوية بنسبة  11486و

 (.2111مونوغرافيا  بسكرة . )%13،16سكن يف املناطق املبعثرة بنسبة  19118و

 

76,30%

23,70%

 سكنا   ا    سكنا     ولة

 
 عدد السكنات حسب البلديات توزيع 32 :شكل رقم

 لوالية بسكرة مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية: املصدر

 (2008النتائج النهائية لمحصاء العام للسكان والسكن ) 
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ولو قمنا بتحليـل مقـارن لتوزيـع السـكنات علـى مسـتوى معظـم بلـديات الواليـة لوجـدنا أن           

ــدل   ــدارة مبع ــل الص ــمة حتت ــكرة العاص ــل  34135بس ــغول مقاب ــكن مش ــكن  11613س س

ـ       44738شاغر أي مبجموع  بة للسـكن وتـأيت بعـدها يف    سـكن وبـذلك فهـي حتـوز أعلـى نس

ــة أوالد جــالل مبجمــوع  ــة مباشــرة بلدي ــة الثاني ــني  13548املرتب ســكنات  11337مــوزع ب

ــوع   3211مشــغولة و  ــة مبجم ــة طولق ــا بلدي ــاغرة، تليه ــكنات ش ــم  11794س ــكن مقس س

شــاغر ص تتبعهــا بلديــة ســيدي خالــد جممــوع ســكنات يصــل  2558مشــغول و  8236بــني 

ــها  8377إىل  ــغ 6392من ــاغرة  1985ولة ومش ــوع   ... ش ــة مبجم ــيدي عقب ــة س ص بلدي

ـــ  ــة الدوســن  1724مشــغولة و  5551بــني  7274ســكنات يقــدر ب شــاغرة، وتليهــا بلدي

ــدل  ــا  6663مبع ــكن فيه ــوز   1115مشــغولة و  3558س ــيت حت ــوادي ال ــة ال ــاغرة ص زريب ش

ــى  ــها  4347عل ــكن من ــغولة و  3317س ــك   1131مش ــذا دوالي ــاغرة وهك ــذا ... ش ه

كمـا وجـب علينـا الوقـوف عنـد نقطـة ختـص معـدل شـغل املسـاكن           . ة ألهم البلدياتبالنسب

ببلديـة بسـكرة فيمـا خيـص السـكنات املشــغولة       6،4ألييتـها، حيـث يصـل هـذا األخـري إىل      

ببلديــة طولقــة وبــنفس املعــدل ببلديــة ســيدي خالــد، و  7،2ببلديــة أوالد جــالل، و  6،5وإىل 

 .بزريبة الوادي 6،9 بالدوسن، و 7،9بسيدي عقبة، و  6،4

تتــوزع احلضــرية املســكونة بــني مقــرات التجمعــات الرئيســية للبلــديات وبــاقي تــراب الواليــة 

ــبة  ــددها    %79،14بنس ــية وع ــات الرئيس ــكنا يف التجمع ــبة 116619مس  %7،82، وبنس

ــل إىل    ــدد يص ــة بع ــات الثانوي ــكنا يف التجمع ــبة 11524مس ــكنا يف  %13،16، وبنس مس

ــرة وعــ ــاطق املبعث ــة إىل ...  19245ددها املن ــة بالوالي ــدرت احلضــرية الســكنية اإليالي ــد ق وق

ــة  ـــ 2111ديســمرب  31غاي ــا اخلــيم ب ــا فيه ــاطق ... مســكن  147358: مب واصــوص املن

ــرة   ــبعة عش ــدر بس ــة فتق ــة بالوالي ـ ( 17)املقنن ــ ــدر ب ــة تق ــاحة إيالي ــة مبس ــة مقنن : منطق
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ــى   654،33 ــناعية عل ــة الص ــوز املنطق ــث حت ــار حي ــد،  163،77هكت ــددها واح ــار وع هكت

هكتــار وعــددها إثنـان ص منطقــة احلضــائر الــيت تتربــع علــى   71،83وتأخـذ منطقــة التجهيــز  

ــاحة  ــى    147،46مس ــوز عل ــيت حت ــاطات ال ــة النش ــريا منطق ــان، وأخ ــددها إثن ــار وع هكت

ــر   272،27 ــين عش ــددها إث ــار وع ــون  ( 12)هكت ــاحات يك ــوع املس ــايل جمم  654،33وبالت

 .نةهكتار للمناطق املقن

على املستوى العمراين أيضـا فقـد منحـت مديريـة الـتعمري والبنـاء لواليـة بسـكرة خـالل عـام           

ــاء و   1558، 2111 ــة بن ــري و  26رخص ــهادة تعم ــيم و   12ش ــهادة تقس ــهادات  5ش ش

ــة، و  ــدم، و  24جتزئ ــة ه ــة 14رخص ــهادة مطابق ــة  . )ش ــة العمراني ــيط والتهيئ ــة التخط مديري

 (2111لوالية بسكرة 

ــى مســت ــة القدميــة والعمــارة اإلســتعمارية وكــذلك  وأمــا عل ــبني العمــارة احمللي وى املعمــار، ف

باسـتعمال  احلديثة تتنوع الطبـوع بصـورة ثريـة يف واليـة بسـكرة حيـث متتـاز العمـارة احملليـة          

املــواد الطبيعيــة مــن الطــوب الطــيين وجــذوع النخــل والواجهــات الصــماء والنوافــذ الصــغرية 

لفيـة واألحيـاء الضـيقة وال خيلـو احلـي مـن ضـريح لـويل صـال          ومبدأ وسط الدار والبسـاتني اخل 

 ، وأمــا العمــارة االســتعمارية فقــد اســتعملت فيهــا بــىن عليــه مســجد يــدعي ســيدى الــوايل

احلجارة والبالطات والنوافـذ الضـخمة ووجـود الـرواق بـدل وسـط الـدار والشـرفات املفتوحـة          

، احملطــة وزقــاق بــين رمضــان والطــرق الواســعة واملنظمــة بشــكل شــطرأي وأــدها يف حــي

املـواد احلديثـة مـن خرسـانة مسـلحة،      وكذلك العمارة احلديثة اليت قامـت عـن طريـق اسـتعمال     

 خـري دليـل تلـك    هيكلة معدنية وأشكال خمتلفة حسب املدرسـة الـيت ينتمـي هلـا املهنـدس فنجـد      
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ومركـب وـام الصـاحلني ومـا شـيده       فنـدق الزيبـان  مثـل   POUILLONالـيت شـيدها    اتيانالب

 .آخرون ص اجلامعة ومستشفى بشري بن ناصر، وحمطة احلافالت
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 : الفصل الرابع خالصة

يستنتج أن حالة الدراسة هي إنتقاء جيـد يتناسـب مـع مـا يصـبو إليـه مـن خـالل هـذا                      

البحث الذي يعتمـد علـى خصـائص وخليـزات هـذه الواليـة، وحتديـدا بناقهـا العمـراين، حيـث           

ــان   ــيمها اإلداري الق ــة و تقس ــا الوظيفي ــب جماالهت ــدى تناس ــة م ــنتطرق إىل معاجل ــذا   .وينس وه

التقدو لوالية بسكرة كان بغـرض إبـراز أهـم املعطيـات الـيت حتتاجهـا الدراسـة، موقعهـا اجلغـرايف          

واإلداري املتميز، خصائصها الطبيعيـة املتنوعـة، تركيبتـها السـكانية والـيت تعتـرب مـن أهـم عوامـل          

ـ          ع أي نشـاط  أي استثمار وذلك ملا توفره مـن قـدرات بشـرية ويـد عاملـة قـادرة علـى التـأقلم م

عكــم أن عنصــر الشــباب هــو الغالــب علــى التركيبــة الســكانية مــن ذكــور وإنــاط وتتمتــع 

غالبيتهم مبستوى تعليمـي مقبـول ويـد عاملـة مؤهلـة وذات تكلفـة تنافسـية،  وكـل مـا يسـاهم           

يف تدعيم البحث مـن طاقـات وقـدرات خمتلفـة، تارخيهـا العريـق، اململـوء باحلضـارات، قطاعاهتـا          

ثالط الفالحــي أوال والــذي يعــد األقــوى واملهــيمن بفضــل الثــروات النباتيــة  الــيت األساســية الــ

تزخر هبـا الواليـة وأيهـا علـى اإلطـالق التمـور الـيت أصـبحت متداولـة يف األسـواق العامليـة،            

واليت جعلت مـن الواليـة حمجـة اسـتقطاب وتفعيـل التجـارة، إضـافة إىل الزراعـات احملميـة والـيت           

ــثريا يف الســ  ــت ك ــتخدام    أح ــدة واس ــان جي ــل احتض ــود عوام ــل وج ــرية بفع نوات األخ

ميكانيزمات جديدة سـايت يف تعزيـز إنتاجهـا، والقطـاع الصـناعي ثانيـا والـذي يسـاهم بنسـبة          

ــة   ــاجم املوجــودة، الصــناعة التقليدي ــى املن ــث يعتمــد أساســا عل ــة، حي ــة يف اقتصــاد املنطق قليل

ــي،وبعض الصــ ــوج احملل ــل املنت ــا واحلــرف يف إطــار تفعي ــة، والقطــاع اخلــدمايت ثالث ناعات اخلفيف

: ويعد رائدا حيث تلجـأ القـوة العاملـة هـذه األيـام إىل هـذا األخـري ألسـباب عديـدة مـن بينـها           

إضــافة إىل هــذا ... الــربح الســريع، وقلــة اجلهــد، تطــور التكنولوجيــات فيــه، ســهولة التعامــل،
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ــ  ــة بس ــة املوجــودة بوالي ــار املختلف ــوع املعم ــا ذكــر طب ــات وجــب علين .. كرة، شــبكة الطرق

 .وغريها، وكل هذا يف إطار التعريف بالوالية والتفصيل يف ما مييزها
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 : مقدمة الفصل اخلامس

كمجـال خصـب، ملـا تتـوفر عليـه مـن خصـائص ذاتيـة،         لقد ر إختيار واليـة بسـكرة             

ــول إلحــدى املشــكالت املطروحــة بقــوة يف جمــال   إلجــراء هــذه الدراســة، بغــرض  إدــاد حل

العمرنــة و هتيئــة اإلقلــيم داخلــها، إذ مــن الواجــب اإللتفــات إىل مــاهو مــن األولويــات، و يعــد 

تقـدو املعطيـات اخلرائطيـة،    قياس مدى درجـة الـتالحم الـوظيفي واإلداري للواليـة كـذلك، عـرب       

والســكانية، واإلداريــة، وعــن طريــق اســتخدام بعــض منــاذج التحليــل املعنيــة هبــذا األمــــر، 

 ...كنموذج ريلـــي، ومنوذج ريلـــي كـــونفرس، وغرييا

حيتوي هذا الفصل على عـّدة أجـزاء مقسـمة إسـتنادا ملراحـل الدراسـة التحليليـة املطلوبـة للربهنـة          

ــ ــة  أّوهلــا مكون ــتم التطــرق إىل املراكــز املختلفــة املوجــودة بوالي ات النســق العمــراين، حيــث ي

بسكرة وشـبكات الـربط بينـها، ص إىل تبيـان طريقـة العمـل املعتمـدة يف التحليـل، حيـث دـب           

ـ متّدنا بكيفيـة إدـاد            أوال القيام بتفسري الّنمـوذج املنتقـى، وثانيـا عمليـة الّتحقيـق امليـداين الـيت تـ

املقطوعــة علــى الّشــبكات، يليــه الّتحليــل اإليزوكــروين للمجــال الــوالئي،  واملــدعم الّســرعات 

ببطاقات تقنية توضح  كيفيـة حسـاب منـاطق التـأثري، ص تقـدو املنـاطق الوظيفيـة حسـب منـوذج          

ريلي، ومـن ُثـّم تكـون مقارنـة اجملـاالت الوظيفيـة النظريـة مـع اجملـاالت اإلداريـة، للوصـول إىل            

 . هذا الشأننتائج ملموسة يف
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 : مكونات النسق العمراين-2

تعتمد  هـذه الّدراسـة أساسـا علـى إحصـاء املراكـز الريفيـة واملراكـز احلضـرية، وكـذلك                  

ــديات)املراكــز املهمــة  ــة، (مقــرات البل ــة، الوالئي ــات الوطني ــيت تربطهــا شــبكة مــن الطرق ، وال

 ...البلدية، وغريها

إداري رمســي، مــؤر ، ســاري املفعــول، إمنــا لألســف ال تتوضــع املراكــز حســب تقســيم       

خيضع لقاعدة منطقيـة صـحيحة، فهـو مـربمج ومـبين علـى أسـاس سياسـي وإنتخـايب وإجتمـاعي           

عن طريـق إسـتخدام لغـة األعـراش والقبائـل ومبـدأ املفاضـلة بـني الّنـاس، خلـا أدى إىل تشـكل            

عـام للواليـة وبنـاءا عليـه حاولنـا      اجملاالت بصورة غـري وظيفيـة وغـري خادمـة ملصـلحة العمـران ال      

من خالل هـذه الدراسـة تصـحيح ومعاجلـة كيفيـة تقسـيم تـراب الواليـة مـن حيـث الوظيفيـة            

 . العلمّية

بسـكرة  : تنقسم والية بسـكرة الوجهـة العينّيـة للّدراسـة إىل إثـين عشـر دائـرة هـي كـاآليت                

ــة، أوالد  ــوادي، طولق ــة ال ــونش، زريب ــة، مش ــيدي عقب ــمة، س ــد،  العاص ــيدي خال ــالل، س ج

تنطــوي بلــديتا : وإىل ثــالط وثالثــون بلدّيــة حيــث. القنطــرة، يــورة، أورالل، فوغالــة، لوطايــة

احلاجب وبسـكرة حتـت دائـرة بسـكرة، وتشـمل دائـرة سـيدي عقبـة أربـع بلـديات، ودائـرة            

 مشونش بلديتني، وزريبـة الـوادي أربـع بلـديات،وحتوي دائـرة طولقـة أربـع بلـديات، أّمـا دائـرة          

أوالد جـالل هبـا ثــالط بلـديات، وكــذلك دائـرة سـيدي خالــد، كمـا جتتمــع بلـديتني ضــمن        

ــرة   ــرة القنطــرة، ويــورة أيضــا، وتشــتمل أورالل علــى  ــس بلــديات، بينمــا دائ حــدود دائ

كمـا يوجـد بواليـة بسـكرة أكثـر      . فوغالة على بلديتني، يف حـني أّن لوطايـة هبـا بلدّيـة واحـدة     
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ــان   ــز ث ــانون مرك ــد ومث ــن واح ــائيات  م ــب إحص ــن   DPAT 2111وي حس ــثري م والك

 .التجمعات والقرى الصغرية

بعد هذا الّتحليـل الوصـفي ُيـِدر ُك املتأّمـل أن هنـاك إخـتالف يف كيفيـة توزيـع أعـداد البلـديات           

لكل دائرة، وكذلك وجـود تنـاقض بـني تعـداد البلـدّيات  واملسـاحة اخلاصـة بكـل دائـرة كمـا           

 :هو مبني يف اخلريطة التالية

 اإلداري احلايل التقسيم 33:  شكل رقم

 2111السنة  DPAT: املصدر

 

 



158 
 

 املراكز الثانوية التابعة هلا البلديات الّدوائر الرقم

 بسكــرة بسكــرة دائرة بسكرة 11

 احلاجب، الزعاطشة بن بو لعيد،  عني الكرمة، برج النص احلاجب

 لوطايــة لوطايــة دائرة لوطاية 12

 زالنمنبع الغ

 مزرعة دريس عمر

 يورة يــورة دائرة يورة 13

 قديلة

 جوادة

 بين سويك

 برانيس برانيـس

 لوالج

 اوالد صياد

 القنطــرة القنطــرة دائرة القنطرة 14

 عني زعطوط عني زعطوط

 تيزي

 سيدي عقبة سيدي عقبة دائرة سيدي عقبة 15
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 سريانة

 رطةق

 احلوش احلــوش

 السعدة

 شتمة شتمــة

 الدروع

 شتمة القدمية

 عني الناقة عني النـاقة

 احلراية

 

 زريبة الوادي زريبة الوادي زريبة الوادي دائرة 16

 بادس

 مزيرعة املزيرعـة

 البغيلة اجلنوبية

 سيدي مصمودي

 الفيــض الفيــض

 دلالرو

 االخوة حرزيل

 زريبة حامد

 الوالجة
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 سيدي ناجي.   سيدي ناجي.  

 امشونش مشونش دائرة مشونش 17

 بانيان

 طولقــة طولقــة دائرة طولقة 18

 حي النور

 بوشقرون بوشقرون

 حي عمريوش

 برج بن عزوز برج بن عزوز

 ليشانــة ليشانــة

 فوغــالة فوغــالة الةدائرة فوغ 19

 الغـروس الغـروس

 والد جاللأ والد جاللأ جالل دائرة أوالد 11

 شعوة

 الديفل

 الدوسن الدوسـن

 خفورة

 قريرات شويطر

 ذراع بالعمراوي

 تفشنة
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 الشعيبة الشعـيبة

 بئر النعام

 حاسي سيدة

 لقصيعات

 سيدي خالد سيدي خالد لددائرة سيدي خا 11

 عريش وولة

 هلوميل

 الزبيدات

 ملغارة

 (الشرفة)البسباس البسبـاس

 البسباس القدو

 البياض

 راس اجلدر

 راس امليعاد راس امليعاد

 حاسي برخم

 حاسي مسارة

 اورالل اورالل دائرة أورالل 12

 امليلــي امليلــي

 اخمادمة اخمـادمة

 بنطيوس
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 اومــاش اومــاش

 ليوة ليــوة

 الصحرية

 الصحرية-حي ليوة

 

 مكونات النسق اإلداري لوالية بسكرة  ميثل 18  :جدول رقم

 2112الباحث : املصدر

 

 شبكة الطرقات املختلفة لوالية بسكرة  ميثل 34 :شكل رقم

 2112 ة لوالية بسكرة،األشغال العموميى مديرية: املصدر
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 :طريقة العمل -1

هنا البد مـن شـرح طريقـة العمـل املعتمـدة يف هـذه الدراسـة، ومـن أجـل الوصـول                       

إىل األهداف املسـطرة مسـبقا وجـب أوال وضـع قاعـدة علميـة ضـرورية للدراسـة وتتمثـل هـذه           

ملسـافات بـني مراكزهـا، نسـبة     األخرية يف تقدو اخلرائط اإلداريـة اخلاصـة بواليـة بسـكرة، تبيـان ا     

السكان لكل مركـز، وثانيـا وجـب علينـا إتبـاع منهجيـة مبنيـة علـى خطـوات متعـددة قصـد            

حيـث ننطلـق مـع اخلطـوة األوىل والـيت تتمثـل        ...الوصول إىل معرفـة  املنـاطق الوظيفيـة للواليـة     

زمنيـة ال  يف حتديد املسافات املقطوعـة بـني كـل مركـز وآخـر مـن مراكـز الواليـة خـالل مـدة           

بصـفة تسـمح بالتـدقيق    ( غـري طـرق الـربط   )دقيقة، وذلك مـن أجـل رصـد التـنقالت      2تتعدى 

ص منـر إىل اخلطـوة الثانيـة مـن الدراسـة والـيت يـتم فيهـا         . وبرسم اإليزوكرونـات لكـل املراكـز   

 .حتديد النقاط األساسية ملدى تأثري كل مركز على اآلخر
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 منطقة التأثري                                                                           

 مركز                  نقطة تأثري:           مفتاح       

 

 

 ميثل ختطيط ملنطقة تأثري 35:  شكل رقم

 2112الباحث : املصدر

          

ــوظي     ــال ال ــم اجمل ــا رس ــتم فيه ــيت ي ــة وال ــوة الثالث ــا اخلط ــاس  وتليه ــى أس ــبين عل في امل

ومــن ص منـر إىل اخلطــوة الرابعـة والــيت  ـدد مــن خالهلـا اجملــاالت     . دميوغـــــــــرايف 

الوظيفيــة النظريــة، ص اخلطــوة اخلامســة الــيت يكــــــون مــن خالهلــا تقييــــــم مــدى 

 .وظيفيـــــة الواليــــــة

 

 



165 
 

 :تفسري النموذج-2

إضـفاء صـفة الوضـوح أكثـر عليهـا نبـدأ بـأول         ومن باب التفصيل يف هذه اخلطـوات ومـن أجـل   

سـنعتمد علـى منـوذج    : دقيقـة حيـث   2خطوة واليت  دد فيهـا املسـافات املقطوعـة خـالل زمـن      

، وذلـك لتـوفر املعطيـات اخلاصـة بـه وعـدم توفرهـا بالنسـبة لبـاقي          I=P/D²عرب الصيغة : ريلي

ـ النماذج اليت سبق وحتـدثنا عنـها يف الفصـل الثالـث حيـث نقـوم ع       اب منـاطق التـأثري ملراكـز    س

ـــ ــا ب ــز هل ــة بســكرة ونرم ــأثري ( I: )والي ــع أحجــام املراكــز ( I)ويتناســب الت ــا م  (P)طردي

 .  I=P/D²مبعىن : املعطاة بني مركزين (D)ويتناسب عكسيا مع مربع املسافة املقطوعة 

ــوذج املركــزي  ــذا النم ــه (Modèle gravitaire des isochrones)يف ه ــز يقصــد ب ــداد  حجــم املرك  التع

بــني املراكــز وذلــك  (T)يــتم اســتبداهلا بــالزمن املقطــوع  (D)الســكاين، واملســافة الكيلومتريــة 

ــات  ــة الطرق ــة عال ــادي املشــاكل املتعلق ــن أجــل تف ــدة، متوســطة) م ــة، جي ــها (مهترئ ، وطبيعت

وهـذا  فـالطريق الـوطين أكثـر سـرعة مـن الطريـق الـوالئي        .... الطوبوغرافية، طابعهـا القـانوين،   

طريـق منعـرج وبـه منعطفـات هـو جـد       . البلـدي ألخري تكون سرعته أكثر مـن سـرعة الطريـق    ا

كـذلك السـرعة املتعلقـة بكـل نـوع مـن أنـواع الطرقـات متثـل يف          . بطيئ بالنسبة لطريق مسـتقيم 

ــة املقطوعــة مــن قبــل احلــافالت اخلاصــة  ، والســياراتوالعاّمـــــــة الواقــع معــدل األزمن

 .املختلفة

حـول كـل مركـز، هـذه اإليزوكرونـات       إيزوكـرون احلسـاب تعتمـد علـى رسـم     طريقة         

ـ  هي عبارة عـن أقـواس تسـمح بتوضـيح الشـروط والظـروف الزمنيـة        ي مـن خالهلـا نسـتطيع    الّت

 .الوصول إىل حتديد ودراسة املراكز
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 :كيفية إجياد السرعات املقطوعة على الّشبكات الّتحقــــــيق امليــداين،-4

ليــة التحقيــق امليــداين علــى مســتوى املؤسســة الوطنيــة للنقــل واألســفار لواليــة متــت عم        

بسكرة، عـن طريـق اإلسـتعانة بسـائقي الّنقـل العـام واخلـاص، وكـذلك مبديريـة الّنقـل، حيـث            

قمنا بطـرح أسـئلة مـن أجـل معرفـة السـرعات واألزمنـة الـيت يقضـيها السـائقون واملسـافرون            

 :ومراكز الوالية، وقد توصلنا إىل الّنتيجة اآلتية خالل تنقالهتم إىل خمتلف بلديات

سا/السرعة املتوسطة كم أصنا  الطرقات  (كم)دقيقة  1املسافة املقطوعة خالل  

 2،17 65 (مرتفع)الطرقات الوطنية 

 2،67 80 (منخفض)الطرقات الوطنية 

 3،17 95 (مستوية)الطرقات الوطنية 

 2،00 60 (مرتفع)الطرقات الثانوية 

 2،17 65 (منخفض)لطرقات الثانوية ا

 2،50 75 (مستوية)الطرقات الثانوية 

 1،50 45 طرقات غري مغطاة

 1،33 40 مسالك غري معبدة

 0،83 25 مسالك وعرة

 1،67 50 ساكن 511>طريق يقطع جتمع سكاين 

 1،50 45 ساكن 11111طريق يقطع جتمع سكاين 

 1،50 45 ساكن 21111>طريق يقطع جتمع سكاين 

 1،50 45 ساكن 21111<طريق يقطع جتمع سكاين 
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 السرعات حسب أصناف الطرقات  19 : جدول رقم

 2112 الباحث: املصدر

 

 :النموذج اإليزوكروين: الّتحليل اإليزوكروين للمجال الوالئي-5

مبعـىن كـل    يقـة، دق 2، إخترنـا رسـم اإليزوكرونـات مبعـدل     اإليضـاح املـبني  من أجل              

ــتم رســم اإليزوكــرون، يصــبح إذن النمــوذج دقي ــتني ي ــات  I=P/T²ق ــيم اإليزوكرون وتكــون ق

دقــائق حــول كــل مركــز نســب الســكان علــى مربــع الــزمن املقطــوع  8، 6، 4، 2: كــاآليت

 :لو إفترضنا أنه لدينا مركزينتسمح لنا مبعرفة حدود التأثري، ف

ــان يف أرض مســتوية، وبينــهما مســافة    ( ب)و (أ)  لــومترا، الطريــق الــذي   كي 21يتموقع

ــا الّســ   ــين، كثافتيهم ــا وط ــى الّتــ  6111و  3111كانية، يربطهم ــاكن عل ــرعة س وايل، الس

 (.د2)كيلومترات خالل دقيقتني  3سا يعين /كم91املتوسطة املقطوعة هي 

ــبة   ــاب النس ــوم عس ــدد     P/T²نق ــاب ع ــك عس ــع ذل ــدى، ونتب ــى ح ــز عل ــل مرك لك

 :يةاإليزوكرونات املسطرة، أد القيم التال
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 ضح مثال عن كيفية حساب قيم اإليزوكرونيو  11 :جدول رقم

 2112الباحث : املصدر

 

 

ــه        ــة توافق ــرون قيم ــل إيزوك ــابع لك ــق بالتت ــز   751: و ق ــرون للمرك ( أ)ألول إيزوك

دقــائق وهكــذا دواليــك إىل آخــر قيـــــــمة 4: لثــاين إيزوكــرون بـــ 187.5بــدقيقتني، 

ــنفس الكيفيــة يطبــق حســاب اإليزوكرونــات للمركــ. مطلوبــة وبعــدها نبحــث عــن (. ب)ز وب

: واملتقاربـة أكثـر وحـدود منطقـة التـأثري يكـون علـى املسـتوى التـايل         ( ب) ود( أ)نقاط إلتقاء قيم 

     (: أنظر املنحىن)

 (ب) (أ) املراكز

 (P2)ساكن  6111 (P1) ساكن 3111 السكان

 I=P/T² I=P/T² قيمة اإليزوكرون

2 751=4/3111 1511=4/6111 

4 187.5=16/3111 375=16/6111 

6 83.33=36/3111 166.66=36/6111 

8 46.87=64/3111 93.75=64/6111 

11 31=111/3111 61=111/6111 
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 حد التأثري

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 (مثال( )ب)و ( أ)منحىن ميثل رسم اإليزوكرونات املتعلقة باملركزين   36 :شكل رقم

 .اكثر تقارباأل نينقطة اجلذب تكون يف التقاء اإليزوكرون

 2112الباحث : املصدر

فس اإلجـراء لكـل مركـز تسـمح لنـا بتحضـري منـاطق التـأثري اخلاصـة بكـل مراكـز            إعادة ن    

ــري     ـــاشر أو غـ ــتوى املبـــــــ ــى املسـ ـــواء علـ ــة، ســـــــ الواليـ

 .املبــــــاشر

ــروس  -6 ــز الغ ــأثري ملرك ــة الت ــاب منطق ــغري  ): حس ــز ص ــيق ملرك ــأثري الض ــن الّت ــال ع مث

 (:وماجاوره

 : فوغالة -الغروس : ـنائيالبطاقة التقنية اخلاصة بالثُّــــ-6-2
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ــنيف          ــة وتص ــذهب إىل نوعي ــزين أ و ب ن ــال املرك ــات لك ــيم اإليزوكرون ــاب ق ــد حس بع

 : الطريق الرابط بينهما من خالل خريطة شبكة الطرقات الوالئية بسكرة أي

وحسـب  ( مسـتوي )كـم وتصـنيفه طريـق بلـدي     7الطريق الرابط بـني الغـروس و فوغالـة طولـه     

 .سا/كم 45ن السرعة يف هذا الطريق تبل  في 18اجلدول رقم 

 : باستخدام الطريقة الثالثية بعملية حسابية بسيطة كاآليت

        60 mn                       45km                                

                                         X                                             2 mn  

X= 2*45/60= 1.5 km         كم واملسافة الرابطة بني املركزين  1.5دقيقة نقطع مسافة  2خالل
 كم،  7الغروس    ود فوغالة هي 

إذن الطريقة العملية إلداد عدد اإليزوكرونات الواجب متثيلها بينهما هي حاصل قسمة املسافة الكلية على املسافة  
نقطة التأثري  Nومتثل .وهو ميثل عدد اإليزوكرونات   4.66= 7/1.5:  يكون وبالتايل.دقيقة2املقطوعة يف 

 .املطلوب إدادها
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 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري 37 :شكل رقم

 2112: الباحث: املصدر

يف منتصـف املسـافة الفاصـلة بـني أقـرب قـيميت إيزوكـرون خـاص          Nإذن تكمن نقطـة التـأثري   

وقــد ر تعيينــها علــى احملــور اخلطــي كمــا هــو موضــح يف  (ب)وكــذلك املنطقــة ( أ)باملنطقــة 

 .37الشكل رقم 

 قيم اإليزوكرونات من فوغالة إىل الغروس قيم اإليزوكرونات من الغروس إىل فوغالة

1 4358.51 1 3317.25 

2 1189.63 2 829.31 

3 484.28 3 358.58 

4 272.41 4 217.33 

 الغروس وفوغالة يوضح قيم اإليزوكرونات بني 11 :جدول رقم

 2112الباحث : املصدر

: والئي مستوي، السرعة: كم، نوع الطريق6املسافة اليت تربط بينهما هي : لدينا: طولقة-الغروس  -6-2
 .سا/كم75

        60 mn                       75km                                 

                                         X                                             2 mn  

X= 2*75/60= 2.5 km   
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 .وهو عدد اإليزوكرونات                        2.4= 6/2.5

 

 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري 38 :شكل رقم

 2112: الباحث: املصدر

: وطين مستوي، السرعة: نوع الطريقكم، 41املسافة اليت تربط بينهما هي : لدينا: الشعيبة-الغروس  -6-2
 .سا/كم95

        60 mn                       95km                                  

                                         X                                             2 mn  

X= 2*95/60= 3.16 km   

 .وهو عدد اإليزوكرونات                              12.65= 41/3.16
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 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري   39 :شكل رقم

 2112: الباحث: املصدر

: وطين مستوي، السرعة: كم، نوع الطريق21املسافة اليت تربط بينهما هي : لدينا: الدوسن-الغروس  -6-4
 .سا/كم95

        60 mn                       95km                                  

                                         X                                              2 mn  

X= 2*95/60= 3.16 km   

 .وهو عدد اإليزوكرونات                           6.32= 21/3.16
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شكل 

 تأثري يوضح كيفية حتديد نقطة ال 41: رقم

 2112: الباحث: املصدر

: والئي مستوي، السرعة: كم، نوع الطريق15املسافة اليت تربط بينهما هي : لدينا: ليوة-الغروس  -6-5
 .سا/كم75

        60 mn                       75km                                

                                         X                                             2 mn  

X= 2*75/60= 2.5 km   

 .وهو عدد اإليزوكرونات                  6= 15/2.5
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 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري  41 :شكل رقم

 2112: الباحث: املصدر

دي مستوي، بل: كم، نوع الطريق5املسافة اليت تربط بينهما هي : لدينا: برج بن عزوز-الغروس-6-6
 .سا/كم45: السرعة

        60 mn                       45km                                 

                                         X                                             2 mn  

X= 2*45/60= 1.5 km   

 .وهو عدد اإليزوكرونات                              3.33=5/1.5
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 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري 42 :شكل رقم

 2112: الباحث: املصدر
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 قيم مسافات الّتــأثري املركزين أ َو ب

 الشعيبة -الغروس
 كم N:21.58 -الغروس 

N- كم18.42: الشعيبة 

 فوغالة -الغروس 
 كمN:3.5 -الغروس 

N- كم3.5:فوغالة 

 الّدوسن -الغروس
 كم N:8.42 -الغروس 

N- كم11.58: الّدوسن 

 طولقة -الغروس
 كم N:1.75 -الغروس 

N- كم4.25: طولقة 

 ليوة -الغروس
 كم N:6.25 -الغروس 

N- كم8.75: ليوة 

 برج بن عزوز -الغروس
 كم N:2.5 -الغروس 

N- كم2.5: برج بن عزوز 

 يوضح املراكز وقيم مسافات التأثري  12 :جدول رقم

 2112الباحث  :املصدر
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 اخلاصة مبركز الغروس Nخريطة توضح الربط بني نقاط التأثري  43 :شكل رقم

 2112الباحث : املصدر

 

 

 

 

 

شكل   44 :رقم
 خريطة توضح منطقة التأثري الضيق اخلاصة مبركز الغروس

 2112الباحث : املصدر
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 (:ابني املراكز الكربىمثال عن الّتأثري الواسع، م): حساب منطقة التأثري ملركز بسكرة-7

 : طولقة -بسكرة : البطاقة التقنية اخلاصة بالثُّـــــنائي-7-2

 .سا/كم95: وطين مستوي، السرعة: كم، نوع الطريق41املسافة اليت تربط بينهما هي : لدينا

        60 mn                       95km                          

                                                   X                                    2 mn  

X= 2*95/60= 3.16 km   

 .وهو عدد اإليزوكرونات                          12.65= 41/3.16

 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني بسكرة وطولقة 45 :شكل رقم

 2112: الباحث: املصدر

 

 : سيدي عقبة –بسكرة : اخلاصة بالثُّـــــنائي البطاقة التقنية-7-1

 .سا/كم95: وطين مستوي، السرعة: كم، نوع الطريق21املسافة اليت تربط بينهما هي : لدينا



180 
 

        60 mn                       95km                           

                                                   X                                      2 mn  

X= 2*95/60= 3.16 km   

 .وهو عدد اإليزوكرونات                           6.32=  21/3.16

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني بسكرة و سيدي عقبة 46 :شكل رقم

 2112: الباحث: املصدر

 

 

 : القنطرة –بسكرة : ائيالبطاقة التقنية اخلاصة بالثُّـــــن-7-2

  .سا/كم95: وطين مستوي، السرعة: كم، نوع الطريق51املسافة اليت تربط بينهما هي : لدينا
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        60 mn                       95km                           

                                                   X                                      2 mn  

X= 2*95/60= 3.16 km   

 .وهو عدد اإليزوكرونات                          15.82=  51/3.16

 

 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني بسكرة والقنطرة 47 :شكل رقم

 2112: الباحث: املصدر

 

 : مشونش –بسكرة : البطاقة التقنية اخلاصة بالثُّـــــنائي-7-4

  .سا/كم95: وطين مستوي، السرعة: كم، نوع الطريق31سافة اليت تربط بينهما هي امل: لدينا
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        60 mn                       95km                           

                                                   X                                     2 mn  

X= 2*95/60= 3.16 km   

 .وهو عدد اإليزوكرونات                        9.49=  31/3.16

 

 

 

 

 

 

شكل 

 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني بسكرة و مشونش 48 :رقم

 2112: الباحث: املصدر

 

 : أورالل –بسكرة : البطاقة التقنية اخلاصة بالثُّـــــنائي-7-5

 .سا/كم95: وطين مستوي، السرعة: نوع الطريق كم،41املسافة اليت تربط بينهما هي : لدينا

        60 mn                       95km                                  

                                           X                                           2 mn  

X= 2*95/60= 3.16 km   
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 .وهو عدد اإليزوكرونات                           12.65=  41/3.16

 قيم مسافات الّتــأثري املركزين أ َو ب

 كمN:27.9 -بسكرة  طولقة -بسكرة 

N- كم12.1: طولقة 

 كم N:5.26 -بسكرة  سيدي عقبة -بسكرة 

N- كم14.74: سيدي عقبة 

 كم N:41.18 -بسكرة  القنطرة -بسكرة 

N- كم9.2: القنطرة 

 كم N:26.16 -بسكرة  مشونش -بسكرة 

N- كم3.94: مشونش 

 كم  N :34.22 –بسكرة  أورالل -بسكرة 

N- كم5.78: أورالل 

 يوضح املراكز وقيم مسافات التأثري 13 :جدول رقم

 2112الباحث : املصدر

 (قيم اإليزوكرونات وبيانات نقاط التأثري لباقي مراكز والية بسكرة 12وامللحق رقم  11أنظر امللحق رقم )

قيم اإليزوكرونات  13أنظر امللحق رقم ) :حساب اجلذب اخلارجي، املشترك مع احلدود الوالئية-7-6

 (.اخلاصة باجلذب اخلارجي
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 : باتنة –بسكرة : ية اخلاصة بالثُّـــــنائيالبطاقة التقن-أ

 .سا/كم95: وطين مستوي، السرعة: كم، نوع الطريق116املسافة اليت تربط بينهما هي : لدينا

        60 mn                       95km                        

                                                   X                                    2 mn  

X= 2*95/60= 3.16 km   

 .وهو عدد اإليزوكرونات                             36.71=  116/3.16

 

 

 

 

 

 

 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني بسكرة و باتنة  49 :شكل رقم

 2112: الباحث: املصدر

 والية باتنة: أريس –بسكرة : البطاقة التقنية اخلاصة بالثُّـــــنائي-ب

ــدينا ــهما هــي : ل ــربط بين ــيت ت : وطــين مســتوي، الســرعة: كــم، نــوع الطريــق81املســافة ال

 .سا/كم95
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        60 mn                       95km                           

                                                   X                                   2 mn  

X= 2*95/60= 3.16 km   

 .وهو عدد اإليزوكرونات                             25.31=  81/3.16

 

 د نقطة التأثري بني بسكرة و أريسيوضح كيفية حتدي 51 :شكل رقم

 2112: الباحث: املصدر

املسـافة  : لـدينا : واليـة املسـيلة  : عـني امللـح    –بسـكرة  : البطاقة التقنيـة اخلاصـة بالثنـائي   -ج

 .سا/كم95: وطين مستوي، السرعة: كم، نوع الطريق174اليت تربط بينهما هي 

        60 mn                       95km                          

                                                   X                                    2 mn  

X= 2*95/60= 3.16 km   

 .وهو عدد اإليزوكرونات                             55.16=  174/3.16
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 و عني امللحيوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني بسكرة  51 :شكل رقم

 2112: الباحث: املصدر

 والية الوادي: سطيل  –بسكرة : البطاقة التقنية اخلاصة بالثُّـــــنائي-د

ــدينا ــهما هــي : ل ــربط بين ــيت ت : وطــين مســتوي، الســرعة: كــم، نــوع الطريــق79املســافة ال

 .سا/كم95

        60 mn                       95km                          

                                                   X                                    2 mn  

X= 2*95/60= 3.16 km   

 .وهو عدد اإليزوكرونات                         25=  79/3.16
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 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني بسكرة و سطيل 52 :شكل رقم

 2112: الباحث: املصدر

 والية بسكرة: الشقة  –بسكرة : البطاقة التقنية اخلاصة بالثُّـــــنائي-و

ــدينا ــهما هــي : ل ــربط بين ــيت ت : وطــين مســتوي، الســرعة: كــم، نــوع الطريــق59املســافة ال

 .سا/كم95

        60 mn                       95km                         

                                                   X                                     2 mn  

X= 2*95/60= 3.16 km   

 .وهو عدد اإليزوكرونات                            18.67=  59/3.16
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 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني بسكرة و الشقة 53 :شكل رقم

 2112: الباحث: املصدر

 والية خنشلة: جالل  –بسكرة : ثُّـــــنائيالبطاقة التقنية اخلاصة بال-ه

ــدينا ــهما هــي : ل ــربط بين ــيت ت : وطــين مســتوي، الســرعة: كــم، نــوع الطريــق59املســافة ال

 .سا/كم95

        60 mn                       95km                         

                                                   X                                     2 mn  

X= 2*95/60= 3.16 km   

 .وهو عدد اإليزوكرونات                               18.67=  59/3.16
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 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني بسكرة و جالل 54 :شكل رقم

 2112: الباحث: املصدر

 قيم مسافات الّتــأثري املركزين أ َو ب

 كمN:51.1 -بسكرة  تنةبا –بسكرة 

N- كم65.9: باتنة 

 مN:57.38 -بسكرة  أريس –بسكرة 

N- كم22.62: أريس 

 كمN:135.98 -بسكرة  عني امللح –بسكرة 

N- كم38.12:عني امللح 

 كمN:71.1 -بسكرة  سطيل -بسكرة 

N- كم7.9: سطيل 
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 كمN :51.62 –بسكرة  الشقة -بسكرة 

N- كم7.38:الشقة 

 كمN:115.5 -سكرة ب جالل -بسكرة 

N- كم26.5: جالل 

 يوضح املراكز اخلارجية وقيم مسافات التأثري بينها 14 :جدول رقم

 2112الباحث : املصدر
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 خريطة توضح احليز االستقطايب ملركز بسكرة 55 :شكل رقم

 2112الباحث : املصدر

ز أخــرى، نالحــى أن مركــز بســكرة يســيطر علــى مســاحات هامــة تتبــع إداريــا مراكــ         

مثل بلدية شتمة اليت تنضوي حتتـها بشـكل غالـب، رغـم أ ـا إداريـا تتبـع دائـرة سـيدي عقبـة،           

كذلك الـربانيس الـيت ختضـع أيضـا لبسـكرة قياديـا، ومتتـد أشـعة مركـز بسـكرة حـن تقـرب             

 القنطرة  اال، وتنحصر جنوبا بني مليلي وأورالل، وإىل الغرب تتوقف حدودها إىل ما قبل 

يل، ويدل هذا علـى الفعـل االسـتقطايب اهلـام الـذي ميارسـه مركـز بسـكرة علـى بـاقي           طولقة بقل

 .غري جماورةاملراكز القريبة والبعيدة سواء كانت جماورة أو 
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 خريطة االستقطاب على املستوى الضيق للنسق العمراين البسكري  56 :شكل رقم

 2112الباحث : املصدر

 

 

 

 P/T²ب النموذج اإليزوكروين بالنسبة جلميع مراكز الوالية ملناطق الوظيفية حسا 57: شكل رقم

 2112الباحث : املصدر
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 P1*P2/D² ريلي: إجياد املناطق الوظيفية حسب النموذج الثاين-8

عكم تـوفر املعلومـات اخلاصـة بالـدوائر مـن عـدد السـكان ومسـافات وأزمنـة، وعـدم توفرهـا            

ده الوالئيـة، وكـذلك بالنسـبة للبلـديات أل ـا      بالنسبة للمجال الـوالئي وكيفيـة جتاوبـه مـع حـدو     

. تشتمل على جتمعـات أخـرى ثانويـة وقـرى صـغرية وأمكنـة مسـماة ال ميكـن إحصـاقها بدقـة          

لــذلك إرتأينــا دراســة الوظيفيــة اخلاصــة مباحتــت اجملــاالت أي الــدوائر املكونــة للنســق العمــراين 

بـد لنـا مـن دراسـة قـوة      البسكري وإثبات صحة أو خطـأ فرضـية البحـث مـن خالهلـا فكـان ال      

: اجلــذب لألقطــاب الكــربى ومعرفــة تــأثري كــل منــها علــى األخــرى باســتخدام منــوذج ريلــي

P1*P2/D²    ــن ــل م ــل ك ــث متث ــزين   P2ود  P1حي ــكان املرك ــب س ــراد  2ود  1نس امل

 : مربع املسافة املقطوعة بينهما وللتوضيح أكثر نقدم بعض األمثلة: D²دراستهما، ومتثل 

 مركز التأثري القيم  ز باملرك املركز أ

احلاجب منجذبـة  ـو    Ia= 26212142.28 احلاجب بسكرة 

مـّرات  6بسكرة بــ  

 . أكثر من طولقة
 Ib=4002469.06 طولقة احلاجب 

ــو  Ia=125143038 بسكرة شتمة  ــة   ــتمة منجذب ش

مـّرة   39بسكرة بــ  

 أكثر من سيدي عقبة
 Ib=3174240.89 سيدي عقبة شتمة 

 بعض قيم االستقطاب بني املراكز املتجاورة ميثل 15 :جدول رقم

 2112الباحث : املصدر
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قدمنا بعض األمثلـة مـن خـالل هـذا اجلـدول لشـرح كيفيـة حسـاب االسـتقطاب علـى                    

، حيــث أخــذت ييــع املراكــز P1*P2/D²: مســتوى واليــة بســكرة باســتخدام منــوذج ريلــي

 ـس   اخلريطـة املواليـة، والـيت تبـدي هيمنـة      يف احلسبان وكانـت النتـائج كمـا يـأيت مباشـرة يف     

 : مراكز قيادة وظيفية (15)

 

 

 P1*P2/D²: خريطة االستقطاب للنسق العمراين البسكري حسب منوذج ريلي 58 :شكل رقم

 2112الباحث : املصدر
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ــاالت         ــت اجمل ــن ماحت ــى م ــة العظم ــّدوائر)إّن األغلبي ــاحة  ( ال ــعة للمس ــة وخاض ــي تابع ه
غــري املباشــرة ملركــز بســكرة حيــث يتــوزع مركــز القنطــرة بــني باتنــة وبســكرة  املباشــرة أو

وكذلك سطيل بني الوادي وبسـكرة وكـذلك جـالل بـني خنشـلة وبسـكرة وكـذلك عـني امللـح          
يف حـني أن بعـض مراكـز البلـديات كالشـعيبة والبسـباس يتوجهـان  ـو         . بني املسـيلة وبسـكرة  

 .املسيلة

  

 P1*P2/D²: ية حسب منوذج ريلياملناطق الوظيف 59 :شكل رقم

 2112الباحث : املصدر

كان مـن املمكـن أن نثبـت قـوة جاذبيـة مركـز بسـكرة مقـر الواليـة أيضـا باسـتعمال                    

متثـل عـدد خطـوط     T: حيـث ) T1*T2/D²: املؤشر اهلـاتفي يف منـوذج ريلـي والـذي ُيصـب ح     
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ال ُيـــعدُد هـذا الّنحـو فّعـاال     لكـن  (. هـي املسـافة الكيلومتريـة بـني املركـزين      Dاملشتركني و 

 . حيث بظهور التكنولوجيا احلديثة للهاتف اخلليوي، ال ميكننا التحكم بدقة يف هذا املؤّشر

 (: اإليزوكروين وريلي)املقارنة بني نتائج النماذج النظرية،  -9

 

 نتائج النماذج النظرية السابقة املساحات الوظيفية حسب املقارنة بني 61 :شكل رقم

 2112الباحث : املصدر

ــد ب  ــة  ع ــاز الوظيفي ــى نفــس األحي ــا عل ــيجيت النمــوذجني الســابقني  صــلنا متام ــب نت تركي

 .املهيمنة على النسق العمراين البسكري
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ُتــِبــر ِز اخلريطـة  ـس مسـاحات تـأثري نظريـة يـتحكم هبـا سـّت مراكـز حيـث املركـز            

( مسـاحة مباشـرة  )ء املركـزي للواليـة   بسـكرة والـيت ُتـــشتّع علـى اجلـز     : الّرئيسي الغالب هـو 

عكــم ســيادهتا اإلداريــة، مســتويات مرافقهــا، ( مســاحة غــري مباشــرة)وعلــى جممــوع الواليــة 

اخلدمات املتوفرة هبـا، وكـذلك موقعهـا اهلندسـي املركـزي جـدا لـيس بالنسـبة للمجـال الـوالئي           

 .فقط وإّنما بالنسبة لتوزيعات جمموع املراكز بشكل ُمـحدّرك

كـم إىل الشـرق وكـذلك إىل الغـرب ُيغدــــذِّيان      41لى الّتـوايل سـيدي عقبـة وطولقـة     أد ع 

املراكز الريفيـة واحلضـرية اجملـاورة حيـث حتـافى علـى عالقاهتـا املباشـرة مـع          ( ُيندشلــــطان)

وبـالّتوازي أـد مـن الشـرق األقصـى إىل الغـرب زريبـة        . بسكرة فيمـا خيـص اخلـدمات الُعْليـا    

أوالد جـالل وسـيدي خالـد اللـذان دتمعـان يف منطقـة وظيفيـة موحـدة لشـدة          : الوادي، والثنائي

اقتراب كل منهما لآلخـر يرمسـان مسـاحات تـأثري علـى جمـاالت ريفيـة وحمصـورة كعلِّّيـا، وهـذا           

ــة   ــة هــو أحــد أســباب اإلختنــاق يف مدين ــّداخلي يف الوالي ــا، أّن النــزوح الريفــي ال لــيس فعجائي

ـــي أسا ــائي  بســكرة واملعــتدُأتل ــوادي والثن ــة ال ــنطقيت زريب ــن م ــا م ــيدي )س أوالد جــالل وس

 .حيث تعاين هذه األخرية من قلة املرافق واملنشآت الطرقية( خالد
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 :املقارنة بني حوصلة نتائج النماذج النظرية، واحلدود اإلدارية -21

 نتائج النماذج النظرية السابقة املساحات الوظيفية حسب املقارنة بني 61 :شكل رقم

 2112الباحث : املصدر
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/ 

 خريطة الدوائر اإلدارية لوالية بسكرة 62 :شكل رقم

 2112الباحث : املصدر
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الــاّل متفصــل بــني ): عــدم الــتالحم بــني مســاحات التــأثري واملســاحات اإلداريــة -22         

 (املساحات الوظيفية واجملال اإلداري

أنسـجة متراكبـة ، ُمهدِيُكُلـة بعـدة عناصـر خطيـة       يتكون اجملال الوالئي البسـكري مـن عـدة           

كيـف للمجـال أن يرتكـز، بداللـة هـذه      : ، لكـن السـؤال املطـروح هـو    (شبكات وعقـد )ونقطية 

 املعطيات، كيف يعمل 

من أجل اإلجابة على هـذه التسـاقالت، فينـه مـن الضـروري معرفـة وحتليـل احلركـات، اجملـاالت          

ــق ــاالت النس ــت جم ــدفقات. وماحت ــزاوج الت ــة  ت ــري املرئي ــة وغ ــات، )املرئي ــخاص، املنتج األش

مــع مســاحات التــأثري النظريــة والفعليــة وانــدماجها علــى مســتويات عــدة جتعــل ...( اهلــاتف،

 .الصورة واضحة بني ماهو وظيفي وإداري

، حيـث تشـمل حاليـا ثـالط     .إداريا، تتلقى واليـة بسـكرة تقسـيمات خمتلفـة وإعـادة تقسـيمات      

ـ   العاصـمة  )ا إثناعشـر دائـرة، وهـي بـدورها حتـت سـلطة مقـر الواليـة         وثالثون بلدية تـتحكم هب

 (.بسكرة

ـــشدّرع   ــدد الـــُمـ ــىن أن   حي ــلة، مبع ــة متسلس ــة بطريق ــات احمللي ــني اجلماع ــات ب العالق

القــرار مــن الواليــة، ينتقــل إىل الــّدائرة  يــأيت .هرمــي فقات القــرارات اإلداريــة تــأيت بســلمتــد

ـ طّبق على املراكز اليت تدخل يف دائرهتا القانونيةويرسو  إىل مستوى البلدية، أين   .يـــ

ــة  ــأثر اإلداري ــف مســاحات الّت . تريــة هــذا التسلســل اإلداري للمجــاالت، يســمح برســم خمتل

ثــالط وثالثــون جمــال صــغري مــنّظم حــول مراكــز مقــرات البلــديات الــيت حتكــم التجمعــات 

ماحتـت جمـال دائـري تشـع علـى بلـديات       إثناعشـر  . الثانوية، القرى الصـغرية، األمكنـة املسـّماة   

ــرات    ــوى مق ـــِر س ـ ــسدــيلـــ ــدوائر ال تــ ــرات ال ــض مق ــى أن بع ــة، ونالح خمتلف
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ــا   ــة هل ــديات التابع ــونش)البل ــة، مش ــن  (لوطاي ـــر م ـ ـسدـيل ــّدوائر تـ ــاقي ال  5إىل  2، ب

 ماحتـت جمـال، وهـذا مـا ال معـىن لـه قياسـا        12وأخـريا، مقـر واليـة ُيـسـيلـــر     . بلديات

ــّرقم  ـــمّيز ال ـ  ــّذي ي ــة  7بتــدّرج كريســتالري ال ــة )الّســباعي يف تقســيمه للمجــاالت املثالي نظري

 (.األمكنة املركزية

تركيب اجملـاالت، ماحتـت اجملـاالت، وحّتـى اجملـاالت الّصـغرية اإلداريـة والوظيفيـة يسـمح           -

 : مستويات 3بقراءة على 

مـع اجملـاالت   ( تتطـابق )الـيت ال تتوافـق    املستوى األّول يتعّلـق باجملـاالت الصـغرية الوظيفيـة     -

 .الّصغرية اإلدارية يف املناطق الّشمالية والغربّية للوالية

ــة حمكومــة  - ــا جتمعــات ثانوي ــل رأس ( مســّيرة)البســباس ُتــــسديلر وظيفي ــا مــن قب إداري

 (.حاسي مسارة، حاسي بريخام. )امليعاد

وكـذلك جتمعـاهتم الثانويــة   أومـاش، امليلـي، أورالل، احلاجـب، الـربانيس، عـني زعطـوط        -

ـــلون    ـ سدجَّــ ــهم يـ ــم لكن ــة هب ــة اخلاص ــّراهتم البلدي ــا إىل مق ــع إداري ــتّم )ختض ي

 .على مساحة التأثري ملدينة بسكرة من أجل االحتياجات اليومّية( حسابتهم
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ننتقـل اآلن إىل جتسـيد مـا ّر القيـام بـه مـن حسـابات وشـروحات يف اخلريطـة املواليـة والـيت               

 :ن املساحات الوظيفية الفعلية لوالية بسكرة مبزاوجة اخلرائط السابقةتعرب ع

 

 خريطة تربز كيفية املقارنة بني املساحات الوظيفية النظرية وماحتت اجملاالت اإلدارّية 63 :شكل رقم

 2112الباحث : املصدر

ــث ــيم اإلداري   : حي ــب التقس ــرة حس ــر دائ ــين عش ــل االث أ،ب،ج، د،و،س،ش،ط،ك،ل،م،ن، متث

 .ايلاحل
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 خريطة  نتيجة املقارنة بني املساحات الوظيفية النظرية وماحتت اجملاالت اإلدارّية 64 :شكل رقم

 2112الباحث : املصدر
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 :اجلدول اإلداري

 املراكز الدوائر الوالية
التطابق مع قانون كريستالري 

 2/7اإلداري 

 بسكرة

 بسكرة

احلاجب،  ،بسكــرة

 بن بو لعيد،  عني ،الزعاطشة

 الكرمة، برج النص

 غري مطابق -6

 طولقة

 ،حي النور، طولقــة

برج  ، حي عمريوش ،بوشقرون

 ليشانــة ، بن عزوز

 غري مطابق-6

الثنائي أوالد جالل 

 وسيدي خالد

، وولة ،عريش  ،سيدي خالد

والد ، أملغارة ، الزبيدات،هلوميل 

 ، شعوة الديفل ، جالل

قريرات  ،خفورة ، الدوسن

 ،ذراع بالعمراوي ،شويطر

بئر  ،الشعيبة، الدوسـن، تفشنة

 ،حاسي سيدة،النعام 

 ،البسبـاس، لقصيعات

البسباس ، ( الشرفة)البسباس

 غري مطابق-27
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 ،راس اجلدر ،البياض ،القدو

 ،حاسي برخم ،راس امليعاد

 حاسي مسارة

 سيدي عقبة

 ،قرطة ،سريانة ،سيدي عقبة

 ،شتمة ،السعدة ،احلوش

عني  ،لقدميةشتمة ا ،الدروع

 احلراية ،الناقة

 غري مطابق-11

 زريبة الوادي

 ،مزيرعة ،بادس ،زريبة الوادي

سيدي  ،البغيلة اجلنوبية

 ،الفيــض ،مصمودي

 ، االخوة حرزيل ، الرودل

.   ،الوالجة ،زريبة حامد

 .سيدي ناجي

 غري مطابق-11

 لوطايــة
، منبع الغزالن، لوطايــة

 مزرعة دريس عمر
 بقغري مطا-3

 يــورة

بين  ،جوادة ،قديلة ،يورة

اوالد  ،لوالج ،برانيس ،سويك

 صياد

 مطابق-7
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 أورالل 

 ،اخمادمة ،امليلــي ،اورالل

 ،ليوة ،اومــاش ،بنطيوس

 الصحرية-حي ليوة ،الصحرية

 غري مطابق-8

 غري مطابق-2 الغـروس ،فوغــالة فوغــالة 

 القنطــرة 
 ،عني زعطوط ،القنطــرة

 تيزي
 غري مطابق-3

 غري مطابق-2 بانيان ،مشونش مشونش 

 ميثل تقييم للتقسيم اإلداري  16 :جدول رقم

 2102الباحث : املصدر
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 : اجلدول الوظيفي

 اجملاالت الصغرية ما ت اجملال اجملال
التطابق مع قانون كريستالري 

 2/2الوظيفي 

اجملاالت + بسكرة 

 اجملاورة للوالية
 بسكرة

احلاجب، زعاطشة،  بسكرة،

بن بولعيد، القنطرة، القاووس، 

عني زعطوط، تيزي، برج 

روز، احلاج، سبع مقاطع، 

فرارس، ثابت، قديلة، طرف، 

جوادة، الكحالن، لوميسات، 

نصر، عني بن منر، عني بن 

جبل، بن سويك، الفتح، 

يورة، حي، لوالج، أوالد 

سعيد، برانيس، لوطاية، 

ن، ادريس عمر، احلمّام، بانيا

مشونش، منشر سيدي 

عيسى، روات، دروع، عني 

سخونة، سويكات، شتمة 

القدمية، شتمة، سيدي خليل، 

سد فم الغرزة، سريانة، هتودة، 

 غري مطابق-51
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بن عمارة، عني بن نوي،  

أوماش، سعادة، شقة، زيتونة، 

 .مليلي القدمية

 طولقة

طولقة، مقطوفة، ذراع بطيخ، 

لربش، بئر النعام، شعيبة، 

ورالل، مناحلة، مليلي، أ

زاوية بن أووار، خمادمة، بن 

تيوس، سايلة، شركة، سيدي 

مرزوق، عني العمري، 

فوغالة، عني بن زروات، عني 

مّتار، شيحي علي،  ّرة، راس 

عّمار، حاج، كرميش، سيدي 

س، .الغمري، سالمة

أ، الغروس، فورجة، .عمراين

بن عطية، بن فرحات، 

عبد الرزاق، .ب.العمري، أ

خلضرة، احلمرة، العرب، ا

جبلسي، مطورة، سيدي .س

املهرب،  ورة، باشي، 

 غري مطابق-65
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بوحميحي، ذراع شول، برج 

بن عزوز، دخيلة، ليشانة، 

حي عمريوش، بوشقرون، 

مثلول، سيدي خليفة، ليوة 

صغرية، صحرية، ليوة، قبلة 

صحرية، رق، قلة، الفيض، 

مالقة، شودة، أم سود، 

لقصور، لقماق، مرموثة، 

 .أوجلة

الثنائي أوالد جالل 

 وسيدي خالد

أوالد جالل، سيدي خالد، 

تافشنة، الدوسن، غياظة، 

ذراع رمل، حاسي صيدا، 

حاسي صيدا الغريب، كاف 

لصفر، سوارج، أواهاس، 

ديفل، ناجارا، أوالد جالل، 

أوشان، الديار البيض، فيض 

هابل، فيض هليال، تراب، 

شاوة، طرايفية، راس اجلدر، 

بازين، .هامولة، ن.قل، أدندو

 غري مطابق-45
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هلوميل، مغارة، ليفاسات، 

صابون، شرفة، بسباس، 

القّطاع، احلوبة، راق، عني 

كرمة، راس امليعاد، فرشة، 

البانية، واد لتل، بن أمري، 

قراير، حاسي مسارة، حاسي 

 .بري خام، معذر اخلادم

 سيدي عقبة

سيدي عقبة، احلراية، 
عني الناقة، جانز، 

 بثامور، أل

سيدي حممد موسى، 
مرية، دنايت، احلوش، 
مزرعة بلخري، سعادة، 
مونية، ديرفيلو، قرطة، 

 ركنة 

 غري مطابق-16

 زريبة الوادي

خنقة سيدي ناجي،عني 
احلجارة، تافسات ، أوالد 

سي عمار، تاج موت، 
تاالسني، لركب، ماللو، 

وام،زرارة، تارقا، يينة، 
قصر، كاف حمجوبة، لغالق، 

رماس، تيحمادين، خانق، بو

 غري مطابق-48
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أزبودج، ميزاب، قريرة، 
سيدي مصمودي، البغانيم، 

املنصف، عني الكورة، 
باردو، الفراس، مزيرعة، 

احلقف، روقا، نفيضة 
جديدة، نفيضة، ليانة، 

القصر، بادس، أم األعراس، 
زريبة الوادي، زريبة حامد، 

عاشوري، عني القيتار، 
الوالجة، موسي، أوالد 

 فرادي،

اإلخوة حرزللي، أوالد خالية،

 دريسي، رودل، الفيض

 ميثل تقييم للتقسيم الوظيفي  17 :جدول رقم

 2112الباحث : املصدر
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 : اجلدول املتقاطع

اجملاالت اإلدارية 

 والوظيفية

الدوائر وما  ت 

 اجملاالت
 املراكز واجملاالت املصغرة

1 

1 

1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،

1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1

،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1. 

1 

1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1 

،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1 

1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1

،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1 

1 

1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1 ،

1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1 

،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1 

1 

1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1 ،1،1 ،
1،1،1 ،1،1،1،1،1،1،1،1،1، 

1 ،1،1 ،1 ،1 ،1،1 ،1،1،1،1 ،1،1،1،1 

1 1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1 
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1 
1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1 

،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1،1 
،1،1،1،1،1،1،1،1،1 ،1،1،1،1،1،1،1 

1 1،1،1 

1 1،1،1،1،1،1،1 

1 1،1،1،1،1،1،1،1 

1 1،1 

1 1،1،1 

1 1،1 

  1،1نتيجة تقاطع اجلدول الوظيفي واإلداري بالنظام الثنائي ميثل   18 :جدول رقم

 2112الباحث : املصدر

 

وماحتــت اجملــاالت اإلدارّيــة مــن خــالل خريطــة املقارنــة بــني املســاحات الوظيفيــة النظريــة      

. جيـوب وظيفيـة فعليـة تكـون النسـق العمـراين البسـكري        5نالحـى أنـه يوجـد    . لوالية بسكرة

ــة   ــأثر وحــدود املســاحات اإلداري ونالحــى أيضــا أن هنــاك تــداخل بــني حــدود مســاحات الت

املقسمة حسـب الوضـع القـانوين، وهـذا مـا يتـرجم باجلـداول الـيت تلـي اخلـرائط حيـث نـتج             

ــوظيفي والــذي  أعطــى يف معظمــه  جــدو ل التقــاطع مــن خــالل مزاوجــة اجلــدولني اإلداري وال

رقــم الصــفر الــدال علــى عــدم التطــابق بــني املســاحات اإلداريــة والوظيفيــة املكونــة للنســق  
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العمراين، خّلا يؤّكـد أن هـذه  الدراسـة الـيت  لـت اجملـال الـوالئي البسـكري وماحتـت جماالتـه،           

خلـال وظيفيـا يعـاين منـه النسـق العمـراين       ة  برهنـت علـى أن هنـاك    وكذلك جماالتـه الصـغري  

، 7التقســيم اإلداري خيضــع ملعامــل التــدرج : خاصــة وأن كريســتالري يؤّكــد أّن. لواليــة بســكرة

ــدرج  ــوظيفي خيضــع ملعامــل الت ــى التقســيم احلــايل 3وأن التقســيم ال ــق عل ــا ال ينطب ، وهــذا م

 .بلدية 33ائرة ود 12للمجال الوالئي البسكري القائم على 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذن نثبت صحة الفرضية اليت متت الملهنة عليها بنجاح و نصرح أن فعال قطبية اجملاالت تلعب دورا 

 يفية، وأن هناك عدم تالحم يف الوظيفية اجملالية لوالية بسكرةسيا يف إظهار الوظرئي
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 : اخلامسخالصة الفصل 

قـوم عليـه جممـل املـذكرة،     تكـاد  ت ،أساسـيا جـدا   التحليلـي الوصـفي  يعترب هذا الفصل          

للـتمكن   ،حيث كـان مـن الضـروري اخلـوض يف عمليـات رياضـية حسـابية سـنها البـاحثون         

 هـذا البحـث، فـتم تقـدو مكونـات النسـق       من برهنة صـحة أو خطـأ الفرضـية املطروحـة يف    

ــة   ــة للدراس ــة قاعدي ــتخدامها كعين ــكرة الس ــة بس ــراين اإلداري لوالي ــا  ،العم ــقد عليه ص طعبل

ــة  ــاز الوظيفي  ،منــوذجي اإليزوكرونــات وريلــي، للتأكــد مــن حــدود وطريقــة متوضــع األحي

فيـة احملصـلة   واليت أعطت إشـارة موجبـة مـن ناحيـة التطـابق، ص قورنـت تلـك األحيـاز الوظي        

مـن ذلـك أن واليـة بسـكرة تعـاين مـن مـرض عمـراين          ليتم االسـتخالص مع نظريهتا اإلدارية 

 .  الالوظيفية اجملالية: يدعى
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 امةـة العامتـاخل  
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 : عامةالة متااخل

ــدود            ــابق ح ــدى تط ــوظيفي وم ــتالحم ال ــة ال ــث  إىل دراس ــذا البح ــنا يف  ه تعرض

اجملاالت الوظيفية مـع حـدود اجملـاالت اإلداريـة بواليـة بسـكرة، حيـث متـت هيكلـة ذلـك            

من خالل مخسة فصول مترابطة علـى وـو متسلسـل، مـنطلقني فيهـا مـن جـزء نظـري يكـون          

مــرآة عاكســة لبحثنــا ويتحــدث عــن كــل مــا خيصــه بشــمولية لنطتمهــا بتحاليــل علميــة 

 .ة كي تكون أرضية دراسةودراسات منوذجية متعلقة بالعينة املنتقا

ففــي الفصــل  التمهيــدي طرحــت الفكــرة العامــة للفرضــية البحثيــة والــيت قــدمت         

 : على النحو املوايل

القطبية اجلاذبـة للمؤسسـات البشـرية لواليـة بسـكرة تبـدو أساسـية يف  ديـد وظيفـة اجملـال           "

معــني إىل أن  قطبيــة حيــث أن مــا تــراءى لنــا مــن الواقــع يشــري إىل حــد .  "هلــذه األخــرية

ــاحة    ــم مس ــى رس ــادرة عل ــة بســكرة  ق ــة يف والي ــرية الصــحراوية امللموس املؤسســات البش

اجلذب لكل مركـز تشـتمل عليـه مهمـا كـان حجمـه، وكـذلك خمتلـف املسـاحات الوظيفيـة           

ومن هنـا يبـدأ الـتفكري يف الطـرق املسـاعدة علـى فـك شـفرة هـذا التسـاؤل  املرفـق            . املعنية

ت للمعرفـة املسـبقة كاالسـتنتاج واالسـتدالل النظـري التنبئـي، وذلـك مـا يعـد          بعديد احملاوال

غري كايف الثبـات مـا نصـبو إليـه فارتأينـــا اتبــــاث املنـهج البــــــحثي  الـذي          

يعتمد على املقاربة النسـقية لتناسـبها معـه والـيت مـن خالهلـا نسـتطيع اعتبـار عينـة الدراسـة           

مركباتـه وعالقاتـه املطتلفـة املباشـرة وغـري املباشـرة وهـذا         املتمثلة يف والية بسكرة كنسـق لـه  

ما يسمح لنـا بجيجيـاد مسـاحات التـأثري اخلاصـة مبطتلـف املؤسسـات البشـرية، وبالتـايل  ديـد           

جماالئا الوظيفيـة الفعليـة واملنطقيـة لتقيـيم سـريورة نسـقها   وذلـك باسـتطدام  عـدة منـاذج           
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ــة   ــاذج املركزي ــا النم ــة  خصوص ــى   (gravitaires) ليلي ــا عل ــها  وتطبيقه ــات من معطي

وكـذلك  قيقـات إلزاميـة مطبقـة علـى اجلاذبيـة و النشـاطات املطتلفـة علـى الصـعيد           بنائية،  

فكــان البــد مــن  اللجــوء إىل الباحــث ريلــي لتكــريس صــيغته الشــهرية . العمــراين والريفــي

P1*P2/D²  درجــة  للوصــول بالتحليــل إىل أهــدا  البحــث  والــتمكن مــن معرفــة  مــدى

ــث    ــكاليىة البح ــن اش ــة ع ــايل اإلجاب ــوظيفي واإلداري، وبالت ــعيدين ال ــى الص ــانس عل التج

   .املطروحة

 : وقد ل احلصول على النتائج عمل مايلي

طبق علـى العينـة النمـوذج اإليزوكـروين ذ منـوذج ريلـي ممـا أعطـى تطابقـا وظيفيـا            -

 .على مستوى مساحات اجلذب

ــاحات  - ــوث املس ــى جمم ــول عل ــد احلص ــع   وبع ــها م ــت مقارنت ــة، مت ــة الوظيفي النظري

 :اإلدارية فالحظنا ا يت املساحات النظرية

ــاك   وجــود ــة تكــون النســق العمــراين البســكري وكــذلك  هن ــة فعلي ــوب وظيفي مخــس جي

تداخل بني حـدود مسـاحات التـأثر وحـدود املسـاحات اإلداريـة املوضـوعة حسـب التقسـيم          

ــد أن اإلداري احلــايل، ــا يؤّك ــال: مّم ــاك خل ــة  هن ــراين لوالي ــه النســق العم ــاين من ــا يع  وظيفي

ــكرة ــد أنّ . بس ــتالري يؤّك ــة وأن كريس ــدرج  : خاص ــل الت ــع ملعام ــيم اإلداري خيض ، 7التقس

، وهـذا مــا ال ينطبــق علــى التقســيم احلــايل  2وأن التقسـيم الــوظيفي خيضــع ملعامــل التــدرج  

ــى   ــائم عل ــكري الق ــوالئي البس ــال ال ــرة و 21للمج ــا و 22دائ ــة إداري ــاحات  5بلدي مس

 .مساحة جمالية صغرية 265وظيفية ما ت جمالية و
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ومن خـالل النتـائج الـيت ل ذكرهـا  ل إثبـات  صـحة الفرضـية الـيت سـبق لنـا إدراجهـا يف            

ــى  أن    ــنص عل ــيت ت ــث و ال ــكالية البح ــة  إش ــرية لوالي ــات البش ــة للمؤسس ــة اجلاذب القطبي

 .ةخريبسكرة تبدو أساسية يف  ديد وظيفة اجملال هلذه  األ

جتدر اإلشارة إىل أن هذه النتـائج ال ميكـن تعميمهـا علـى حـاالت حبثيـة أخـرى ألهنـا تعـ           

بالنسق العمـراين البسـكري علـى وجـه اخلصـون مبكوناتـه الكـبرية والصـغرية واملتوسـطة          

وبعالقات الربط اخلاصة هبـم حيـث ال ميكـن إطـالق نفـس األحكـام املستطلصـة مـن هـذا          

 .تالبحث على غريه من احلاال

وينضوي  مـا ل تقدميـه يف هـذا العمـل  ـت الئحـة العمـران وئيئـة اإلقلـيم، و ديـدا            

متت معاجلة حالة مرضية عمرانية مهمـة جـدا متأتيـة مـن خـالل دراسـة علميـة حيـة ئـص          

ــاري،     ــي اختي ــور حبث ــة، كمح ــقية العمراني ــة  النس ــي الالوظيفي ــكرة أال وه ــة بس والي

باسـتطاعته االمتـداد وتوسـيع رقعـة تأكيـد النتـائج        وكغريه من البحوث كـان هـذا األخـري   

ــارة       ــرى  كالتج ــقية أخ ــة نس ــل تركيبي ــرى وعوام ــاهج أخ ــرق ومن ــتطدام ط باس

ــون    ــل مك ــان بك ــيل اخل ــرق إىل التفص ــذلك التط ــم وك ــاتف وغريه ــالت واهل واملواص

جزئــي للنســق، إال أنــه ل تأجيــل هــذه املعاجلــة إىل حــني احلصــول علــى مجيــع املعطيــات 

 .لتحقيق ذلك يف فرن حبث أخرى األساسية
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 (2جزء)ميع بلديات والية بسكرة قيم اإليزوكرونات احملسوبة باستطدام منوذج ريلي جل 12: ملحق رقم

 برج بن عزوز سيدي خالد أوماش سيدي عقبة بسكرة المراكز

 13494 46025 11131 35604 218467 عدد السكان

قيمة 

 I = P/T² I = P/T² I = P/T² I = P/T² I = P/T² اإليزوكرون 

2 54616,75 8901,00 2782,75 11506,25 3373,50 

4 13654,19 2225,25 695,69 2876,56 843,38 

6 6068,53 989,00 309,19 1278,47 374,83 

8 3413,55 556,31 173,92 719,14 210,84 

10 2184,67 356,04 111,31 460,25 134,94 

 القنطرة سيدي ناجي. خ الدوسن ليوة الحاجب المراكز

 12129 3231 28308 22756 10760 عدد السكان

قيمة 

 I = P/T² I = P/T² I = P/T² I = P/T² I = P/T² اإليزوكرون 

2 2690,00 5689,00 7077,00 807,75 3032,25 

4 672,50 1422,25 1769,25 201,94 758,06 

6 298,89 632,11 786,33 89,75 336,92 

8 168,13 355,56 442,31 50,48 189,52 

10 107,60 227,56 283,08 32,31 121,29 

 راس الميعاد أمشونش يرعةامز الغروس اورالل المراكز

 23332 10739 8084 17434 7911 عدد السكان

قيمة 

 I = P/T² I = P/T² I = P/T² I = P/T² I = P/T² اإليزوكرون 

2 1977,75 4358,50 2021,00 2684,75 5833,00 

4 494,44 1089,63 505,25 671,19 1458,25 

6 219,75 484,28 224,56 298,31 648,11 

8 123,61 272,41 126,31 167,80 364,56 

10 79,11 174,34 80,84 107,39 233,32 

 1121الباحث : املصدر
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 (1جزء)قيم اإليزوكرونات احملسوبة باستطدام منوذج ريلي جلميع بلديات والية بسكرة  12: ملحق رقم

 عين زعطوط بوشقرون الشعيبة مخادمة برانيس الحوش

5646 4622 5809 14188 13945 4008 

I = P/T² I = P/T² I = P/T² I = P/T² I = P/T² I = P/T² 

1411,50 1155,50 1452,25 3547,00 3486,25 1002,00 

352,88 288,88 363,06 886,75 871,56 250,50 

156,83 128,39 161,36 394,11 387,36 111,33 

88,22 72,22 90,77 221,69 217,89 62,63 

56,46 46,22 58,09 141,88 139,45 40,08 

 لوطاية جمورة الفيض اوالد جالل امليلي طولقة

59334 6903 67192 13549 13359 11868 

I = P/T² I = P/T² I = P/T² I = P/T² I = P/T² I = P/T² 

14833,50 1725,75 16798,00 3387,25 3339,75 2967,00 

3708,38 431,44 4199,50 846,81 834,94 741,75 

1648,17 191,75 1866,44 376,36 371,08 329,67 

927,09 107,86 1049,88 211,70 208,73 185,44 

593,34 69,03 671,92 135,49 133,59 118,68 

 فوغالة

زريبة 

 شتمة ليشانة البسباس عين الناقة الوادي

13269 23332 12784 11433 10479 14607 

I = P/T² I = P/T² I = P/T² I = P/T² I = P/T² I = P/T² 

3317,25 5833,00 3196,00 2858,25 2619,75 3651,75 

829,31 1458,25 799,00 714,56 654,94 912,94 

368,58 648,11 355,11 317,58 291,08 405,75 

207,33 364,56 199,75 178,64 163,73 228,23 

132,69 233,32 127,84 114,33 104,79 146,07 

 1121الباحث : املصدر
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 11: ملحق رقم

 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني زريبة الوادي والفيض  65: شكل رقم -2

 

 

 

 

 

 2112: الباحث: املصدر

 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني زريبة الوادي وعني الناقة  66: شكل رقم -2

 

 

 

 

 2112: الباحث: املصدر
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 ريبة الوادي ومزيرعةيوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني ز  67: شكل رقم -2

 

 

 

 

 2112: الباحث: املصدر

 

 ناجي.س.يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني زريبة الوادي و   68: شكل رقم -4

 

 

 

 

: املصدر

 2112: الباحث
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 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني أورالل ومليلي  69: شكل رقم -5

 

 

 

 

 

 2112: الباحث: املصدر

 

 ة حتديد نقطة التأثري بني أورالل ويوشقرونيوضح كيفي  71: شكل رقم -6

 

 

 

 

 2112: الباحث: املصدر
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 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني أورالل وخمادمة  71: شكل رقم -7

 

 

 

 

 

 2112: الباحث: املصدر

   

 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني احلاجب وطولقة  72: شكل رقم -8

 

 

 

 

 2112: الباحث: املصدر
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 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني احلاجب وامليلي  73: قمشكل ر  -9

 

 

 

 

 2112: الباحث: املصدر

  

 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني احلاجب ولوطاية  74: شكل رقم  -21

 

 

 

 

 

 2112: الباحث: املصدر
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 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني احلاجب وبسكرة 75: شكل رقم -11

 

 

 

 

 2112: الباحث: املصدر

  

 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني احلاجب وبوشقرون  76: شكل رقم -21
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 يوضح كيفية حتديد نقطة التأثري بني احلاجب وأوماش  77: شكل رقم -13

 

 

 

 

 

 2112: الباحث: املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 



238 
 

 12ملحق رقم 

اجلدول اخلان بقيم اإليزوكرونات احملسوبة باستطدام منوذج ريلي للمراكز اخلارجية :  12ملحق رقم 
 اجملاورة حلدود والية بسكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 جالل الشقة سطيل عني امللح أريس باتنة املراكز

 2111 969 2626 21879 12222 197824 السكان عدد
قيمة 

 اإليزوكرون
I = P/T² I = P/T² I = P/T² I = P/T² I = P/T² I = P/T² 

2  74453,5 5333,25 8219,75 909 242,25 300 

4 18613,37 1333,31 2054,93 227,25 60,56 75 

6 8272,61 592,58 913,30 101 26,91 33,33 

8 4653,34 333,32 513,73 56,81 15,14 18,75 

10 2978,14 213,33 328,79 36,36 9,69 12 
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 امللطـص 

أيية كربى يف حياة املواطن يف تتناول هذه الدراسة موضوع من مواضيع الساعة، ملا له من 
شن مناحي اجملال اإلقليمي، وملا له من اسقاطات على املؤسسات البشرية الريفية منها واحلضرية، 

فالنسق العمراين لوالية بسكرة ال يزال غري معّرف من حيث تناسب .  بالوظيفية اجملاليةويتعلق االمر 
وصّحة متوضع عناصره، حيث هتدف هذه املذكرة إىل  عالقاته املرئية وغري املرئية وحدود جماالته

، وحماولة فّك شفرة سيطرة الّتقنني اجملال الوظيفيمع  اجملال االداريتسليط الضوء على مدى تطابق  
اإلداري على العمران، ومعرفة أسباب األخطاء الّتي يقع فيها أثناء تدّخله يف ختطيط وبرجمة متوضعات 

مكوناهتا، وهي إحدى أكرب مشكالت الّتهيئة والّتعمري يف بالدنا،  املؤسسات البشرية مبختلف
مراكز دون أخرى، ُمــبتعتدة بذلك عن  قطبيةالبتعادها عن املنطق الوظيفي وتسّببها يف هيمنة و

 .الّنسقُسُبل الّتوزيع الّسليمة، خّلا يثقل كاهل 

Summary 

This study addresses one of the most important issues 

related to the life of the citizen and his territorial space. The 

importance of this issue is also related to urban and rural 

human settlements. It concerns the functioning space. The 

urban system of the Wilaya of Biskra still undefined in terms of 

identifying the degree of concordance between visible and 

invisible relations, its accuracy and positioning components This 

thesis aims to highlight the degree of concordance between the 

administrative and functional spaces and attempts to decode 

the dominance of administrative regulation on urban planning 

and identify hazards and uncertainties programming separated 

from functional aspects which may block the system. 


