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 ةمقجم      
ل ، ككياف هشطع كهحكع هغ الكتابسىديج حيػؼ ىعبارة ضعغ صػرة جسالية تعبخ ضعغ السجٓشة 

، كاٖحيا  كالصخشات، تتشاسق كتتخاكب فْ أشخ كالتفاضعٛت الفخاغات، كالسباىْ كالداحات، كاٖىذصةك 
ْ  عشرخ الدكاىْ كالبيئْ، بالتكاهل هع الكرات الدهافد ضعبخ، صةكهتكاهمة كهتخاب كهتشاغسة،هتفاضعمة  ٌك

 بحلظ تجفع حخكة الدكاف باتجاٌٍا.
تشقل زيادة كتيخة تشقل الدكاف فْ العالع خاصة فْ دكؿ العالع الثالث ب إلِالحخكة الدكاىية  قج أدتف

السشاشق التْ تتخكد فيٍا الخجهات كهشٍا  إلِفخاد هغ السشاشق التْ ٚ تتػفخ فيٍا الجٓشاهيكية الػضيؽية اٖ
 سكاىْ.السجٓشة التْ تسثل هحل جحب 

دات كالػؼيات،  إلِلسجٓشة الجيسػغخاؼيا ضعػاهل ىسػ اضعمسا   عٓخج الشسػ الدكاىْ الصبيعْ أؼ الٚػ
بذكل خاص إلِ الشسػ الحزخؼ لمسجٓشة كفْ الجكؿ الشاهية يحجث  ،لِ السجفإكالٍجخة الدكاىية هغ الخيف 

ت كثيخة كتصػر هجىٍا ،حجػ ٌحي الجكؿإ، كالجدائخ السجف إلِحخكة الدكاف هغ الخيف   ،التْ هخت بتحٚػ
 خحت هعجٚت التحزخ فيٍا تختفعأك  ،سكاىية هتدآجة هشح استقٛلٍاحيث شٍجت حخكة 
حا بدبب  اٖىذصة ختمف هتخكد بالتالْ ك  ل خاص هغ سياسة التشسية السحمية،كذباستفادة هجىٍا ٌك

ذلظ ضعمِ  كشج ساضعج داخمٍا، التصػر التكشػلػجْ ككسائل الشقلكحا كزيادة الجٓشاهيكية الػضيؽية فيٍا ك ، فيٍا
رافقتٍا خجهات كهخافق تجارية حيا  ججٓجة أت ئىذأتػسعت السجف كاهتجت ك بفزمٍا  ،ًخات هجالييإحجاث تغ

تػفيخ التػسع فْ ية الحٓغ ٚحطػا ضعسم ،هحل جحب سكاىٌْحي العػاهل كأثار أصبحت  ،تعميسيةك 
كاٚشترادية  تخكد اٚستثسارات الدكاىيةً مكسا تخافق ذلظ ك ،السجف إلِالػافجٓغ  اٚحتياجات الخجهاتية

 .فيٍا
يات التْ أصبحت لجٍٓا كحجتٍا ا٘دارية بعج التقديع ا٘دارؼ سشة  ية بدكخة كاحجة هغ الٚػ كٚك

جعمٍا ىقصة استقصاب هسا  ،فيٍا الٍياكل القاضعجية كؾياـ السذاريعحيث تع تدكيجٌا بالخجهات ك  1974
لِ هجاؿ تتػفخ فيٍا إفْ حاجة ٌع الحٓغ دكاف اٖشاليع السجاكرة للٛستقخار  اهقخ  كأضحتمدكاف ل

هجٓشة كتػسع  ع ضعجد الدكافاارتفذلظ هغ أسباب  ككاف ،فتخكدكا فْ السجٓشة الطخكؼ الدكشية السشاسبة
 . فْ تصػر السجٓشة هاججٓجة ساٌست إلِ حج كبحلظ أصبحت الحخكة الدكاىية شػة حلظ، ل ةبدكخة استجاب



 ب 
 

ت اجتساعية كاشتراديةٌحي التغيخات التْ تصخأ ضعمِ السجٓشة هغ تػس ْ كزيادة ف ،ع ضعسخاىْ كتحٚػ
لِ السجٓشة كتشقل إسكاف الخيف تػافج حيث  ،الحخكة الدكاىية ًىتجت ضعشالحؼ اٖساس ٌْ الخجهات 

يات السجاكرة أيز إليٍافخاد اٖ  الحؼ كاف هحل بحث ،ا السػضػعلِ اختيار ٌحإشا ت، شاداهغ بعس الٚػ
 تْ: أكفق رػؿ الشطخية كالتصبيؿية خٛؿ هجسػضعة هغ الفهغ كدراسة 

 ،جراسةاختيار ال أسبابتػضيح ك  ،ا٘شكاليةحيث تست صياغة  هذكمة البحث كؿاٖالفرل تشاكؿ 
سية السػضػعك  جاؼ كٌأ  .الجراسات الدابقةالسفاـيع ك ، ٌأ

 الحخكة الدكاىية. هفٍػـلِ تحجٓج إؼيً تصخششا ف الفرل الثاىْأها  
ا كصٚػ ، حيث تصخششا إلِ السجٓشة سػسيػلػجية اسةالفرل الثالث بجر أها فْ  لِ إضعػاهل تصػٌر

 .ىطخياتٍا
الفرل الخابع : كالحؼ يعتبخ الجد  السٍع الحؼ ضعالجشا هغ خٛلً دراستشا كتسثل فْ العٛشة بيغ 

لفرل اأها لِ كسائل التجخل العسخاىْ إثاري السختمفة كبعجٌا آكالدكاف كالجكر الحؼ ٓمعبً الدكاف ك السجٓشة 
كالجد  الثاىْ شسشا  ٓغ الجد  اٖكؿ شسشا بعخض إجخا ات هشٍجية الجراسة ،إلِ جدأٓشقدع :  الخاهذ

ىذأة السجٓشة ، لِ إ فيٍا تصخششاك  –لسجٓشة بدكخة  تحميمية هيجاىيةبسشاشذة كتحميل البياىات بالؿياـ بجراسة 
ت الفخعية لمجراسة .كا٘ لِ ىتائج الجراسةإ ٚػسجٓشة بدكخة، كصالسخصصات العسخاىية لك   جابة ضعمِ التداٚؤ
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 :ةياإلشكال. 1
خ الحزخية التْ تذغل دك أ تعج السجٓشة هغ  فزا  ؿ العالع الحاضخ كػىٍا عبارة ضعغ ٌع الطػٌا

شبكة ، السخافق كالسداحات الخزخا  ،شػضعةدية )العجٓج هغ الخجهات الستجغخافْ ٓتذكل هغ ضعشاصخ ها
كضعٛشات بيغ اٖفخاد  كثافة سكاىية ضعالية ( الحخكة،ىقل فعالة كالسشاخ أهغ ( كضعشاصخ دٓشاهيكية )تشػع 

خ اٚجتساعية ذات الخاصية الحزخية ،كالجساضعات شاؾ ه ،ككحلظ الطػٌا جسػضعة هغ الخرائز التْ ٌك
 .السداكغ كاٚىدجاـ ؼيسا بيشٍاتػزيع  السجٓشة كأشكاؿتطٍخ هجػ رشْ 

ؼ تحبحب فْ ٌحا السجاؿ ٓؤثخ ضعمِ كضع الدكاف باضعتبار أف أك  ،كسا أف لمسجٓشة كضيفة كاضحة
ف يسارس أتدسح لٙىداف باٖساليب التْ تدٍل ضخكؼ العير ك السجٓشة ٌْ هجاؿ ٓتستع بكل الػسائل ك 

الستصػرة لٍا هسا ىتجت ضعشٍا هذكٛت شج تحج يدتفيج هغ الخجهات الرحية كالتعميسية ك  ،ىذاشاتً اليػهية
 . هغ استسخارية ٌحا التصػر

ػ اكٛت ٌحي السذبيغ كهغ  ع ضعشاصخ السدألة ا أحجرتفاع هعجؿ الشسػ الدكاىْ ٌك لدكاىية حيث ٌأ
كيعدػ ذلظ إلِ ، بالخصخ كأىٍع ٓتدآجكف فْ الشسػ بسعجؿ ٓشحر ،أف ضعجد سكاف العالع ليذ ضعاهٛ ثابتا

ٌػ الحؼ أشمق العشاف لٍحي الدخضعة فْ تفاع السػاليج كاىخفاض الػؼيات ك صبيعية كالتْ تتعمق بار الديادة ال
 كاكتطاظ الدكاف فيٍا خة هغ الخيف إلِ السخاكد الحزخيةكأيزا الٍج ،ادة الدكاىية فْ اٖشصار الشاهيةالدي

ميجؼ فْ السجتسع التقف ،أك هغ حْ إلِ آخخ اىتقاؿ الفخد هغ إشميع إلِ إشميعحيث أصبح هغ الذائع 
لج فيٍا كيسارس ىذاشً كالفخد بصبيعتً ٓجٓغ بالٚػ  لٗرض التْ ٓػ كاف التحخؾ الدكاىْ هحجكدا 

ججٓجة ذات السٍغ الالشقل كىذأة كلكغ أدػ تقجـ كسائل السػاصٛت ك  ،أك اٚشترادؼ فػشٍااٚجتساضعْ 
جختٍع هغ اٖشاليع  ىْسختفعة فْ أهاكغ هتفخشة إلِ زيادة التشقل الدكاالجػر اٖ التْ يؿيسػف بٍا لٗفخاد ٌك

ع  . ججٓجة إلِ هػاشغ ضعسل هع أسٌخ
 ،تحخكٍع هغ بمج إلِ أخخحيث  ،شل ارتباشا بأرضٍعأفْ السجتسع الحزخؼ الحجٓث أصبح اٖفخاد 

ع لمػحجات الدكاىيةك  ظ كذل .فخد فْ اىتقالً هغ هجتسع إلِ آخخزادت السدافات التْ يقصعٍا الكسا  ،تغييٌخ
تخفعٍع فْ الدمع اٚجتساضعْ أك هغ اجل التعميع الستصػر أك العير فْ جافع البحث ضعغ هٍغ ججٓجة ب

هجسػضعة ججٓجة هغ هتصمبات الشقل السجف ذات الشسػ الدكاىْ الكبيخ أحيا  راؾية فْ هقابل ٌحا شج تخمق 
 .كالرخؼ الرحْ كالبشية التحتية
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البشية التحتية لجضعع ضعجد أكبخ هغ  تجٍيدلِ ٌػ ها دفع بسدئػليغ كهٍشجسْ تخصيط السجف إك 
كإدارة السداكغ كاٖهاكغ كالسخافق الكبيخة التْ يعير فيٍا الشاس ٘شباع  ،الدكاف بصخيقة هدتجاهة

كذلظ راجع لمعجٓج هغ  ،أخحت الديادة الدكاىية هجخػ غيخ شبيعْ ٚسيسا فْ الجكؿ الشاهية، حاجياتٍع
 كالتعميع.، الرحةك ، لدياسية كالتقجـ فْ شتِ السجاٚتكاالعػاهل اٚجتساعية كاٚشترادية 

الدكاف ٓتستعػف أف  لسدتخجهة فْ الحياة اليػهية أصبحكهع تصػر أساليب كتقشيات الحجٓثة ا
بحخكية هكاىية أضعمِ هسا كاىػا ٓتستعػف بٍا هشح شخكف أك حتِ ضعقػد هزت كيخجع ذلظ فْ الغالب إلِ 

التغييخات التْ حجثت اد السخكبات الذخرية كالجساعية ك فْ أضعجت الدخيعة االتػصل لتقشيات الشقل كالدياد
التْ ىتج ضعشٍا ضٍػر العجٓج هغ ضعسميات التشقل التْ هغ خٛلٍا ارتفع ضعجد سكاف ك  ،فْ السسارسات اليػهية

 . السجف
 لجكركاحجة هغ العسميات الخئيدية فْ السجتسعات الحجٓثة التْ كاف لٍا ا  الحخكة الدكاىيةتعبخ 

دكاف كالدمع كالتْ تشصػؼ ضعمِ ىسػ فْ تشقل ال ،حيث ٌْ الديادة فْ التشقل ،الخئيدْ فْ ٌحي الديادة
حدب هتصمبات حجع اٖسخة جٓل كضعٍع الدكشْ كهكاف إشاهتٍع كلٗفخاد لتع، كالسعخفة كالسعمػهات

ْ تذكل هػردا ٌاها ك  .كػيشٍا ككحلظ لستصمبات سػؽ العسلالسعيذية كت لبذخية هغ التشسية ا اسجد ا هٌٍك
اٚجتساضعْ كاٚشترادؼ فْ ضعسميات التغييخ الرعيجٓغ العالسْ كالسحمْ  حيث تمعب دكرا هحػريا ضعمِ

 .كالدياسْ
. حيث اٚشترادية كالٍشجسة كضعمع الدكافكشج تع تشاكلٍا فْ العجٓج هغ الجراسات الدػسيػلػجية ك 

لة الشسػ الدكاىْ كتأثيخي أالحؼ بحث فْ هدهالتػس  ػهاسهشً العالع تتصخؽ إليٍا السجخل الجيسػغخافْ ك 
ضعمِ التشسية اٚشترادية حيث أف الديادة فْ حخكة الدكاف تختبط ارتباشا هباشخا بشسػ ضعجد اٖىذصة 

حائية كالسياي كالخجهات السػاد الغاد الصمب ضعمِ السػارد الصبيعية ك اليػهية كتدارع كتيخة الحياة إذ سيدد
 . بذكل ضعاـ

ا هكالجدائ متـد كبيخ ككأؼ دكلة هغ دكؿ العالع تسكاىْ  غ بمجاف العالع الثالث شٍجت تغيخخ كغيٌخ
، كالعسل ، كالرحة الجيجة، كهحػ اٖهية، كالتعميعهغ الغحا  الكافْ. الجدائخ بتحقيق هدتػػ أضعمِ لذعػبٍا

 السخبح. لتحقيق تصػر السجٓشة كالحؼ ٍٓجؼ إلِ إىذا  هجاؿ حزخؼ شصب. 
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ات العسخية اٖصغخ سشا بالقجرة ضعمِ التحخؾ ٚهتٛكٍا لخأس الساؿ كاستخجاـ تقشيات تتستع الفئ
حيث تأثخ كسائل تكشػلػجيا السعمػهات كاٚتراٚت ضعمِ اٖىذصة البذخية بصخؽ هتشػضعة  ،الػسائط الخشسية

اس كتدخيع كيؽية بسا فْ ذلظ تقميل السدافة الجغخاؼية كتدخيع تبادؿ السعمػهات كزيادة التشقل السكاىْ لمش
الدٍل  دكف التغاضْ ضعغ دكر كسائل التػاصل اٚجتساضعْ حيث اىً أصبح هغ لػشتٍع.استخجاهٍع 

تساهات ككجٍات ىطخ هتذابٍة. هع  التغمب ضعمِ هختمف الحػاجد اٚجتساعية كإيجاد أشخاص لجٍٓع ٌا
 ٓؤدؼ إلِكل ٌحا بجكري شج  الذخرية.تػفخ ا٘هكاىيات هثل المغة كالكفا ات كالديػلة كالبشية التحتية 

زيادة فْ اٖىذصة  كيشتج ضعشًتغييخات فْ العٛشات اٚجتساعية كأسػاؽ العسل كالسداحات الثقاؼية   
 كالرشاضعة.التجارية كالديادة فْ العخض كالصمب كأيزا زادت الخجهات كفخص العسل كاىتعذت التجارة 

الحزخؼ. هثل ٌحي  سذٍجار ضعسيقة ضعمِ الشج يكػف لمتصػرات الحزخية كالرشاعية آثلكغ رغع ٌحا 
كهشٍا التغيخات السجالية  أثار يسكغ أف تحػؿ هغ تحقيق ٌجؼ التشسية ، حيث أف العػائق شج تفػؽ الفػائج

اٚختٛٚت الجسالية السختبصة بالتٍيئة العسخاىية هثل ضٍػر اٖحيا  لتْ تسثمت فْ التكجيذ العسخاىْ ك كا
ات ضعمِ هدتػػ الدكشات الحالعذػائية كالقرجٓخية كال ضعمِ  كضٍػر أحيا  ججٓجة كالتخكد ،زخيةتذٌػ

التػازف بيغ الدكاف  ٌاهر السجٓشة كالدحف العسخاىْ ضعمِ حداب الزغط ضعمِ السػارد الصبيعية كاختٛؿ
التْ هغ السحتسل  ،لدكاىيةهغ العػائق السٍسة أهاـ تحقيق ٌحي اٌٖجاؼ ٌػ هعجؿ الديادة اك   .كالخجهات

ٚ تتشاسب هع السعجٚت الحالية كالستػشعة لمديادة فْ التشسية اٚشترادية  أفكالتْ يسكغ  زاضعف،تتأف 
ًٛ ضعمِ جسيع الجٍػد  كاٚجتساعية،  السبحكلة لتحديغ رفاـية ا٘ىداف.تفخض ضعبئًا ثؿي

 ،هع أف اٚىصباع اٖكؿ ،بعجد سكاىْ كبيخ خة كاحجة هغ ٌحي السجف التْ تتدعكتعتبخ هجٓشة بدك
ضعغ ذكؼ الجخل الستػسط ك الزعيف إٚ اىً هغ السسكغ القػؿ بأىً ٌشاؾ  يكذف هعطع الػافجٓغ

هسا جحب الدكاف كجعمٍع ٓتسخكدكف  ،هدتثسخيغ ضعمِ اضعتبار هجٓشة بدكخة هجٓشة هدتقصبة  لٛستثسارات
حا يعػد إلِ زيادة الخجهات كإىذا  أشصاب ججٓجة كتخكد اٖىذصة اٚ شترادية فْ هشاشقٍا الحزخية ٌك

ػ ها ساٌع فْ تذجيع التشقل سػا  هغ الخيف إلِ السجٓشة أك التشقل داخل السجٓشة  ،كاٚجتساعية بٍا  ٌك
 كالحؼ شج ٓؤدؼ إلِ ضٍػر ها يدسِ بالتػسع الحزخؼ كالتسجد ىحػ خارج السجٓشة.

سية كهغ ٌشا  ا  كالجكر الحؼ يسكغ أف تمعبً فْ تحديغ أد، ضاٌخة الحخكة الدكاىيةأتزحت ٌأ
ع السػاضيع السجركسة فْ الجكؿ الشاهيةأالشذاط اٚشترادؼ كا٘دارؼ فْ تصػر السجٓشة  ضعاهة  حج ٌأ
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كباف ٌحي  ،لٍحي الديادة الدكاىيةىت السجٓشة شادرة ضعمِ اٚستجابة سا إذا كاكالجدائخ خاصة حيث تبحث ؼي
ضعمِ  كهغ ىاحية أخخػ ٓشة تؤثخ هغ ىاحية ضعمِ تصػر السجالتحخكات الدكاىية ٚ تخمػ هغ ضعػاشب فٍْ 

حا يجعمشا ىصخح التداؤؿ  .أسمػب حياة الدكاف  ؟ الحخكة الدكاىية فْ تصػر السجٓشة ٌل ساٌستٌك

 :األسئمة الفخعية
  ؟خ العاهل البذخؼ ضعمِ ىسػ السجٓشةٓؤثإلِ أؼ هجؼ  -1
 ؟ىديج السجٓشةضعمِ هجالية ٌل أدت الحخكة الدكاىية إلِ إحجاث  تغييخات  -2
شػة دافعة لتحقيق تصػر  تبخ الديادة الدكاىية الشاتجة ضعغ الحخكة الدكاىيةٌل تع -3

 ؟بسجٓشة بدكخة 
 ؟شطيع كتحقيق تػازف السجاؿ الحزخؼ لت  اتخحتالتْ  ا٘جخا اتك ْ التجخٛت هاٌ -4

 :مػضػع البحث أسباب اختيار .2
"كذلظ ٖسباب ػر السجٓشة دكر الحخكة الدكاىية فْ تصٌحي الجراسة كالتْ ٌْ بعشػاف "باختيار  شسشا

 :ذاتية كهػضػعية

  : األسباب الحاتية 

 . اٌٚتساـ بالجاىب الجيسػغخافْ -1
  .جاؿهجٍػد ضعمسْ فْ ٌحا السيقجـ ف أ ىً يسكغأفْ  التفكيخ -2
ع العسميات هحاكلة -3  هغ هدتػػ ىٍا أف تحدغ كتصػر أهغ ش كالتجخٛت التْ الػشػؼ ضعمِ ٌأ
 السجٓشة .

  عية :األسباب السػضػ 

ٌحا السػضػع بذكل كبيخ فْ الجدائخ خاصة هغ خٛؿ الجاىب  إلِىً لع ٓتع التصخؽ أبدبب  -1
 .اٖكاديسية فْ الجراسات شمة الباحثيغ الحٓغ ٍٓتسػف بً ك  الدػسيػلػجْ

 أفالسجٓشة حيث  فػلػجيةهػر ك بيغ الجاىب الجيسػغخافْ  عٛشةكأيزا ذلظ ٓخجع ٌٖسية ال -2
التْ تداضعج السجٓشة ضعمِ التخمز هغ السذكٛت السعصيات تدتسج هغ الجيسػغخاؼيا الحزخية  اتالجراس

ا. ضعمِ التْ تأثخ  شكل السجٓشة كتصػٌر
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ػر باضعتباري العاهل اٖكؿ الحؼ بدببً تشذأ السجف كتتصٌٖسية الجكر الحؼ ٓمعبً الدكاف ك ىطخا ك  -3
 إشاهة هخافق إلِخكة سكاىية فٛ حاجة كهاداهت لغ تكػف فيٍا ح شباحلٗفسجٓشة بجكف سكاف ٌْ هجٓشة 

 .  أؼ تجخٛت حزخية فٍْ لغ تشسػ كلغ تتصػر أك

 :الجراسة وأهجافأهسية  . 3
   ْسية الجراسة ف ػ الجاىب الجيسػغخافْ كالجاىب أتطٍخ ٌأ ف ٌحا السجتسع ٓتكػف هغ جاىبيغ ٌك

ت اٚجتساعية  اٖيكػلػجْ التحخؾ فْ  إلِ اٖفخادالتْ تجفع كذلظ فْ إشار بشا  اجتساضعْ تتع ؼيً التحٚػ
د كتقػـ ٌحي الجراسة ضعمِ التخكيد ضعمِ الجكر السٍع الحؼ ٓمعبً العاهل البذخؼ فْ حيث تحج   ،هجاؿ هعيغ

ت فْ البيئة الحزخية  إحجاث هشتجة كهدتٍمكة( ) لكػف الدكاف شػة اشتراديةالتصػر ك التغيخات كالتحٚػ
هغ تخكيب ز الجيسػغخاؼية الخرائك  ٛؿ السعمػهات الدكاىية، كهغ ختحجث التغييخ كضعدكخية كسياسية

الدكاف الػافجٓغ  التْ تذسلسكاىْ اجتساضعْ كاشترادؼ كهعخفة درجة السػاليج كالػؼيات كأيزا الٍجخة 
اٚشترادية الػضعية اٚجتساعية ك  داضعجىا فْ التشبؤ ك هعخفة كتحميل، تالججد كالحاهميغ لدسات التغييخ

 التصػر الحؼ تحجثً ٌحي اٖخيخة هغ خٛؿ السخاحل التْ تسخ بٍا السجف .ٓشة ك كالعسخاىية لمسج
  ف كل دراسة أف تكػف لٍا ٌجؼ ٓخجػ إليً الباحث حيث يحاكؿ الحرػؿ إلِ حل لسذكمة أهغ ش

كالتْ تسثمت فْ دكر الحخكة الدكاىية فْ تحقيق تصػر هجٓشة بدكخة كتع ، كيطٍخ ذلظ فْ ٌحي الجراسة ،ها
 : بعس اٌٖجاؼ هشٍاالخخكج ب
o "الػشػؼ ضعمِ العسميات التْ جعمت هغ هجٓشة بدكخة" شصب حزخؼ. 
o  لمسجٓشة هغ ىاحية  التعسيخفْ الشٍػض بقصاضعْ التجارة ك  عاهل البذخؼ ال دكرإبخاز

 . كالتػسع السجالْ فْ السجٓشة العخض كالصمب كالديادة فْ الخجهات كاٚستثسارات
o تحقق تشسية لمسجٓشة أـذكل ضعب  هعخفة ٌل ٌحي الحخكة الدكاىية ت . 
o هعخفة إذ كاىت هجٓشة بدكخة شادرة ضعمِ اٚستجابة كاستيعاب ٌحي الديادة الدكاىية . 
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  :مفاهيع الجراسة . 0
حػؿ  حخكة هتػاتخةاىصمق فْ ، كدكاراىا.. دكرا، دار، دكربالقػؿ: يعخفٍا السشجج فْ المغة العخبية  -

  .1افدائخيا كضعاد حيث ك ىفدً. تحخؾ
اصصٛحا: الجكر ٌػ الدمػؾ الستػشع هغ الذخز الحؼ يحتل هكاىة هعيشة كاف ضعسميات التفاضعل بيغ 

 . 2تتع هغ كاشع هعخفة الفخد بالحقػؽ كاٚلتداهات السختبصة بٍحي السكاىة كأخخيغالفخد 
ق ها سمػؾ ها هغ خٛؿ تحقي أك: الجكر ٌػ عبارة ضعغ فعل اجتساضعْ ٓتسثل فْ كضيفة  ا٘جخائْ

 التداها. أككاجبا  هتػشع فْ هػشف هعيغ ، كاضعتباري ػٌ

 : الحخكة
خؼ ) ـ( : الحخكة ضج الدكػف: كحخكتً فتحخؾ 1007ق /398لغة: جا  فْ الرحاح فْ المغة لمجٌػ

  .3حخكة أؼ. كيقاؿ : ها بً ًحخاؾ، 

ٛت التْ كيقرج بٍا: هجسػع التشق la mobilité يصمق ضعمِ هرصمح الحخكة  الحخكة اصصٛحا: 
ا اٖفخاد بسجاؿ هحجد ٓتػاجج بً هحل إشاهتٍع، خٛؿ هجة زهشية هخجعية، ٌْ ضعسػها ٓػـ كاحج   .4ٓشجٌد

استجابة همحػضة لسثيخ ها سػا   : ٌْ ضاٌخة تعبخ ضعغ شجرة تشقل جدع ها هغ خٛؿ ا٘جخائْ السفٍػـ
 ىقصة الػصػؿ السخجػة. لِإكتصمق ضعمِ تشقٛت الدكاف هغ ىقصة اٚىصٛؽ  ،خارجيا أككاف داخميا 
هجسػضعة اٖفخاد كها ٓترل بٍع هغ حيث ضعجدٌع كتػزضعٍع الجغخافْ، كدرجة كثافتٍع كأسمػب :  الدكاف

 .5تجسعٍع أك تفخشٍع فْ اٖحيا  كالسجف أك القخػ كىػع تكػيشٍع
كة الدكاىية : يقرج بٍا التغيخ فْ ضعجد الدكاف كتخكيب الدكاف ، كيتع التسييد بيغ الحخ الحخكة الدكانية

دات كالػؼيات كبيغ الحخكة الدكاىية السكاىية التْ تعبخ ضعغ الٍجخة الدكاىية هغ  الصبيعية الشاجسة ضعغ الٚػ
 .1داخل البمج إلِ خارجً كبالعكذ

                                   
 491ـ ص 2001بيخكت،  ،2السشجج فْ المغة العخبية السعاصخة، دار الذخكؽ لمشذخ، ط 1
، 1ط كالتػزيع ،لمشذخ  دار هججٚكؼ   ، ٌشا  حدشْ دمحم الشابمدْ، دكر الذباب الجاهعْ فْ العسل التصػضعْ كالسذاركة الدياسية 2

 62، ص 2009ضعساف، 
 153ـ ص  2015 حمب، 1طلمشذخ، دار الكتب العمسية ، تاريخ ضعمع السيكاىيظسائخ برسة جْ،   3
ت الدػسيػ اشترادية بالسغخب، دراسة ىساذج، هجمة سايذ فاس، هشذػرات هختبخ اٖبحاث كالجراسات   4 الجٓشاهيات التخابية كالتحٚػ

 101ص  2015ٍيئة الخخائصية، جاهعة سيجؼ دمحم بغ ضعبج هللا، الجغخاؼية كالت
 9ص  2010، ، دهذق1، طلمشذخسٛف ر دار  ،الجراسات الدكاىية هشاٌج فمدفات تشاشزات، ىجا ذبياف - 5
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ٌحي  تطٍخاٚىتقاؿ كهجة البقا  ك  ةيزع هداف خخآ إلِ: ٌْ اىتقاؿ الدكاف هغ هكاف الحخكة الدكانية
:  الدفخ كحدب كػفساف أكالديارات  أكلِ هخكد العسل إػهية التْ تتسثل بالحخكة الحخكة فْ الشذاشات الي

خ اٖشيا  الدهاىية كاٖىػاع الستجاخمة إلخ ، كيجب أف تفٍع  : الشقل كالٍجخة كالدفخ ٌْ سمدمة هغ ضػٌا
 . 2الحخكة  كطاٌخة القجرة ضعمِ التشقل

هتصمبات حجع حدب  إشاهتٍعضعٍع الدكشْ كهكاف لتعجٓل ك  كاٖسخلٗفخاد كسيمة  ٌْ :اإلجخائيالسفهػم 
هغ  أخخ إلِاٚىتقاؿ هغ هجاؿ  ْ تسثلٌك  .ظ لستصمبات سػؽ العسللالسعيذية كتكػيشٍا ككح اٖسخة

حدغ هشٍا أ أخخػ لِ إهغ حالة اجتساعية  أكججٓجة  أخخػ  إلِاٚىتقاؿ الفعمْ هغ كضعية اجتساعية 
خخ لتحقيق آهكاف  إلِىذاط يقػـ بً الفخد ضعبخ تغييخ هكاىً  ٌْ عبارة ضعغ ك ،الحخكةالفخد ضعمِ  بإرادة

، كتتكػف ٌحي العسمية هغ الدهغ كاهتٛؾ الخبخات كالػسائلٌجؼ ها كيذتخط فْ ذلظ القجرة ضعمِ الحخكة 
 . كالسدافة السقصػضعة كالصخيقة التْ تتع بٍا ٌحي الحخكة ككسيمة الشقل التْ يعتسج ضعميٍا فْ ٌحي الحخكة

 التصػر:
، تقػؿ شػرا بعج شػر : أؼ تارة بعج تارة ، كجسع الصػر : جا  فْ لداف العخب " الصػر: التارةةلغ

، أؼ ضخكبا كاحػاٚ هختمفة : كالَصػر ك الصػار: ها كاف 3 ﴾كشج خمقكع اشػارا ﴿ اشػار ، شاؿ تعالِ : 
 . 4 "بححائً أكضعمِ ححك الذْ  

خخ كفقا لتدمدل اٚىتقاؿ هغ كضع ٔ كيتزسغ كصفا لحالة :Évolutionالتصػر  اصصالحا:

الشاس ضعمِ خصِ  أك لٗشيا ضعغ كصف  ةهفٍػـ التصػر ٌػ عبار  إف. (كزهشْ هػضػضعْ)السخحمْ 

 . 5سمبْ إيجابْخصا أك  أكهعاىْ ؾيسية صح  أيةفٍػ ٚ ٓتزسغ  كبالتالْالدهاف كالسكاف. 

ػ ضعمِ هجاؿ اك جساضعة هع التصػر ٌػ الحالة التْ تصخأ : اإلجخائي  يذبً التغيخ هغ حيث أىً شج يشة ٌك

 .ايكضع تقٍقخاكشج يكػف  ارتقائيا،يكػف تقجها 

                                                                                                         
 71ص  2012 ،، اٖردفلمشذخ كالتػزيع ر أساهةدا ،ية البيئية كاستخاتيجيات تجريدٍاالتخب العياصخة،كليج رفيق  1

        2Sébastien munafo, la ville compacte remise en cause, Éditions Alphil - presses universitaire 
suisses2016 p16    

 571ص  14رشع  أيةسػرة ىػح ،  3
 507الخابع ص  هشطػر، جد لداف العخب ٚبغ  4
خة لمشذخ كتػزيع، ضعساف  التصبيقات-الشطخيات-اٖسذالتشسية  إدارةىائل ضعبج الحافع العػاهمة،  5  34ص  2013العسمية، دار ٌز
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 السجيشة:
هجتسع بيػت، ٓديج ضعجدٌا ضعمِ بيػت  أؼ الجاهع،السرخ  كهجائغ،كهجف  هجف،جسع  لغة:السجٓشة 

كهجٓشة  ،رالقخية، كفيٍا هخافق ضعجة شج ٚ تتػافخ فْ القخية، كسجٓشة بيخكت كهجٓشة صيجا، كهجٓشة صػ 
ُْ  السجٓشة:كالشدبة إلِ  شخابمذ،   .1كهجىية لمسدافة لٙىداف،هجى

يعير سكاىٍا هتخاصيغ فْ  كإدارية ةاجتساعي ةكػحج ةالسجٓش يسكغ اضعتبار:  السجٓشة اصصٛحا
لبعس  ةارتقا  هدتػػ السعيذك فْ تبادؿ السشافع كتحقيق بعس الغايات،  ة، رغبةهعيش ةجغخاؼي ةهداح

اىٍا، كاتداع ىصاؽ تقديع العسل كزيادة التخرز، كارتفاع ىدبة الكثافة الدكاىية، ككجػد الفئات هغ سك
تتسيد بالتخرز السٍشْ كتجرج اٚجتساضعْ  اكالسشطسات الخسسية، كس كا٘داراتالٍيئات كالسؤسدات 

 .2 ةكالسخاكد اٚجتساعي اٖكضاعكتعجد 
سكاىية ضعالية كتتػفخ ؼيً هجسػضعة هغ  : ٌْ عبارة ضعغ هجاؿ حزخؼ يزع كثافةا٘جخائْالسفٍػـ 

 كالخجهات التْ تقجـ كتػفخ الطخكؼ السعيذية السشاسبة لٍحي الكثافة الدكاىية.  اٖىذصة
 كسا اىً ا٘ىداىْشارف ابغ خمجكف تخكيب العسخاف البذخؼ بتخكيب اٚجتساع  ابغ خمجكف: ضعخفٍا

 لٙىذحمة  أكفْ هرخ كالتشازؿ ٌػ التداكغ  العسخاف... "حجد السعشِ الحؼ شرجي هغ ٌحي الكمسة بقػلً:
 .3الحاجات كاشتزا بالعذيخ 

هغ  ةصغيخ  ةباىٍا تجسع كثيف هغ السداكغ كالدكاف فْ هداح ة: السجٓش ضعخفٍا فخيجريظ راتدؿ
 ةضعمِ شخؽ ىقل رئيدة لخجه ةكشػع السجٓش ةكج ضعمِ ضخكر أالعطسِ كسا  ةتقع ضعمِ شخؽ التجار  اٖرض

 ةالتجار 
كضعٛشاتٍا  ةبعٛشاتٍا السكاىي إٚٚ تشسػ ٚك تتصػر  أىٍايدت ضعشرخا ضعائسا فْ الفزا  بل ل ةكالسجٓش

كحزخية  ةهغ ذلظ ضعٛشاتٍا بسا يحيط بٍا هغ هشاشق ريؽيكاٖكثخ ، اٖخخػ ؼيسا بيشٍا كبيغ السجف 
 .   4ضعساد تمظ العٛشات ةكالجاخمي ةكتعج الصخؽ الخارجي هدتػياتٍا، بسختمف

                                   
 1019ص  2005، بيخكت، 1ضعراـ ىػر الجٓغ، هعجع ىػر الجٓغ كسيط، دار الكتب العمسية لمشذخ كالتػزيع، ط1
  93ص  2008، ليبيا، 3صبحْ دمحم ششػص، دراسات حزخية هجخل ىطخؼ، دار الكتب الػششية لمشذخ كالتػزيع، ط 2
ق، 808 - 732جٓغ ضعبج الخحسغ بغ دمحم ابغ خمجكف، ساشع الحرخؼ ابػ خمجكف دراسات ضعغ هقجهة ابغ خمجكف ، العٛهة كلْ ال1

   41 ص  1953، 1دار السعارؼ بسرخ، ط
 216ص 2014هجيج همػؾ الداهخائْ، جغخاؼيا الشقل السعاصخة كتصبيقاتٍا الحاسػبية، دار اليازكرؼ لمشذخ كالتػزيع، اٖردف،   4
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ضاٌخة هعقجة تػلجت ضعغ تفاضعل  أىٍاكضع تعخيف هحجد لسرصمح السجٓشة ذلظ  هغ الرعب - 
ضعجد هغ العػاهل الستذابكة، كهغ ثع اختمف العمسا  فْ تعخيفٍع لٍا، كضٍخت تعخيفات هختمفة حدب 

 .كجٍة ىطخ كل ضعالع
دىِ لمحجع أٌشاؾ  أف باضعتبار الدكاف،فْ ضػ  ضعجد  ةدكاىْ: ٌشاؾ هغ ضعخؼ السجٓشال تعخيف

هكاف يعير ؼيً  أؼ أفلقج اتفقت الٍيئات الجكلية ضعمِ  أساسً.دكاىْ الحؼ تعخؼ السجٓشة ضعمِ ال
البٛد   يعتبخ هجٓشة، حيث تبيغ تدآج كبيخ لشدبة سكاف السجف فْ العالع سػا فأكثخىدسة  20.000
 .غيخ السرشعة أكالسرشعة 
ريفا  كيعتبخ كالسخاكد،ت كالعػاصع السجف تعتبخ هغ الحزخ السحافطا إف: الػضيفْ ةتعخيف السجٓش  

   .كل ها ضعجا ذلظ هغ البمجاف
فْ ضػ  اصصٛحات شاىػىية، كذلظ اف هكاف ها شج يصمق ضعميً اسع  ةضعخفت السجٓش :تعخيف شاىػىْ

   .كثيقة رسسية ترجر هغ سمصات ضعميا أك إضعٛفهجٓشة ضعغ شخيق 
ا حؿيقة تخاكسية فْ  ْ:التعخيف التاريخ السكاف كالدهاف. كهغ ٌحا السشصمق فاف السجٓشة باضعتباٌر

ا هغ حيث الدهاف تأخح  تاريخٍا يسكغ استقخاؤي هغ خٛؿ هجسػضعة هغ التخاكسات التاريخية، كفْ تصػٌر
ْ كشتيج   .1لحلظ التتابع الدهشْ تعج تخاكسية فْ السكاف ةشكل تتابعيًا هغ حيث الػجػي التْ هخت بٍا، ٌك

 اكس ةاشرِ درج إلِيدسح باهتجاد التباضعج الدهاىْ السكاىْ ضعسمت كػضعا  تخديغ  ةالسجٓش-      
 .2لمسجتسع كا٘دارؼ لمتكاهل الدياسْ  ةشاضعج كأصبحت ةكالقػ  ةكػضعا  لمدمص ةضعسمت السجٓش

ر هع الدهغ، هغ هجف تعتسج فأتصػر السجٓشة: أؼ  ضعمِ الدراضعة، إلِ هجف  السجف أخحت بالتصػ 
فْ هػاشع جغخاؼية هتسي دة، لتكػف صمة  كخاصة تمظ السجف الػاشعةالسعاهٛت التجارية،  تكدب ثخكاتٍا هغ

ا هختبصا بتقجـ كبيخ فْ، كضعقجة تجاري ة بيغ اٖشاليع السجاكرة لٍا كصل السعخفة ا٘ىداىية  ككاف ضٍػٌر

                                   
 7-5ص 2005 ،، ا٘سكشجريةبج الحسيج احسج رشػاف، هذكٛت السجٓشة دراسة فْ ضعمع اٚجتساع الحزارؼ، هؤسدة شباب الجاهعةحديغ ضع  1
 84 ص 2006 ،هرخ، 1ط، ىٍزة هرخ لمصباضعة كالشذخ كٛسيكية كالشقجية، الشطخيات-احسج زآج، ضعمع اجتساع  2 
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 السجف ككاكبً ضٍػركبيخة فْ ا٘ىتاج كالشقل  كاٖساليب الفشية السدتخجهة، كشج تختب ضعمِ ذلظ زيادة
 .1سخاىْ هتقجـ فْ التاريخ البذخؼ كسطٍخ ضع

تمظ السخاحل التْ تسخ بٍا السجٓشة خٛؿ فتخة زهشية  إلِ: يذيخ هتغيخ تصػر السجٓشة إجخائْهفٍػـ 
سيتٍا  هعيشة. كحيث تتسيد السجٓشة بجٓشاهيكية حيث كمسا ازداد الشذاط فيٍا تػسعت السجٓشة كازدادت ٌأ

 ا.لٍا تشطيع إدارؼ خاص بٍكأصبح 
 :سات الدابقةالجرا .5

ف تداضعجىا فْ تغصية الجػاىب الشطخية أالبحث كتػفيخ بعس السعمػهات التْ يسكغ  إثخا بٍجؼ 
جاؼكالسشٍجية كسا، كلتحجٓج تػجٍات كضبط   البحث شسشا باٚستعاىة ببعس الجراسات السذابٍة كتذسل: ٌأ

 الجراسات السحمية: - 1
 : الجراسة األولى 

الحخكة الدكانية في الخيف الجدائخي: عػامل الساجدتيخ تحت ضعشػاف ٌحي الجراسة تتسثل فْ رسالة 
ة هغ إضعجاد الصالب»خشذمة والية  –بمجية السحسل  –وتػجهات، دراسة ميجانية بخيف أوالد عد الجيغ 

 2010-2009 بتاريخ-باتشة–الحاج لخزخ  الخيفْ جاهعة اٚجتساع ضعمعتخرز  فتحػف، إيساف
 اٖسخةسة بإبخاز اٖثخ كالتغيخ الحؼ تتخكً الحخكة الدكاىية ضعمِ بشا  حاكلت الصالبة فْ ٌحي الجرا

الخيؽية الشازحة كضعٛشتٍع بالحياة الحزخية كالتخكيد ضعمِ العػاهل التْ تتحكع فْ حخكة الدكاف كتػجٍاتٍع 
كذلظ ٓخجع لمسذكٛت التْ تػاجً الخيف، بدبب التصػر الحؼ شٍجي الخيف الجدائخؼ بالتدآج الدكاىْ 

خسدة فرػؿ، ثع ٓمْ الجاىب السشٍجْ كيعخض  إلِكضعٛشتً بالحخكة الدكاىية. كشج شدست الجراسة 
هجاٚت الجراسة كالسشٍج السعتسج ٌػ السشٍج الػصفْ التحميمْ  إلِا٘جخا ات السشٍجية لمجراسة بالتعخض 

حطة القخية كالدكشات كاٖدكات الستبعة كالتْ تسثمت فْ السٛحطة كالتْ هكشت الباحثة هغ هٛ ا٘حرائْ
تػزيع  أثشا  اٖفخادالحٓغ يعيذػف فْ ٌحي القخية كالدمػكات البادية ضعمِ كجػد  اٖفخاد كأضعجادالسػجػدة فيٍا 

 اٚستسارة

                                   
 12:45ضعمِ الداضعة  12/07/2020تع اٚشٛع ضعميً بتاريخ  5ص 2018السجف،  هحسػد بخكات كاحسج جباريغ، تصػر 1 
-https://www.ourboox.com/books/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86/ . 
 

https://www.ourboox.com/books/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86/
https://www.ourboox.com/books/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86/
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كالسقابمة التْ أؾيست هع بعس السبحػثيغ كالؿياـ باستجػابٍع لجسع السعمػهات حػؿ البحث  
خمز اليٍا  سة التْجراكاٖخيخ حاهٛ لشتائج ال رل الخاهذئق كالدجٛت، كيجيئ الفكاٚستسارة كالػثا

 الستحرل ضعميٍا . ضػ  البياىاتضعمِ 
 التالية:   تالتداٚؤكشج تزسشت الجارسة 

 التداؤؿ الخئيدْ: – 2
هاٌْ العػاهل الستشػضعة التْ تتحكع فْ التحخكات التْ يقػـ بٍا سكاف اٖرياؼ ببٛدىا، كؼيسا تتعيغ 

 ؟ تػجٍاتٍع بالحات 
ت الفخعية: -3  التداٚؤ
ٌْ العػاهل الصبيعية السختمفة السباشخة هشٍا كغيخ السباشخة التْ أثخت ضعمِ الدكاف فْ  ها-1

  الخيف الجدائخؼ كجعمتٍع ٓتحخکػف ىحػ اتجاٌات هعيشة؟
ا فْ دفعٍع  ها-2  شبيعة العػاهل اٚشترادية، القائسة ضعميٍا حياة سكاف الخيف الجدائخؼ، كدكٌر
  ضعبخ أهاكغ كثيخة؟ لمتحخؾ

ٌْ العػاهل اٚجتساعية، التْ تؤسذ لحياة الدكاف فْ الخيف الجدائخؼ، كتجخمٍا فْ ؾياهٍع  ها-3 
  ىصاشات بذخية ضعجٓجة؟ ؽ بتحخكات ضعمِ هدتػ 

كتيخة الحخكػة التْ يقػـ بٍػا سكاف الخيف الجدائػخؼ، كذلظ بتشقمٍع بيغ ضعالسْ الخيف  هػا-4 
 كالسجٓشة؟ 
حا بحدب ضخكرات جة تػاصل الحخكة التْ يقػدٌا الدكاف فْ الها ٌْ در  5- خيف الجدائخؼ ،ٌك

 الحياة السختبصة بالسشاشق التْ يفجكف اليٍا ؟
تً ا إلِ التحقق هغ ٍز الباحث ضعجة ىتائج تػصل هغ خٛلمكاستخ  ِ الشحػ التالْ:مضعتداٚؤ

ع هغ  ةسمػف فْ الدراضعكيع كأهيػف ٌع هتدكجػف  ةالتْ شبقت هعٍع اٚستسار  اٖفخادهعطع -  أصلٌك
كذكؼ شبقة الستػسصة بدبب الطخكؼ  السجٓشة هشعجهػف تساها أصلالحٓغ ٌع هغ  كأها% 100ريفْ 

 السعيذية.
ٚ  اٖفخادهعطع  إفكتشقل الدكاف فْ الخيف يطٍخ  ةلمحخك الصبيعيةاؤؿ الحؼ ٓبيغ العػاهل دالت-
 أها أبارة هياي يفزمػف شخائٍا بدبب همػح ةالبؿي أها رأبادتعسمػف هياي ٍع يكاى ةزراعي أراضْيستمكػف 
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بذكل الصخيق فْ الخيف شبيعْ هع كاىٍع ٓتكيفػف ِ السشاخ فٍػ هعتجؿ كسكاف الخيفيػف ٓتسخكدكف ضعم
 . الخيفة هع شبيعضعادؼ 

 أغمبية إفكتشقل الدكاف فْ الخيف يطٍخ لشا  ةلحخك اٚشتراديةكتداؤؿ الستعمق ب العػاهل -
كتذجيع  كاٖبقارهغ أكلئظ الحٓغ يسارسػف الخضعْ كتخبية السػاشْ  أكثخالدراضعْ يسارسػف العسل  اٖفخاد

 .ضعسمية التذجيخ بدراضعة أشجار الديتػف كالتفاح كضعجـ السسارسة هشعجهة 
كالتأكيج ضعمِ كجػد كسائل السػاصٛت التْ تخبط بيغ الخيف كالسخاكد الحزخية كىدبة الحٓغ -

اغمب أبشائٍع ٓجرسػف بالتعميع  أفجهة، كتذجيع العسل كالدساح بالجراسة حيث ٓبيشػف ضعكذ ذلظ هشع
فْ هشدؿ شخز هحجد فْ هقابل اىً يكاد ٓشعجـ التجسع فْ السقاٌْ كالسداجج فْ  الجاهعْ كيتجسعػف 

  الخيف،
كاىٍع يقزػف هعطع ٓػهٍع فْ السجٓشة برفة هؤشتة كيشتقمػف اليٍا فْ الجرجة اٖكلِ بديْ -

فائجة  إلِالتجارة فتكػف هشعجهة كاىٍع يحتاجػف لمسجٓشة بشدبة جدئية لكغ ىطختٍع  أهاكالجراسة  التدػؽ 
 ر، ٚك ٓػجج هغ ٓبيغ ضعكذ ذلظ كاىٍع يفكخكف بالٍجخة الِ السجٓشة كاٚستقخا تكدب الساؿ أىٍاالسجٓشة 

 .فيٍا
ا بيغ السشاشق. ٓخكف اف الشتائج الستعمقة بالتداؤؿ الحؼ يحجد حخكة كتشقل الدكاف بالخيف ؼيس-

ضعٛجية كالتجاكؼ كاحزار  بالسشاشق الحزخية شخيبة كيتشقمػف بالديارة اك الحافمة كاىٍع ٓتشقمػف ٖسبا
لػاـز الجراسة لٗبشا  كحاجات اٚشتشا  اليػهْ كاف كل افخاد الخيف ٓشػكف كيفكخكف بالٍجخة كاٚستقخار 

 فالسجٓشة .
 الػشغ العخبي:  ةدراس-2   
  اسة الثانيةالجر: 

اتجاهات التصػر العسخاني في مجيشة شػباس دراسة  جسيل احسج صالح بعشػاف إياد إضعجاددراسة هغ 
 التخصيط استكساٚ لستصمبات درجة الساجدتيخ فْ اٖشخكحة، شجهت ٌحي في مػرفػلػجية السجيشة 

 .2009سشة فمسطٓو  ، بمسىا ْفالػششية  الشجاح جاهعة  فْ الجراسات العميا  بكمية كا٘شميسْ الحزخؼ 
ت تسثمت فْ :  حاكؿ الباحث شخح تحت ٌحي ا٘شكالية تداٚؤ
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فْ هجٓشة شػباس  هاٌْ اتجاٌات التصػر العسخاىْ" حاكلت الجراسة ا٘جابة ضعمِ الدؤاؿ الخئيدْ 
   ؟هغ ىاحية هػرفػلػجية 

 : ثٛث هحاكر رئيدية إلِشدع الباحث الجراسة -
لمبحث كشسمت:  ةالٛزهسرادر لمحرػؿ ضعمِ السعمػهات كالبياىات اضعتسجت الجراسة ضعمِ بعس ال

 بالتطَر الهتعمقة َاٖبحاث الجاهعٓة ؿَالرسائ َالدَرٓات َالكتب الهراجع:  الهصادرالهكتبٓة-
 . ا٘شمٓهْ َالتخطٓط الحضرّ َالتخطٓط الهَرفَلَجْ العهراىْ
 الَزاراتضعغ الصادرة  ٖبحاثَا َالتقارٓر َالدراسات الىشرات :الهصادر الرسهٓة ؿَتشه -

 الهَاصٛت، البٓئة ،الزراضعة، التخطٓط، الهحمْكزارة الحكع  :ؿهث العٛشة ذات َالدَائر َالهؤسسات
 السخكدؼ  الجٍازككحلظ ، الجراسة هىطقة فْ البمدٓات، الدراسة، الصحة، اٚشتصاد ،العاهة ؿَاٖشغا

 الفمسطٓىْ. لٙحرا 
ضعغ هخاكد الجراسات  ةكالجراسات كالتقاريخ الرادر ٖبحاث اكتذسل ة: السرادر الذبً الخسسي-

 .اٌٖميةكالسشطسات كاٖبحاث 
كالسعمػهات كالبياىات التْ جسعٍا الباحث هغ  العسخاىيةكتذسل الجراسات  ةالسرادر الذخري-

 ةكػىً هغ سكاف هجٓش كتجخبتً ةخٛؿ اٚستبياف كالسٛحطات كالسذاٌجات ككحلظ خبخي الباحث الذخري
 .ػباسش

تع اٚضعتساد فْ الجاىب السشٍجْ ضعمِ استخجاـ أداة اٚستبياف كشاـ الباحث بسعالجتٍا باستخجاـ -
 (.spss)ا٘حرائْالبخىاهج 

، تع اٚضعتساد أسخة( 2774ضعددٌا ) البالغ طَباس هدٓىة أسر جهٓع هو الدراسة هجتهع ٓتكَو
هشصقة الجراسة، شاـ الباحث بتػزيع فْ اٖسر  حجن هو % 10بشدبة  كأخحٌاضعمِ العيشة العذػائية 

  أسخة 280اٚستبياف ضعمِ 
 تسثمت ىتائج ٌحي الجراسة فْ: 

كهسا ٓجؿ ضعمِ  حضرٓاهخكدا  لتكَو َلِاٖ خطَاتٍاتخصػ  ؿتزا ٚ، ريؽية هدٓىة طَباس:  أَٚ
 :   ذلك
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 الطبقات هتعددة اٖبىٓة هحدَدٓة ؿالهقاب فْ، السدتقمةباىتشار البَٓت  لمهدٓىة العان الطابع ٓتسن-1
 اٖخرُ. ، كسا فْ السجفالهؤجرة َالشقق

 ضعمِ ٓجؿ ٌََ،  لحهَلةا أَ العائمة لىفس تعَد أَ القرابة صمة تربطٍا اٖسرالهتجاَرة أغمب-2
 تستَضعب لن َالتْ، لمسجٓشة َاٚجتهاضعٓة السكاىٓةالتخكيبة  طبٓعة َضعمِ،  لمهدٓىة العشائرّ الطابع
 العربٓة.  الهدوكباشْ  بعد التارٓخٓة أصَلٍا ضعو الغخبا 

 الرٓفْ الطابع ضعمِ ٓحافظ هها ؿ،الهستقباهتٛؾ شقة فْ  فْ التفكٓر ضعو الغالبٓة إحجان-3
 ٍادغ لمسجٓشة.ال

ػ ها ٓؤك أرضابٍا تستمظ  سىدبة ٚ بأ-4 كجػد هداحات فارغة  جلمبشا  ضعميٍا فْ السجٓشة، ٌك
 ضسغ السخصط التشطيسْ لمسجٓشة.

 التػصيات: -
 كزارة ا٘سكاف هذاريع ا٘سكاف كالبشا  فْ السجف. تتػلِ أف 
 .بؿياـ كزارة الحكع السحمْ بالتخصيط لتػلْ هذاريع البشا  فْ هثل ٌحي السجف 
 .ْيجب تػفيخ هداكغ هغ شبل هقاكلْ البشا  تتػفخ فيٍا شخكط السدكغ الرح 
 رخؼ يجب ضعمِ صاحب الدكغ تػفيخ جػ هغ الخاحة لمداكغ هغ خٛؿ ترسيسات تجعمً ٓت

 بحخية فْ شقتً.
  ا ا٘يجابْ هغ تػفيخ الخجهات العاهة لمدكاف. أفيجب ضعمِ البمجيات  تقػـ بجكٌر
  الدكشية. اٖحيا يجب تػفيخ هجارس ك رياض أشفاؿ بالقخب هغ 
 .يجب ضعمِ السدؤكليغ تػفيخ أهاكغ كساحات ضعاهة لتػفيخ جػ ٖبشائٍع لمعب كهسارسة ىذاشاتٍع 
 ا  كمسا سشحت الفخصة فْ ذلظ.  ضعمِ اٌٖالْ التػسع بالبش 

 الجراسة األجشبية:-3
   (:  )الفخندية الثالثةالجراسة 

لى نيامي ، إاالنتقال السكاني بعشػاف  hadiara yaye saidou إضعجادشجهت ٌحي الجراسة هغ 
أشخكحة  شجهت باٚشتخاؾ بيغ  الحخكة والجيشاميكية الحزخية دراسة في مجيشة نيامي عاصسة الشيجخ
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بفخىدا كجاهعة ضعبجك هػهػىْ بالشيجخ لمحرػؿ ضعمِ درجة الجكتػراي تخرز جغخاؼيا  لعة غخكىػبجاه
 2014سشة 

تشاكلت ٌحي الجراسة تحميل الػضع لمسجاؿ الحزخؼ فْ هجٓشة ىياهْ كضعسمية التشقل اليػهْ 
فْ القجرات كالشذاشات اليػهية لٗفخاد فيٍا هغ خٛؿ الحخكة الدكاىية التْ ىتج ضعشٍا ضعجـ السداكاة 

الحخكة الدكاىية  أفلسسارسة الفخد لحياتً اليػهية فْ السجاؿ الحزخؼ ، كالتخكيد ضعمِ  ةالٛزهكالخبخات 
كسائل أخخػ هثل  إلِضعمِ هجسػضعة الشدكح هغ خٛؿ شبكة الشقل فقط ، بل ٓتعجػ  خٌػ هفٍػـ ٚ يقتر

 خٛؿ ضعسمية التشقل كك ... ا٘ضعٛـاستعساؿ كسائل 
ثٛث فرػؿ ىطخية حيث تحجث حػؿ الحخكة الدكاىية كالسفاـيع كالقزايا  إلِراستً شدع الباحث د

ا كيتشاكؿ الفرل الثاىْ إشكالية كتحجٓج هشٍجية العسل  الفرل الثالث فٍػ ٓتحجث حػؿ  أهاالتْ تثيٌخ
خخ ٓتحجث حػؿ كاٚشترادية. ثع شاـ بتشاكؿ جد  آهشصقة الجراسة هجٓشة ىياهْ كخرائرٍا الجغخاؼية 

التشقل شخا ة اجتساعية فْ  اٖشخكحةأىطسة الشقل الحزخؼ فْ هجٓشة ىياهْ ثع تشاكؿ فْ الجد  الثالث فْ 
 اٚستعساؿ السكاىْ. 

العيشة فٍْ العيشة العذػائية كحجد هجتسع  أها اٖسخؼ اضعتسجت ٌحي الجراسة ضعمِ هشٍج السدح 
ع  أسخة 500البحث ب  عضعاها 18كثخ هغ كزكجاتٍع كاؼ فخد ٓبمغ أ اٖسخ أربابٌك  أها ،رجاٚ كأكثٌخ

اٖدكات فقج اضعتسجكا ضعمِ الخخائط كالجراسات اٚستصٛعية كالسعمػهات الكسية لتحميل هسارسات الحخكة 
 28كالتشقل الحزخؼ كأيزا اٚستبياف هػجً لٗسخ كالسقابمة السباشخة هع أصحاب الخبخات شجرت ب 

 ْ ضعاصسة الشيجخ  السجاؿ فٍػ ىياه أهاهقابمة ضعمِ ثٛث فتخات 
 : استخٛص الفخضيات التالية إلِفْ ٌحي الجراسة ىية كالسجٓشة االعٛشة الستجاخمة بيغ الحخكة الدك

لمحخكة الدكاىية بيغ تحػؿ  " السحخؾ "الدكاىْ كتسجد السجٓشة الحزخؼ: يكػىاف هتغيخ الشسػ-1
 أخخػ. أهاكغلِ إتشقل الالذبكة اٚجتساعية ك 

 هقدسة أك ةهغمق ةهجسعات سكشي أكزخية تطٍخ فْ شكل شصاضعات الجٓشاهيكية الح -2
الػضعية الخدٓئة لمٍياكل القاضعجية لمشقل الحزخؼ تجؿ ضعمِ ضعجـ التدييخ الحدغ لمحخكة  -3
 .الدكاىية

 : تْ تع الحرػؿ ضعميٍاال الشتائجكهغ 
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 .جٓشاهيكية الحزخيةالتػجج ضعٛشات هعقجة بيغ الحخكة الدكاىية ك -
حيا  السجٓشة كتشسيتٍا هغ حيث السعمػهات السكاىية كاٚجتساعية إىية تداضعج ضعمِ االحخكة الدك-

 .الثقاؼية كاٚفتخاضية
 .تشذئ الحخكة الدكاىية ك سجٓشة ترشعال-
 .التسجد الحزخؼ كالذبً الحزخؼ يداضعج ضعمِ زيادة تباضعج السدافات-
لسجٓشة ؼيسا يخز العسل فْ العٛشة بيغ الدكغ كالعسل ٌْ ضاٌخة تخكد هشاصب العسل فْ كسط ا-

كالدكشات السػجػدة فْ اشخاؼ السجٓشة  ا٘شاهات، جاىب الػضيفة الدكشية  إلِ ةتجار الشصاع الخجهات ك 
حا ها ٓشتج ضعشً فخؽ فْ  غيخ هجٍدة جيجا بػسائل الشقل.ال هغ حيث الحخكة الدكاىية كالدكاف  ا٘هكاىياتٌك

يسكشٍع التحخؾ كالتشقل ضعمِ خٛؼ الدكاف الحٓغ ، خاصةالحرػؿ ضعمِ كسائل ىقل  إهكاىياتالحٓغ لٍع 
 الغيخ هػصػلة بػسائل الشقل الحزخؼ كذكؼ الجخل الزعيف. ةٓػججكف فْ السشاشق الستباضعج

 كالخغبات اٚجتساعية. اٖهشياتفْ جسيع الحاٚت السجاؿ كالسكاف الحزخؼ يعج كسيمة لتحقيق  -
 ًصجـ بالػضعيات الججٓجة لمفخد بالسقارىة هع كضعيتكالسجاؿ الحزخؼ تر ا٘ىدافالعٛشة بيغ  -

ا  أفالدابقة بحيث يسكغ  السجتسع كالسجاؿ ٌسا غيخ  أف إلِيكيفٍا با٘ضافة  أكٓجضعسٍا  أكيغيٌخ
 هشفرٛف.

مسشاشق السخكدية لالشسػ الدكاىْ الدخيع فْ السجٓشة ىتج ضعشً هجاؿ حزخؼ ضعغ شخيق تخكيد شػؼ -
 اٖساسية.حيصة العذػائية الخالية هغ الٍياكل القاضعجية كالخجهات كتػسع السشاشق الدكشية الس

 )انجميدية(: خابعةالجراسة ال-
 تابيظ ، إنجونيديا وجابػد، تأثيخ التحزخ والتػسع العسخاني الدخيع في مجيشة جافا دراسة بعشػاف 

 2015اي سشة بجاهعة كيػتػ بإىجكىيديا ، أشخكحة دكتػر  Andrea, Emma Pravitasari إضعجاد، هغ 
 تٍجؼ ٌحي الجراسة لمػشػؼ ضعمِ : 

فْ إىجكىيديا  تقجيع لسحة ضعاهة ضعغ اٖىساط كاٚتجاٌات الحجٓثة لمتحزخ كالتػسع الحزخؼ -
 .كػاحجة هغ الجكؿ أسيػية التْ تػاجً التشسية الحزخية الدخيعة فْ العالع

كالتػسع  لمتحزخأدػ ؼ لحكتحجٓج العاهل ا، لمكذف ضعغ اٖثخ ا٘يجابْ كالدمبْ لمتحزخ-
 .الحزخؼ فْ الشصاؽ الكمْ كالجدئْ لمسشصقة
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٘ضعصا  بعس التػصيات الدياسية حػؿ كيؽية إدارة الشسػ الحزخؼ بصخيقة هدتجاهة هغ أجل  -
  الجكؿ الشاهية. هعالجة السذاكل الحزخية الشاجسة ضعغ التػسع الحزخؼ كالتػسع العسخاىْ الدخيع فْ

، GWRهشٍسا : اٚىحجار السخجح ،  ا٘شميسيغحرائية فْ تحميل كتع استخجاـ اٖساليب ا٘
 كهعاهٛت اٚرتباط .كجا ت ىتائج الجراسة باٚستشتاجات التالية : 

 .افاٖهغ الغحائْ لجا إلِ اىخفاض إىتاج الغحا  كيٍجدٓؤدؼ التػسع الحزخؼ الدخيع -
حزخية كبيخة، بسا فْ  ػد هجفا بذكل خاص بػجفٓتأثخ التحزخ الدخيع كالتشسية الحزخية فْ جا-

 .Jabodetabek Megacityذلظ 
كتتسيد ضعسمية الزػاحْ ٌحي  الكبخػ،ٌشاؾ ضغط لتصػيخ السشاشق السحيصة بالسشاشق الحزخية -

 بػاىتذار الدحف العسخاىْ هغ القمب إلِ السحيط: ٓشتقل بذكل هتدآج هغ كسط السجٓشة ىحػ الزػاحْ.
ككحلظ فْ السشاشق الحزخية  ،Jabodetabek Megacityػ ٓتسيد التصػر الحزخؼ الدخيع ل-

بسا فْ ذلظ ضٍػر هجف ججٓجة كهشاشق  أسيػية اٖخخػ، بارتفاع الشذاط اٚجتساضعْ كاٚشترادؼ ،
 .صشاعية كبيخة كحجائق سكشية كهخاكد أضعساؿ

خؼ ذجع تصػيخ البشية التحتية كالصخؽ الدخيعة أك الصخؽ الججٓجة ضعمِ سخضعة التػسع الحزي-
حا بالصبع يسكغ أف يكػف لً آثار سمبية ضعمِ استجاهة التشسية الحزخية فْ  كأىذصة التشسية الحزخية. ٌك

 .ٌحي السشاشق
اٚشترادية  ك ، كجج أف العػاهل الجيسػغخاؼية كاٚجتساعيةGWRهغ خٛؿ استخجاـ ىسػذج ك 

تأثخا  فْ جديخة جاكة السشصقة اٖكثخالسحمية تؤثخ ضعمِ أثار السكاىية لمتحزخ كالتشسية الحزخية الدخيعة 
 .أكبخ إهكاىية لمتحػؿ إلِ استخجاهات حزخية كبٍا

ا، كخاصة فْ كل هغ السشاشق الحزخية، لٍا فارتفاع ضعجد الدكاف كاٖىذصة اٚشترادية فْ جا -
ْ هغ تأثيخات كبيخة ضعمِ الصمب ضعمِ الغحا  كالسػارد الصبيعية، با٘ضافة إلِ اٚستخجاـ السفخط لٗراض

أجل السدتػششات كا٘سكاف كاستخجاهات حزخية أخخػ. كيشتج ضعغ ٌحا تحػيل استخجاـ اٖراضْ، 
ا هغ السشاشق الخزخا  إلِ استخجاهات هختمفة.  كالغابات، كالسشاشق الدراعية، كغيٌخ

 Jabodetabekالتػسع فْ : أىػاع ضعجٓجة هغ القػة الجافعة ضعمِ السشاشق الحزخية تؤثخ-
Megacity العشاصخ العالسية / الخارجية كالجيسػغخاؼية كالبشية التحتية كالصبيعية. هغ خٛؿ ٌحي ، أؼ
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تختمف  Jabodetabek Megacityالجراسة، كجج أف القػػ الجافعة التْ تؤثخ ضعمِ التػسع الحزخؼ فْ 
  .ىطًخا لتأثيخ اٚشترادات العالسية كالخارجية ،حدب السػشع

البشية التحتية ٌْ  ة الستعمقة بالتخكيبة الدكاىية السحمية،أف القػػ الجافع GWRكذف ىسػذج -
خ  كالعشاصخ الصبيعية تؤثخ هكاىيا ضعمِ التػسع الحزخؼ ٌشاؾ. كهع ذلظ، فإف التحزخ فْ جاكختا، جٌػ

 هجٓشة ضعالسية.   تأصبح االسجٓشة ، ٌػ اٖشل تأثخًا بالقػػ الجافعة السحمية ٖىٍ
  

متػسع كلكغ ل خاؼية تػفخ التأثيخ السٍيسغ ضعمِ السشاشق الحزخيةٓبجك أف القػػ الجافعة الجيسػغ-
ضعمِ إضٍار التبعية السكاىية السحمية لكل هػشع أف ترف بذكل أفزل  GWRيسكغ لقجرة ىسػذج 

 Jabodetabekخرائز العٛشات السكاىية بيغ الستغيخات ، كبالتالْ تفدخ التػسع الحزخؼ فْ 
Megacity. 

،  Jabodetabek Megacityالحزخؼ الدخيع فْ السجف الكبيخة هثل التحزخ كالتصػر بدبب  -
ٚك تقترخ  ،ضٍػر العجٓج هغ السذاكل يٍاشصػؼ ضعمٓغالبا ها فا ، ككحلظ فْ السجف الكبيخة اٖخخػ فْ جا

السذاكل ضعمِ الكثافة الدكاىية العالية كتحػيل هداحات شاسعة هغ اٖراضْ هغ اٚستخجاهات الدراعية 
الحزخية ، كلكغ أيًزا اٚختشاشات السخكرية ؛ تمػث السياي كالتخبة كالٍػا  ؛ تغيخ السشاخ؛  إلِ السشاشق

السخصط لٍا ؛ اٚفتقار إلِ الخجهات اٖساسية التْ تعدز الفقخ كالبصالة  خضعجـ كفاية الصاشة التشسية غي
 .ا٘دارة كاٖحيا  الفقيخة كالجخيسة ؛ كسػ  

فْ السشاشق السعخضة لمؽيزاىات كاٚىٍيارات  التصػرات الحزخية غيخ السٛئسة -
اٖرضية. يجب ضعمِ أكلئظ الحٓغ ٓجٓخكف التشسية الحزخية الشطخ فْ السخاشخ السحتسمة حتِ يسكغ 
سية ٌػ تعديد التغييخ  لٗىذصة الحزخية أف تديخ ضعمِ ها ٓخاـ. كهع ذلظ، سيكػف التجبيخ اٖكثخ ٌأ

 ػهية لمحفاظ ضعمِ البيئة. السؤسدْ كزيادة جٍػد السشطسات غيخ الحك
  ضعمِ  أك تغيخ الحخكة الدكاىية ه ضعمِ إهاباٖكثخ يا الجراسات الدابقة لتخكد ٌحي جا ت

 إلِ أشارتٌشاؾ دراسة كاحجة فْ هزسػىٍا شج  أفتصػر السجٓشة كلكغ لع يجتسعا فْ هػضػع كاحج غيخ 
تغييخات التْ شخأت ضعمِ تخكيبٍا فْ تصػر السجٓشة هغ حيث ال العاهل الجيسػغخافْ لً دكر رئيدْ أف

 أفكسا ٚحطشا  الجاخمْ كضعمِ هدتػػ ضعٛشاتٍا اٚجتساعية كالتأثيخ ضعمِ بشائٍا كأسمػب حياة الدكاف،
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ليٍا اضعتسجت فْ أدكاتٍا البحثية ضعمِ السشٍج الػصفْ التحميمْ ك أداة اٚستبياف أغمبية الجراسات الستصخؽ إ
شسشا أرضية ىطخية ات السصمػبة كشج تسثمت ٌحي الجراسات الدابقة فْ كالسقابمة السباشخة لتجسيع السعمػه

السشاسبة التْ تداضعجىا فْ  يةساليب البحثاٖ، كهعخفة شاهشٍا  لبشا  هشٍجية هتساسكة لجراست باٚىصٛؽ
جاؼ إلِالػصػؿ  هغ فجىا كحلظ استتداٌع فْ تصػر السجٓشة  أفالحخكة الدكاىية يسكغ  أفبحثشا ككيف  ٌأ

البحث الشطخؼ  إثخا بالسفاـيع كالعشاصخ السشاسبة التْ تداضعج فْ  كا٘حاشةفْ كيؽية تحجٓج الجراسات ٌحي 
  فْ هجاٚت الدكاف ك كالػسط الحزخؼ .
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 تسهيج 
 دائسا ها كافك  ،أسختًكثخ تعمقا بأرضً التْ يجج فيٍا هتاع ىفدً كهتصمبات أ ا٘ىدافلصالسا كاف 

كاٚستقخار  هغاٖالبحث ضعغ السكاف الحؼ يسكشً هغ تمبية حاجياتً كيػفخ لً  إلِٓتحخؾ كيتشقل هغ ٌشا 
حي الحخكة الدكاىية تقػـ ضعمِ شجرة تحخؾ  هػشعٍع أجل تغييخ فْ هجاؿ كخٛؿ زهغ هعيغ هغ  اٖفخادٌك

لكغ ضعشج حجكث ٌحي الحخكة يحجث تغييخ لسٍشْ لمبحث ضعغ الحياة السخجػة، ا أكاٚجتساضعْ  أكالسكاىْ 
 ات اٚجتساعيةحيث التخكيب كالعٛشهغ كالدكاىْ ك اٚجتساضعْ كالثقافْ كاٚشترادؼ  ضعمِ هدتػػ البشا 
  .كالػضعية العسمية



 

 : مجخل حػل الحخكة الدكانية .1
فقج تكػف ٌحي الحخكة  ،ىذاط هتعجدة أكجًكصف الجيسػغخافيػف الحخكة الدكاىية باىٍا ضاٌخة ذات 

كشج  ،شميمةفْ بمج الجحب لسجة ساضعات  ا٘شاهةكشج تقع  ،كثيخة ٖهياؿكسا شج تكػف ، شميمة أهتارلسدافة 
  1.ياـ كالدشيغهغ ذلظ بكثيخ حيث تتجاكز اٖ ٖكثختصػؿ 

إف هغ أكجً اٚختٛؼ الخئيدية بيغ تاريخ أفخيؿيا شبل اٚستعسار كبيغ تاريخ أكركبا كالجد  اٖكبخ "
العاهمػف  اٖفخيقيػف فقج كاف السدارضعػف  ،هغ آسيا هدألة حخكة الدكاف، كحخاؾ السدارضعيغ برفة خاصة

ة السشاشق السجارية كشبً السجارية، أكثخ تشقٛ بكثيخ هغ فٛحْ أكركبا أك آسيا الحٓغ كاىػا يسارسػف فْ تخب
ة شصعة اٖرض ىفدٍا سشة بعج سشة؛ إذ إف ضعسمية تججٓج الخرػبة ٌحي بالدراضعة الكثيفة، كيججدكف خرػ 

السستجة باٚىتقاؿ هغ حقل  كاف هغ السحتع هسارسة الدراضعة لع تكغ هسكشة فْ هعطع أرجا  أفخيؿيا، كلحلظ
إلِ آخخ كل ضعاـ. ككاف هغ ىتائج ذلظ ضعجـ ارتباط الدكاف بقصع هعيشة هغ اٖرض ارتباشا هترٛ، 

ع بالحخاؾ أكثخ هغ سكاف اٖهاكغ اٖخخػ   .2كتسيٌد
، كالسبشية فْ  تبجك هختمف الحخكات إلِ حج ها بسثابة تجسع الفئات الػششية فْ إشميسٍع التاريخْك 
، كأف اٚستعساركسياسْ كضعمِ ٌجخة ضعجد هتفاكت هغ الدكاف تبعا لصبيعة  اشترادؼج ضعمِ غدك آف كاح
 .3استثسار استعساركسا كاف اٖهخ فْ الجدائخ، أك  ،استعسار سكافيكػف 

 بعس السفاهيع الستجاخمة:  . 2
شة كيختبط الستبآ ٌػ اختٛؼ حجع الدكاف فْ ٌحا السجتسع ضعبخ فتخات الدهشية: الشسػ الدكاىْ-أ

، ككمٍا هفاـيع ٚ تشفرل ضعغ شارة حخكة  الدكاف بسفٍػهْ تزخع الدكاف كأزهة ْالدكاى هفٍػـ الشسػ
ا ، كإىسا  ، ذلظ ٖىً شالسا كاف الدكاف كتمة هغ البذخ ٚ تعير فْ حالة استاتيكية دائسة الدكاف كتغيٌخ

ع إىسا شج يديخكا فْ اتجاي الشسػ تتسيد بالحخكة كالتغيخ، فإىشا شج ىٛحع أف الدكاف فْ حخكتٍع ك  تغيٌخ
، كإها أف يديخكا فْ اتجاي ضعجـ  ىتيجة الديادة فْ أضعجادٌع بفعل العػاهل السختمفة هثل السػاليج كالٍجخة

                                   
 1981، 54-50خؼ، هجمة الؽيرل، الحج كالٍجخة بيغ السشطػر الجيسػغخافْ، دار الؽيرل الثقاؼية لمشذخ، الدعػدية ، العجد خالج السص 1

 148ص
 1997، لبشاف، 5أغػث، افخيؿيا هغ القخف الدادس ضعذخ الِ القخف الثاهغ ضعذخ، اليػىدكػ هشطسة اٖهع الستحجة لمتخبية كالعمع كالثقافة، هجمج   2

 71ص 
 100 ص 1977بيخكت، ، 2طبيار جػرج، تخجسة سسػحْ فػؽ العادة، جغخاؼية الدكاف، هشذػرات ضعػيجات،   3



 

ا ، فإف ٌحي الديادة  أكهثل الػؼيات كالٍجخة  أخخػ بفعل ضعػاهل  أضعجادٌعالشسػ ىتيجة لمشقراف فْ   أكغيٌخ
 .1حخكة أكىسػا  أككحجسٍع تدسِ تغيخا الشقراف فْ أضعجاد الدكاف 

: التػزيع السكاىْ لمدكاف حدب السشاشق الجغخاؼية داخل البمج الػاحج  التػزيع الجغخافْ لمدكاف-ب
كدرجة الكثافة الدكاىية فْ كل هغ ٌحي السشاشق كهعجٚت الشسػ الدكاىْ فيٍا كىدبة التػزيع الدكاىْ بيغ 

 مدكاف حدب السشاشق الجغخاؼية لمدكاف.الخيف كالسجٓشة كالتػزيع السٍشْ ل
: كتعبخ ضعغ هتػسط ضعجد الدكاف بالشدبة لمكيمػهتخ هخبع الػاحج " ضعجد الدكاف  الكثافة الدكاىية-ت

 .2هقدػهة ضعمِ السداحة الجغخاؼية"
يدسِ اٚىتقاؿ الجيسػغخافْ، كيعشْ التحػؿ التاريخْ فْ هعجٚت التحػؿ كاٚىتقاؿ الجيسػغخافْ: -ج

دا ػ يدبق اىخفاض الٚػ كاىخفاض  الػؼياتت كالػؼيات هغ هدتػيات ضعالية إلِ هدتػيات هشخفزة، ٌك
ػ اشج هغ الشسػ شبل اٚىتقاؿ كبعجي دات هسا ٓشجد ضعشً ىسػ سخيع يدسْ )ىسػا اىتقاليا( ٌك حا ها  ، الٚػ ٌك

 .3يصمق ضعميً فْ اٖدبيات الجيسػغخاؼية ب اٚىتقاؿ الجيسػغخافْ
تدآج الدكاف بجرجة كبيخة بدبب الديادة الصبيعية ) السػاليج كالػؼيات (  :كاىْالداٚىفجار -د    

 .4كالٍجخة ، كيؤدؼ ذلظ الِ الزغط ضعمِ السػارد اٚشترادية كالخجهات
 : التخكيب الدكاىْ -ق    

هجسػضعات كفق ضعشرخ ديسػغخافْ هعيغ هثل  أكفئات  إلِدراسة تخكيب الدكاف يقرج بً تقديسٍع 
البشا  اٚشترادؼ بسا ؼيً هغ أىذصة كحخؼ كدراسة ٌحي العشاصخ تسثل  أكالجياىة  أكالمغة  أكػع الدغ كالش

 .5أساس فٍع السجتسع الدكاىْ كخرائرً كهطاٌخ القػة كالزعف التْ ٓترف بٍا
العسخ، كالشػع، كالسٍشة، كالجشذ، كالدكاج، كالتعميع، )يذتسل تكػيغ الدكاف ضعمِ ضعشاصخ ٌْ 

 .6(كهكاف ا٘شاهة
 : الٍجخة كالشدكح الخيفْ-ك  

                                   
هيسػىة هشاصخية، التحػؿ الجيسػغخافْ كأثاري فْ التذػي العسخاىْ / دراسة تصبيؿية فْ حْ العالية الذسالية ) هجٓشة بدكخة ( ،    1 

  34ص  2005/2004هحكخة هاجدتيخ، جاهعة هشتػرؼ شدشصيشة، 
72-71ص  2012كليج رفيق العياصخة، التخبية البيئية كاستخاتيجيات تجريدٍا، دار أساهة لمشذخ كالتػزيع، اٖردف،    2  

  3 29ص 2011فخاس عباس البياتْ، اٚىفجار الدكاىْ كالتحجيات السجتسعية، دار غيجا  لمشذخ كالتػزيع، ضعساف،    
يع هػسِ الدشخشْ، هعجع السر     4  28ص 2007، ضعساف، 1صمحات كالسفاـيع الجغخاؼية، دار هججٚكؼ لمشذخ، طإبخـا
  5 171ص  1989فتحْ دمحم أبػ عياىة، دراسات فْ الجغخاؼيا البذخية، دار السعخفة الجاهعية، ا٘سكشجرية،    
  6 41-40، ىفذ السخجع الدابق ص فخاس عباس البياتْ، اٚىفجار الدكاىْ كالتحجيات السجتسعية  



 

يقرج بٍا الٍجخة داخل حجكد دكلة أك شصخ هعيغ. كيدتخجـ هرصمح الٍجخة الجاخمية الػافجة، 
كهكاف  ْكالٍجخة الجاخمية الشازحة لٙشارة إلِ التحخكات هغ أك إلِ هشصقة ها ضعشجها يذكل السكاف اٖصم

 .  1السغادرة جد ا هغ ىفذ الجكلة
ف أفْ ذلظ شأىٍا فْ الدكاف ش Kinetic ْب الجٓشاهْ كالبعج الحخکىالجا ة: ٌْالٍجخة الجاخمي

ْ بٍحا تعج أداة أساسية فْ تػزيع كإضعادة تػزيع ٌاخ ك شفْ الس حالٍيجركلػجيا كالخيا ْائية فسالتيارات ال
ٌْ  تزاريذ الدكاف فإف الٍجخة الجاخمية ْفإف تكغ الكثافة كسا سبق القػؿ ٌ ا٘شميع،الدكاف داخل 

 .ضعػاهل تذكيل الكثافة كإضعادة تذكيمٍا كتخاكسٍا أشػػ ضعاهل تعخية كضعسمية إرساب بذخػ كهغ ٌشا تعتبخ هغ 
 : الٍجخة الجاخمية ضاٌخة إيجابية 
أف يكػف كاضحا أف الٍجخة الجاخمية ضاٌخة صحية كهذجعة فْ هجتسع الدكاف ليذ  ٓشبغْابتجا ،  

بعيجا ضعغ هٛهح السجتسع  ْكػد السكاىْ كالتخثخ السػضعفقط ٖىٍا دليل صحة كحيػية كتحػؿ ضعغ الخ 
، ٚك ٖف الحزارة الرشاعية الحجٓثة ٌْ هجتسع الحخكية كالديػلة الذجٓجة  folk societyالخيفْ العقيق 

كٛ ا٘ىداف كالسكاف أك هزافة ل كالتفاضعل الخٛؽ ، كلكغ أيزا كأساسا ٖىٍا تحقق أك تخمق هشفعة حجية
السشاسب كبٍحي الرفة ٚ يسكغ إٚ  اسب إلِ السكافشحيث تشقل الخجل الس ،Place utility ضعمِ حج سػا 

 ْسا ٌمهث الدكاىْأف تكػف الٍجخة الجاخمية ضاٌخة سميسة هفيجة كدكرة دهػية هشذصة كهججدة لمجدع 
صػة هع جا بيج كخصػة بخٓ ِ، فٛ هخا  فْ أف تدآج كارتفاع هج الٍجخة الجاخمية شج هز ؼ مجدع الحزار ل

ا ال ؼ الحزار  اتصػٌر ا كتحجٓثٍا كتقجهٍا كىسٌػ يكػف غيخ ذلظ  ككيفا كها كاف لٗهخ أف ؤثخ كساسكتحزٌخ
ة الجاخمية ٓتجً هعطسٍا أساسا ككقاىػف ضعالْ ضعاـ هغ الخيف إلِ السجف خ ة الٍجكحخ  فٖ ا٘شٛؽضعمِ 

غ أشػػ أدكاتٍا هثمسا ٌْ هغ أبخز ه ْفالٍجخة الجاخمية ٚ تشفرل البتة ضعغ ضعسمية التسجٓغ أك التحزخ ٌك
لذْ  كاحج حتِ غجا أك بجا كٌٛسا سببا كىتيجة لٕخخ فْ  شتاف أف تكػىا جاىبيغثأدلتٍا بل تػشظ اٚ

كىقل لدكاف الخيف كاٖشاليع بػاسصة الٍجخة  "تبخيخ "جٓغ فْ أبدط تحميمً سػػ ضعسميةسسا التف .ىفذ الػشت
الٍجخة الجاخمية خصػة إلِ  ا :هخكدة ٌْ السجف كاخترار  ىقط هبمػرة ، كحذجٌع فْ"تكثيفٍع"الجاخمية ، ثع 

  .2إىٍا أكثخ هغ إضعادة تػزيع الدكاف  شبيعياتكغ خصػة إلِ اٖهاـ  حزاريا إف أضعمِ
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يذيخ التحزخ أك "التحػؿ الحزخؼ" إلِ "التحػؿ فْ الدكاف هغ الدكاف التحزخ :  -ؼ
، حيث الدراضعة ٌْ الشذاط اٚشترادؼ الدائج ، إلِ تمظ  السشتذخيغ ضعبخ السدتػششات الخيؽية الرغيخة

كأىذصة   التْ تتخكد فْ السدتػششات الحزخية اٖكبخ كاٖكثخ كثافة كالتْ تتسيد بٍيسشة الرشاضعة
 .1 الخجهات

 : عػامل تصػر الحخكة الدكانية. 3

 
 2050ك  2003ك  1950تػزع سكاف العالع بيغ ضعاـ :  1صػرة رشع 

   كاىتذار ثقافة اٚستٍٛؾ إلِ تعسيق الفػارؽ التْ تتجمِ فْ ثخا  السشاشق أدت العػلسة
الحزخية كالتْ تتشاشس بذكل صارخ هع الفقخ كالحخهاف كالفطاضة التْ تسيد السذٍج الخيفْ فْ البمجاف 

ؽية إف اٖحيا  الفقيخة السددٌخة فْ السشاشق الحزخية التْ يدكشٍا السٍاجخكف هغ السشاشق الخي ، الشاهية
 :  العػاهل كالتْ تتسثل فْكشج ىتجت ضعشٍا هجسػضعة هغ  إلِ حج كبيخ ٌْ ىتيجة لٍحي الفػارؽ 

 : العػامل الصبيعية-أ 
 الجكلة ٓؤثخ ضعمِ الكثافة الدكاىية أكالسشصقة  أكالسػشع الجغخافْ لمدكاف  إفالسػشع الجغخافْ: -1

ع،  أك، كهجػ تخكد الدكاف  رشة تفريمية ضعغ تػزيع الدكاف فْ لحا يسكغ هغ خٛؿ فحز خاتبعثٌخ
كثيخًا ضعغ سػاحل  جٚ تبتعيعيذػف فْ هشاشق  اٖرضأف هعطع سكاف  استشتاجالعالع التػصل إلِ 

 البحار.
فْ تػزيع الدكاف سػا  بذكل هباشخ هغ خٛؿ  تأثيخاالعػاهل  أكثخعج السشاخ هغ ي السشاخ:-2

 خ هغ خٛؿ تأثيخي فْ العػاهل اٖخخػ. بذكل غيخ هباش أككالتداشط كالحخارة ضعشاصخ السشاخ 
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يٛحع أف تبآغ التزاريذ ضعمِ سصح الكخة اٖرضية هغ حيث هطاٌخ الدصح )التزاريذ(: -3
 ارتباشاتختبط  ،اٚرتفاع كاٚىخفاض أك هغ حيث اختٛؼ أىػاضعٍا هغ هختفعات كجباؿ كسٍػؿ كأىٍار

سصح  أشكاؿتكذف  أفلخخيصة شبػغخاؼية يسكغ القخا ة الدخيعة  إف ،الدكافشػيًا بالتبآغ فْ تػزيع 
كبشا  ضعميً فإف الجباؿ تعتبخ هغ هشاشق الكثافة السشخفزة ججًا اٖرض تختبط بأىساط تػزيع الدكاف، 

صعػبة هسارسة اٖىذصة الدراعية بٍا ىطخا لزيق  إلِ، إضافة  كذلظ لػضعػرتٍا كصعػبة التشقل فيٍا
 ستخجاـ اٖدكات كالتقشيات الدراعية فيٍا .السدصحات الرالحة لمدراضعة كاستحالة ا

ىً ليذ هغ الدٍل الخبط أضعمِ الخغع هغ أف التخبة تعج السرشع الصبيعْ لغحا  ا٘ىداف إٚ :  التخبة -4
كتخكد الدكاف ىكار العٛشة بيغ التخبة الخربة إكسا اىً هغ الرعب  ،بيغ تػزيع الدكاف كأىػاع التخبة 

  .ادؼ الدائجرتكػف الدراضعة ٌْ الشذاط اٚشت فْ بعس السشاشق خاصة ضعشجها
ٚشظ أف الثخكات الصبيعية تمعب دكرًا كبيخًا فْ جحب الدكاف الثخكات السعجىية كهرادر الصاشة :  -5

كتدآج  فسع ضٍػر الثػرة الرشاعية كاستغٛلٍا فْ هشاشق هعيشة . اكتذافٍابل كإضعادة تػزيع الدكاف ضعشج 
كالحجٓج. كلسا كاف ىقل ٌحي الخاهات كالسػاد اٖكلية صعبا ر الصاشة كالفحع الحاجة إلِ السعادف كهراد

 .1سػادلأدػ ذلظ إلِ تخكد الدكاف بجػار أهاكغ تػافخ ٌحي اكهكمفا فْ ذلظ الػشت 
فسغ  ،فْ ىسط تػزيع الدكاف  بارزاالشذاط اٚشترادؼ دكرًا  الشذاط اٚشترادؼ الدائج : ٓؤدؼ -6

فْ حيغ ٓختبط الشذاط  ، بكثافة سكاىية هشخفزة طك الجسع كاٚلتقاأة الخضعْ الستػشع اف تختبط أىذص
تدٍع  ، كهغ جٍة أخخػ  ، ، تبعا لشػع السحرػؿ كىسط الدراضعة الدراضعْ بسدتػػ كثافة اضعمِ هغ ذلظ

 . سكاىية هختفعة هقارىة باٖىذصة الدراعية كثافة جػدفْ ك  الرشاضعة
ا فْ ىذأة بعس السخاكد العسخاىية لقج أسٍست شخؽ الشقل كخصػ :  الشقل -7 ط الدكظ الحجٓجية بجكٌر

الدكاف فْ  كسا أسٍع الشقل البحخؼ فْ ىذأة السػاىئ كتخكد ، كازدياد الكثافة الدكاىية فْ بعس اٖهاكغ
 لحلظ يٛحع اىتعاش كىسػ بعس السخاكد العسخاىية التْ تقع ضعمِ خصػط الشقل السشاشق السجاكرة لٍا

 .الشقلتقع بعيجًا ضعغ الصخؽ كخصػط  كاىكساش تمظ التْ
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 ، ىساط تػزيع الدكاف فْ بعس السشاشقأبسا تفدخ العػاهل التاريخية العػاهل التاريخية كالحخكب: ر  -ب
فعمِ سبيل السثاؿ ٚ أحج ٓشكخ البرسات التْ تخكٍا اٚستعسار ضعمِ تػزيع الدكاف فْ شارة أفخيؿيا 

ا، كها ىتج ضعشٍا هغ تقديسات كحجكد   1.سياسية أصبحت هػضع ىداع حتِ الػشت الحاضخ كغيٌخ
 :  العػاهل اٚجتساعية -ت 

فْ أؼ هجتسع  ا٘ىجاب: خرػبة الدكاف  لفع يصمق لمجٚلة ضعمِ ضاٌخة  ضعاهل الخرػبة-
ْ السقجرة الفديػلػجية ضعمِ التْ يعبخ ضعشٍا بعجد السػاليج اٖسكاىْ ك  القجرة  أك ا٘ىجابحيا  ، ٌك

كلعل اكثخ العػاهل  ،كيسكغ التحقق هغ الخرػبة هغ إحرا ات السػاليج  اٖشفاؿ ،الصبيعية ضعمِ حسل 
ٌػ ذلظ اٚرتفاع الكبيخ فْ هدتػيات الخرػبة فْ الجكؿ  ا٘شٛؽزيادة الدكاف فْ العالع ضعمِ أثخا فْ 
 .2الشاهية 

 كبحلظ ، كصػرة الدكغ كشبيعتً ، يذكل الدكغ ىػع اٚستقخار البذخؼ حدب شكل الدكغ: -
كصػرة الدكغ ؼيً ٌْ الخيسة  رئيدية لمدكغ أكلٍا الدكغ البجكؼ ، أشكاؿيسكغ التفخشة بيغ ثٛثة 

السرشػضعة هغ القساش غالبا كالتْ يدٍل حسمٍا ، ٚك ٓػجج فْ الخيسة سػػ هتاع شميل يسكغ حدهً 
كالذكل اٖخيخ  ها الذكل الثاىْ لمدكغ فٍػ الدكغ الخيفْ فْ القخػ الدراعية، كأبدخضعة كحسمً بدٍػلة 

  3ٌػ السجٓشة )....( .
،  شخار السٍاجخ بالٍجخة يعتسج ضعمِ ضعسمية حداب لمتكمفة كالعائج هغ ضعسمية الٍجخة فإ الٍجخة :-

، ثع ٓتخح القخار بالٍجخة إذا كاىت السشافع الستػلجة هغ  إذ يقػـ السٍاجخ بػزف ضعػاهل الصخد كالجحب
ك هكاىتً  كضيفتًضعمِ سبيل السثاؿ فإف شخار السٍاجخ بتخؾ  ، ٍاضعسمية الٍجخة تتعجػ التكمفة السترمة ب

فْ العسل ٚىتٍاز فخصة كضيؽية أفزل فْ البمج السزيف ٓتزسغ ضعسمية هقارىة بيغ العائج الحؼ 
هغ الػضيفة الججٓجة كبيغ السكاىة اٖضعمِ فْ العسل، كالتكمفة التْ ٓتحسمٍا باىتداع ىفدً  ًييحرل ضعم

كأصجشائً الحٓغ اضعتاد أف  ً، كهجتسعً الحؼ اضعتاد الحياة ؼي ٖصمْ كتخؾ هشدلًكأسختً هػغ هػششً ا
 .4 يكػف بيشٍع
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 :العػامل الثقافية -ج
ط سالفكخ الدائج، كى جتػالك  اٖخٛؾية كالعادات كالتقاليج كاٖضعخاؼ تجاٌاتاٚالتْ يقرج بٍا 

 اٖخخػ ساس التغيخات أ قاؼيةالثالعػاهل ر إلِ اضعتبا )فيبخ(كشج ذٌب بعس اٚجتساضعييغ  العسل،
، ة تؤثخ فْ كسائل ا٘ىتاج كىػضعًفكالثقا اجتساعية،هغ تغيخات  ضعشٍا أة كها ٓشذيكالتكشػلػج كاٚشترادية

كالٛهادؼ(  السادؼ)ة فشاصخ الثقاعكيختمف تقبل الشاس ل كهعتقجاتشا،تشا اكفقا لعاد كفْ شخؽ اٚستٍٛؾ
 ً.كفئات السجتسعباختٛؼ شبقات 

 ػامل الدياسية:الع-د 
عشية الس كالخكحكالجبمػهاسية صيع أحج أف ٓشكخ دكر الدمصة كالتكػيغ الدياسْ كالؿيادة ٚ يدت

الحاكع العادؿ الجيسػشخاشْ  ك الرالحةفالحكػهة  ضعجاد لً كالسداضعجة ؼيًلمذعب فْ ضعسميات التغيخ كا٘
كاىت هادية أك ٚ هادية، هحسػد كهقبػؿ فْ جسيع الجػاىب سػا   يجخاف هجتسعاتٍسا إلِ تغيخ

 ،ح بتجاكز أك ضمع ، كتشذخ التعميعيخ اٖهغ كاٖهاف لسػاششيٍا ، فٛ تدسفتدٍخ لتػ  فالحكػهات الخشيجة
إلْ غيخ ذلظ حدب  ك فخضأ،  اٚجتساضعْسذ التكافل أ تثبيت شخيقكتقخب الفػارؽ بيغ الشاس ضعغ 

 .1 الدياسْ الحؼ تتبعً الجكلة الشطاـ

 : الدكانية أنػاع الحخكة. 4
: حجد كل هغ تيخىد ككيمياف الحخكة اٚجتساعية ضعمِ أىٍا فعل جسعْ فعاؿ الحخكة االجتساعية -أ

 .2هخاحل تصػرية هتقجهة  إلِلٍا القجرة ضعمِ دفع ضعسمية التغيخ اٚجتساضعْ 
ك هدتػػ اجتساضعْ أ ةهغ شبق ةك الجساضعأ: اىتقاؿ الفخد ة اٚجتساعي خكةيعخؼ بتخيع سػركيغ الح

، بحيث ٓختبط بٍحا اٚىتقاؿ تغيخ فْ آخخهدتػػ اجتساضعْ اشترادؼ  أكخخػ أ ةلِ شبقإشترادؼ هعيغ ا
 .3أسفللِ إك أضعمِ أ لِ إكدخل الفخد كشج يكػف ٌحا اٚىتقاؿ  ةهدتػػ كضيف

 :الحخكة االقترادية -ب
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هغ  ةلحخك، كتعج اهعا ةكجاذب ةخخ بفعل ضعػاهل شاردآلِ إاىتقاؿ الدمع كالدكاف هغ هكاف  تعشْ
ىداف فْ ىطاـ هع ا٘ اٚشترادية اٖىذصةالتْ تعبخ ضعغ هجػ تفاضعل  اٚشتراديةٌع السطاٌخ أ 

رد لِ السػاإالػصػؿ  ةهكاىيإهع  الحخكةضعمِ  القجرةكتعج  ة ،خاص ةاٚشترادؼ العاـ كىطاـ الشقل برػر 
 هعيغ إىتاجيغ فْ ؼ تخرز هػشع هعأ فْ تػجيً التخرز السػشعْ ةكيدخ هغ العػاهل السٍس ةبدٍػل

حا ٓؤدؼ  شاؾ  ا٘ىتاجس فْ التْ ترل بيغ هشاشق الفائ ةلِ ؾياـ التجار إ، ٌك  ةىػاع هتعجدأك العجد ؼيً ٌك
 ة، كحخكس الساؿأر  ةضعميٍا حخك ةاٖهثماٚستٍٛؾ كهغ ك  ا٘ىتاجالتْ تخبط بيغ هشاشق  ةهغ الحخك

الشقل  ةكتذكل حخك ،، كالخبخات كالتجارباٖفكاركحخكة السدافخيغ، كحخكة  العسالة، كحخكة الدمع،
 .  1كالثقاؼية ةكاٚجتساعي ةبيغ الفعاليات اٚشترادي ةضعغ العٛشات الستبادل ةالشاجس ةالشٍائي ةالسحرم
خخػ كحخكة أهٍشْ جغخافْ  كحخاؾرج بً ىػضعاف حخاؾ هٍشْ هحمْ كشج يق :ةالسهشي كةالحخ  -ت

ػ دخػؿ اليج ا ا كشػع ثالث ٌك ة دكف هسارس ةهباشخ  ةالرشاضع ِلإصل الخيفْ ذات اٖ مةلعاهيسكغ اضعتباٌر
 :ستة أشكاؿ، الحخاؾ السٍشْ الجغخافْ ٓتع ضعمِ  سابقة ةهٍغ غيخ صشاعي

صاحب  تغييخ -3فْ هزسػف العسل  التغييخ -2  ك خارجٍاأ ةداخل القػػ العاهم ةالحخك -1
التْ  اٌٖجاؼك أ ةلتْ تحجث فْ الرشاضعا التغيخات -5 ةك السٍارات السدتخجهأ ةالسٍش تغييخ -4العسل 

ا السٍارة   . 2السػشع الجغخافْ لمعسل تغييخ-6تػجً ىحٌػ
 : األمج شػيمة الجائسة الهجخة-ج

 تكػف  ها غالبا ٖىٍا ةخارجي كأ ةداخمي كاىت سػا  ةالٍجخ  شكاؿأ كضحأ هغ الذكل ٌحا يعتبخ
 كأ كدائخ ٌجختً هغ ةشػيم ةفتخ  بعج ٚإ صمْٖا هػششً لِإ بعجٌا السٍاجخ يعػد ٚ اٖشل ضعمِ كأ ةىٍائي
 فخاداٖ ٓشتقل حيث الجشدية ضعمِ الحرػؿ هشٍا الٍجؼ الٍجخة هثل : الشػع ٌحا شكاؿأ كتتعجد سبيل ضعابخ

 كأ ، ججٓجال البمج بجشدية التستع بإهكاىً هدبق ذفإ ضعمِ ٓتحرل اف بعج اٚستؿباؿ بمجاف لِإ كالجساضعات
 . الججٓج هػششً هغ اٚىتقاؿ ضعسمية هغ تقرخ أك تصػؿ شج فتخة بعج الجشدية ضعمِ هشٍع البعس يحرل شج

ع ضعمِ با أ هغ بٍا يدتٍاف ٚ ىدبية رضا لعجـىتيجة  : العمسية لحخكةا -د  حيث العمسْ هدتػٌا
ع التزحية هغ يساىعػف  ٚ ىٍعإف صفػفٍع بيغ هيةاٖ تدػد ها غالبا  هشاشق ٌجخ فْ هشٍعأك  باستقخاٌر
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 كبتالْ بٍا بشائٍعأ الحاؽ جلأ هغ كالجاهعات السعاٌجك  السجارس فيٍا تتػفخ خخػ أ هشاشق لِإ سكشاٌع
 ، هثمٍع أهيػف  يربحػا أف ٖبشائٍع ٓخيجكف  ٚ هيػف اٖ أبا  فإف خخآ بسعشِ لٍع هخبح هدتقبل ضساف
 أصبحت شج الدابق فْ تحؿيقٍا يدتصيعػا لع التْ الذبابية حٛهٍعأك  تٍعابرغ ٓخكا أف ٓخيجكف  كٍحي كحالة
 .1 أبشائٍع فْ هعاشا كاشعا

ْ لمجساضعات ذػائعاٚىتقاؿ كالديخ ال" :  يعشْ فْ اٖساس الخيفْف الشدكح : إالشدكح الخيفْ -ك
الخيؽية ىحػ هريخ غيخ هزسػف " أؼ اىً ٓتسثل بذكل كاضح فْ شجة الحخاؾ الجغخافْ لٙىداف الخيفْ 

ىسا يراحب ٌحا التغييخ تغييخا خد تغييخ لسشصقة ا٘شاهة فقط ، كإهجف يكػف يسكغ أ ٚ–لكغ الشدكح الخيفْ 
هسارسة أىذصة  ِإل ثع ٓتجً رض أٚك السجٓشة ٍٓسل اٖلِ إفْ السٍشة ، فالسٍاجخ الخيفْ ضعشج ىدكحً 

يراحبً تغييخ فْ الػسط ع ف تغييخ السٍشة لىدكحا ريؽيا ٖي اضعتبار  ٚ يسکغك أخخػ فْ السجٓشة 
  .2فْالجغخا

 الشطخيات الدكانية : .5
 نطخية مالتػس: -أ

هية ؤ ىدضعتً التذا الحؼ كاف هغاليا فْ هع ركبخت هالتػس ذاؤـالتجً إلِ تتالشطخيات الدكاىية بجأت 
تجاكز التكاثخ ت رة ا٘ىداف ضعمِج  فْ السدتقبل، كيخؽ هالتػس أف شحياؿ ضعجد العالع ضعغ تأهيغ الغحا

ا ل يةئكثيخ إهكاىية زيادة السػاد الغحاب ، 16، 4، 2، 1)ستػالية الٍشجسية مفالديادة الدكاىية تخزع فْ ىسٌػ
ا  (..32 فالتشاشس بيغ  (. .5، 4، 3، 2، 1)مستػالية الحدابية لبيشسا السػارد الغحائية تخزع فْ ىسٌػ

 هالتػس الغحا  ٌْ سبب السعزمة الدكاىية حدب رأؼ شجرة اٖرض ضعمِ إىتاجك  التدآجشجرة الدكاف ضعمِ 
، إىسا  ٓمةذأف هذاكل الجػع كالبصالة كالفقخ كاىتذار الخ  ِٛصة التْ ٓتػصل إليٍا هالتػس إلكالخ

حي السذاكل  هاف كهكافٌْ هذاكل حتسية تخجع إلِ ٌحا القاىػف الحتسْ الصبيعْ السػجػد فْ كل ز  ، ٌك
 تػزيع الثخكة كالجخل ، ٚك صمة لٍا أيزًا بدػ  ، أك لصخيقة الحكع ٗىطسة الخأسسالية فْ حجكثٍال ةٚ صم

عبدب ؛ بل أف الفقخا  حدب رأؼ هالتػس يجمبػف لشفدٍع الذقا  ، فٍع يجٍمػف حؿيقة سمػكٍع  ب تكاثٌخ
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؛ ككاف هالتػس هغ أشج السعارضيغ لقاىػف إغاثة الفقخا  أك  ضعشً هغ ىتائج كخيسة الجشدْ كها ٓتختب
إٚ تذجيع الفقخا  ضعمِ الدكاج كزيادة  جتٍاىتيتػزيع بعس السعػىات ضعميٍع فٍحي ا٘ضعاىات ٚ يكػف هغ 

 .1الشدل
 :  الصبيعية خيةالشط -ب

ا٘ىداف ىفدً كشبيعة العالع  ف الستحكع فْ ىسػ الدكاف ٌػ شبيعةأٓحٌب أىرار ٌحي الشطخية 
، كشج حاكلػا إيجاد شاىػف لشسػ  ، كأف سيصخة ا٘ىداف فْ ٌحا الشسػ ٌْ سيصخة هحجكدة الحؼ يعير ؼيً

، لكغ القػاىيغ التْ  ٓتسكشػف هغ خٛلً هعخفة ها حجث فْ الساضْ كها سيحجث فْ السدتقبلالدكاف 
 .الشسػفْ ٌحا  تكاٚتجاٌا تػصمػا إلٍا تؤكج ضعجـ تجخل ا٘ىداف كالؿيع ا٘ىداىية

ضعاـ  (هبادغ البيػلػجيا)الشطخية الدكاىية ضسغ كتابً  شزاياد ضعخض ٌخيخت سبشدخ كفْ ٌحا الرج
 اف:  قجحيث يعت 1901

السخمػشات تبجأ فْ كشت هغ  ، ٖف الحياة ضعشج كثيخ هغ الغحا  الجيج ٓديج هغ القجرة ضعمِ التشاسل •
ا حياة الفخد هسا ٓؤد العاـ يكػف ؼيً الجؼ  كبيخا كالسؤكىة الغحائية هتػفخة كالتْ إلِ تدآج  ؼتدٍل بجكٌر

 . الدكاف
قت الغاية ضعغ شخيق شبيعة ا٘ىداف شج حق الحاتْ ٖف أف ٌشاؾ تعارضا بيغ التشاسل كالشزػج •

تساـ بالتشاسل فْ حيغ تؤدؼ بً إلِ متشسية الذخرية تخريز السديج هغ الجہج كالػشت ل إضعاؼ ٌا
، كاف يعتقج أف ٌشاؾ تشاشرا شبيعيا فْ القجرة ضعمِ التكاثخ أؼ فْ القجرة ضعمِ  كالعمسية كاٚشترادية

تساـ ال الذخرْ يدتجضعْ السديج هغ الػشت  فخد بشفدً أك الشسػا٘ىجاب كبخاصة فْ الشدا  ٖف ٌا
حا الش د الدكاف ٖف التصػر اٚجتساضعْ ادة أبصأ فْ ضعجيقز فْ القجرة ضعمِ ا٘ىجاب تزسغ ز كالصاشة، ٌك

 . هرحػب حتسا بازدياد اٚتجاي الفخدؼ

 : االجتساعية ةالشطخي -ج
ػ أف ىسػ الدكاف ليذ هآتقػـ ٌحي الشطخيات ضعمِ أساس  ،  ػضػضعا ٖؼ شاىػف شبيعْ ثابتخخ ٌك

حا الشسػ يخزع لعجد كبيخ هغ العػاهل يجج الشاس فيٍا أىفدٍع مطخكؼ اٚجتساعية التْيجة لكإىسا ىت  ، ٌك
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د ٓبخز الكدشجر کارسػىجرز هغ كفْ ٌحا الرج أىػاع البيشات اٚجتساعية السختمفة التْ يعير فيٍا الشاس، 
 : الشطخية ؼيسا ٓمْ زايايشتمخز  حيث" خٛؿ هؤلفً سكاف العالع

   هغد كيسكغ التفخيق بيغ ضعج ، ، أك كثخة كضعشج حج أهثل فْ أؼ هجتسع إها أف يكػىػا شمة الدكاف 
كذلظ أف هفٍػـ الكثافة هفٍػـ ،  ية كالكثافة اٚشتراديةئا٘حرا : الكثافة الفيديؿية كالكثافة الكثافات ٌْ

الدكاف كبيغ هػارد الثخكة فْ  كأف ٌشاؾ ضعٛشة بيغ حجع ، زاباضعتبار الكثخة كالقمة هدائل ىدبية أيْ ىدب
ا هغ هػارد ٚزهة يسكغ استخ-أك ثخكة هعجىية  اٍيسكغ استغٛل-سع هغ أرض زراعية السجت خاجٍا أك غيٌخ

السذخكضعات التْ  د الدكاف بأىً شميل إذا كاف ٚ يداضعج ضعمِ ؾياـكيحكع کارسػىجرز ضعمِ ضعج ، ٙىتاجل
،  حتاجاٌا ٌحا العجد ٚك ٓديج القجرة ا٘ىتاجية لمفخدْ يد كيعجد ضعغ أف ٓػفخ السشتجات التر تدتغل ٌحي السػا
 .  هػاردي كثيفا إذا كاىت ٌحي الديادة فْ ضعجدي تؤدؼ إلِ تشاشز ا٘ىتاج السدتخخج هغ دكيكػف ٌحا العج

ثخة كبمغ كالكبيغ القمة  كيػصف السجتسع بأىً شج كصل إلِ حجع أهثل إذا كاف فْ حالة كسط
 .ديإىتاجً أشراي هع ضعجـ الديادة فْ ضعج

تعسل دائسا ضعمِ إضعادة  ةيشػػ اجتساع ، ٌحا بالخغع هغ كجػد كشج تٍجـ الزغػط التػازف بالكاهل
حا التػا .مسجتسعالتػازف ل تقج كسا اضع-احةتزف فْ السجتسع ليذ تػازىا بيغ ضعجد الدكاف كالسػارد السٌك

مسحافطة ضعميً بتحقيق اٌٖجاؼ اٚجتساضعْ ل الدكاف كهتصمبات البشا د كلكشً تػازف بيغ ضعج -ػس تهال
كإذا اختل التػازف ىتيجة لديادة  ٍا السجتسعيٍية كالدياسية التْ ٓخهْ إليكالتخف الجٓشية كالتخبػية كالفشية

ؼ شيغ هعا يسيل الدكاف إلِ التكيف هع ٌحي الطخك ثالدكاف أك لٛ أك لديادة هتصمبات البشا  اٚجتساضعْ
ا٘جٍاض أك تشطيع  أك اٚلتجا  إلِ ، ل الدكاججي" كتأ ةالػسصيجابة هعيشة أك" الستغيخات تاس هغ خٛؿ

 .1الشدل

 :االقترادية الشطخية -د
 :دافيج آراء ريکاردو
كلقج أخح ، هالتػستسْ إليٍا آدـ سسيث ك شريكاردك هغ أشٍخ أئسة السجرسة الكٛسيكية التْ ٓيعتبخ 

ػ اٖجػرإلِ هجاؿ الفمدفة، حيث أ اٚجتساعغ هجاؿ ضعمع ه الدكاىيةالسدألة   ،رجعٍا إلِ ضعشرخ كاحج ٌك
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فقج سارت زيادة الدكاف فْ ،  ا ٌػ ىػع هغ الفمدفةسخ كاحج ليذ هغ العمع فْ شْ  كإىلعشركالتحيد 
 الثػرةبخيصاىيا إلِ أربعة أضعاؼ ها كاىت ضعميً فْ ضعٍج هالتػس هع الديادة فْ اٖجػر ذلظ ٚزدٌار 

 . الكٍخبا عخكفة هغ شبل اكتذاؼ البخار ك فتح الكثيخ هغ هجاٚت العسل التْ لع تكغ هالرشاعية ك 
ٌحا هغ ىػع كاف تذاؤهً ك  ،ثل هالتػس إزا  هدتقبل الدكافىدضعة تذاؤهية ه اردكريكحسل يلقج كاف  

 . شرةية كخاصة شاىػف الغمة الستشاة تاهة بأصػؿ الشطخية اٚشترادفالححر السبشْ ضعمِ هعخ 
بجلػي  جلْٓبتً اٖكيجة فْ أف غٖثخ فْ تفٍسً لعمع اٚشتراد كر التػس كاف لٍا بالغ اسً لشتإف صجا

ك ؼيً 1817سشة  الزخائب" كتاب "هبادغ اٚشتراد الدياسْ ك  شج تع ذلظ فعٛ فأخخجك  ، فْ ٌحا العمع
سغ السحاصيل ك ضعٛشتٍسا ثتفاع ار إىتاج السدارع هغ الغحا  ك  يذية كعاشر العٛشة بيغ ىفقة الحياة السى

فجت أحدغ شك است بالدكافع الحؼ ٓديج كمسا اشتج ازدحاـ البٛد ببجكري إلِ الخ باٖجػر، كالحؼ يعديً 
ة كهػارد اٖرض إٚ اة بيغ الديادة الدكاىيك ف هثل هالتػس هتذائسا لعجـ السدافخيکاردك كا ، اٖراضْ فيٍا
خفاض اٖجػر أؼ إلِ اىأك أضعجاد الدكاف إلِ ارتفاع  خفاضاىأك اب زيادة بخ لع ٓخجع أسيأف ٌحا اٖخ

 . 1 مديادة كفق رغبات ا٘ىتاجذ كاف ٓخػ أف العسل سمعة شابمة ل، إ اٚشتراديةاٖسباب 

 
 
 
 
 
 
 
 :خالصةال
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ْ هتعبخ الحخكة الدكاىية ضعغ هجسل تشقٛت اٖفخاد هغ هكاف ها إلِ هكاف آ ٌع القزايا غ أ خخ ٌك
شاـ السفكخكف كالعمسا  بسعالجتٍا كدراستٍا حيث تعتبخ العاهل الحؼ يحجث التغيخات  الدكاىية التْ

شكاؿ هشٍا اليػهية كالجائسة كالتْ تعبخ أيزا ضعغ خح العجٓج هغ اٖكتتاٚجتساعية فْ السجتسع ا٘ىداىْ 
 الشسػ الدكاىْ الصبيعْ .

، كاٚفتقار جخل، كىقز فخص العسلت فْ الف التفاكتاأ: ؿ الشطخيات التْ تع التصخؽ إليٍاهغ خٛك 
، كضعجـ كفاية فخص الحرػؿ ضعمِ التعميع كالخضعاية الرحية كالخجهات البشية التحتية كالسخافق السجىيةإلِ 

كالتْ  ، الخيؽية ضعغ السشاشق الحزخيةحيث تتخمف السشاشق  ،بعس السشاشقتمظ اٖخخػ ٌْ اٖساسية 
كبحلظ  ، اضة التْ تسيد السذٍج الخيفْ فْ البمجاف الشاهيةتتشاشس بذكل صارخ هع الفقخ كالحخهاف كالفط

اٖحيا  الفقيخة السددٌخة فْ السشاشق الحزخية التْ يدكشٍا السٍاجخكف هغ السشاشق الخيؽية إلِ حج  تكػف 
 .فخاد لمبحث ضعغ إهكاىية حياة أفزلٖلحخكة اىتيجة  ٌْ يخكب
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 :تسهيج
ا بعجة هخاحل ضٍخت كاستجابة  خ الحزارة ا٘ىداىية ىذأت بسخكٌر تعتبخ السجٓشة ضاٌخة هغ ضػٌا

ة كاٚشترادية كارتباشٍا هع اٖىذصة فْ الػسط البيئْ لتحقيق اٚجتساعية كالشفدي ا٘ىدافحاجات  عشبا٘
، كتختمف السجف فْ هػرفػلػجيتٍا حدب شبيعة هخجعيتٍا اٚجتساعية كاٚشترادية  ا٘ىدافالتكاهل لكفاية 

 كالعسخاىية .
كبتصػر السجف كاختٛفٍا ضٍخت هجاخل كاتجاٌات ىطخية حاكؿ السفكخيغ فيٍا هعالجة ضاٌخة 

  اٚجتساعية.كهحاكلة إيجاد تفديخ كحمػؿ لسػاجٍة السذكٛت السجٓشة 
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 :  عػامل نذأة السجيشة .1
 ضعػاهل ىذأة السجٓشة هغ هشطػر السفكخيغ القجها :-

ا بكثيخ هغ  ، كفْ هخاحل ٍاتكبحثػا فْ أصل ىذأ،  السفكخكف بطاٌخة الجكلة ٌتعا :  الجكلةىذأة  تصػٌر
  .العشاية كالتفريل

 : أفٛشػف   1)
ً إلِ أشيا  ٚ تً كحاجت: أف الجكلة تشذأ ضعغ ضعجد الفخد ضعغ اٚكتفا  بحافقج ذٌب أفٛشػف إلِ    

فإف  مػفا  بٍالفسا داهت حاجاتشا ضعجٓجة كها داـ هغ الزخكرؼ كجػد أشخاص ضعجٓجٓغ  )...(حرخ لٍا 
كحا هغ أجل تحقيق غخض أخخ ييدتعيغ بذخز هغ أجل غخض هغ أغخاضً كبغيخ   السخ  ها كضعشج ،ٌك

تبيغ هغ ٓ ، ٓتجسع أكلئظ الذخكا  الحٓغ يداضعج بعزٍع بعزا فْ إشميع كاحج ىدسْ هجسػع الدكاف دكلة
ٌْ :  الحاجة لكغ إذا كاىت ، جة فْ ىذأة الجكلة: أف اٖساس الحؿيقْ ٌػ الحا قجتٌحا أف أفٛشػف يع

ؿ أس ة هعشػية ؟ لػهادية أـ حاجٌل ٌْ حاجة حاجة الالعمة فْ كجػد الجكلة  فسا ٌْ شبيعة تمظ 
 :  عاعشْ الحاجتيغ هيبأىً ٖجاب أفٛشػف ٌحٓغ الدؤاليغ ؟ 

أؼ هػا  ةً السعيذيتهغ ضخكريات فْ حيا  ؼيعشْ بٍا أفٛشػف ها يحتاجً السخ : فأها الحاجة السادية -1
)...( كأضعطسٍا، ٌْ اٖكل، ٖىً شخط الحياة كالػجػد  تأف أكؿ الحاجا»يدتؿيع بً كجػدي الصبيعْ ذلظ: 

 . كها شابًٍ  ، كثالثٍا السمبذ ، الدکغ كثاىيٍا
 .التخؼ  شابع  ؼيعشِ بٍا أفٛشػف تمظ الكساليات التْ تزفْ ضعمِ حياة السخ  : ةيكأها الحاجة السعشػ  -2

 :أرسصػ  -2

ػ رأؼ يعارضً ا كذلظ بتجسع خمجكف غ بأها أرسصػ فيخػ فْ أصل ىذأة الجكلة أىٍا اىبثقت هغ السجٓشة ٌك

بصخيق التجرج فْ التكاثخ العجدؼ  اٖفخادكاؼ هػغ الدكاف فْ هكاف ٌػ السجٓشة فعشجها كصل ضعجد ضعجد 

كسا  )الحاجة(ٚ  السجٓشة ( )فأصل الجكلة إذف ٌػ ،  الجكلة ىذأت، كفْ السجٓشة  حجا هعيشا ىذأت السجٓشة
  .ذٌب أفٛشػػف ٖف أرسصػ ٚ ٓترػر كجػد الجكلة خارج إشار السجٓشة

الدياسْ لتجسع ضعجد هػغ اٖسخ ثع لعجد هغ القخػ لتبخيخ تكػيغ السجٓشة  لخغع هغ ترػر أرسصػكضعمِ ا

ْإالجكلة ف  .1( السجٓشة ) ف ترػري تػشف ضعشج ٌحي الػحػجة الدياسية الرغيخة ٌك

                                   
40 - 38ص  2003 ،ضعساف، 1ط ،دار هججٚكؼ لمشذخ ،طخية الجكلة فْ الفكخ الخمجكىْى ،ضعمْ سعج هللا  1  
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 السجيشة :ومكػنات وضائف  .2
ا السجٓشة بأدا  أدكار ككضائف هختمفة كهتعجدة الجػاىب كفقًا لصبيعة كضخ تقػـ  كؼ ىذأتٍا كتصػٌر

، كتتجمِ الػضيفة فْ تحجٓج الحياة اٚجتساعية التْ تؤدٍٓا السجٓشة كتشسػ كمسا اختمفت الػضائف
 :الػسائل التاليةبكاٚشترادية لمسجٓشة كتؤثخ فْ إشميسٍا كتشذأ السجٓشة 

 ْإلِ حجع  كتختمف اٖىذصة التْ تقجهٍا السجٓشة ٘شميسٍا فإذا كبخت القخية ككصمت الشسػ الصبيع
ا .اختمفت كتشػضعت كضائفٍا أشار ذلظ إ ، كإذا هعيغ تتحػؿ إلِ هجٓشة فتعتبخ ٌْ لحطة السيٛد  لِ ىسٌػ

 الخجهات  كتقػـ بتقجيع هختمف،  السجف التْ تشذأ بدبب شخار سياسْ أك إدارؼ هثل هجف العػاصع
 . ضعمِ هدتػػ الجكلة كتترف بتشػع الػضائف كتعجدٌا

 تحتل ، فتٍا تقجيع الخجهات إلِ التجسعات السجاكرة كالسحيصةالتجسعات الحزخية كضي ْ حيدًا  ٌك
 . هتػسصًا كتقػـ بتقجيع الخجهات بدٍػلة لمتجسعات الحزخية السحيصة

  هجف حزخية تقع ضعمِ شخؽ السػاصٛت الخئيدية كتكػف كضيفتٍا ربط العالع الخارجْ أؼ أف
  .خجهاتٍا ترل أك تتعجػ دكؿ خارج ىصاؽ الجكلة

 ذات ؾيسة اشترادية ال ْ سجف الحزخية التْ تقع ضعمِ هػرد شبيعْ كالتْ تجحب إليً الشاس ٌك
 .1كبيخة هثل هجف البتخكؿ كالسعادف

 : خمجون ابغ  عشج ةمكػنات السجيش*
بسا يجب تػفخي فيٍا حتِ  ةالستسثم ةالسجىي ةىجج ابغ خمجكف ٓشاشر شاىػف الشسػ الحزارؼ هغ الداكي

هتغيخاتٍا العاهل الدكاىْ حيث جعل العشرخ الدكاىْ هختبصا بتصػر  أبخزعمِ رية كلاحز ةتربح هجٓش
 صشائع.بشا  ك  أٚتلمػجػد السجىْ هغ  ةالسكسم ةليً السؤشخات الساديإهزيفا ة ىسػ الحزارؼ لمسجٓش

 ؼيكػف  ... البشا  هغ الحجخ كالكمذ ،أٚت ةالسداكغ كشميم ةاختصت تكػف شميم إذا اٖهرارف إاضعمع "
حيشئح  اٖضعساؿكثخة ب أٚتككثخ ساكشٍا كثخت  ةفاذا ضعطع ضعسخاف السجٓش فاسجة،تٍا آٚبشائٍا ٓػهئح بجكيا ك 

 ."ككثخ الرشائع

                                   
ـ 35-28ص   1977، القاٌخة،2ط ضعالع الكتاب جغخاؼية الدكاف، دار ،ؽ، دكلتاحسج صاد  1  
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كيعاجمً  يقػؿ ابغ خمجكف: ها لع يكغ التعاكف فٛ شػت ٚك غحا  ٚك تتع حياتً ٚك يحرل لً دفاعك 
فٍحا اٚجتساع ضخكرؼ لً  إذا .كالدٛحالقػت كاف التعاكف حرل لً  كإذا، الٍٛؾ كيبصل ىػع البذخ

حا ٌػ هعشِ العسخا الحؼ ٌػ ضعمع  ف الحؼ جعمشاي هػضػضعا لٍحا العمعليكسل كجػدي كاضعتسار العالع ٌك
 أفخاد ٚك هجخد ةليدت هجخد تجسع سكاىْ ٓدداد كيشقز بفعل الرشاضع ةالسجٓش إف"العسخاف البذخؼ 

كاىت العربية  كإذا ة،اٚجتساعيلٍع ركابصٍع  إىداىْشْ  هجتسع ىٍع شبل كل إيخزعػف لمقػاىيغ السجىية 
 أفلِ إهمتحسػف بالرٍخ يجحب بعزٍع بعزا كثيخ هشٍع  اٖهرارٌل أ  "فإالؿبائل ف ٖبشا ٌْ الخابط 

 ".يكػف لحسا كشخابة كتجج بيشٍع هغ الرجاشة كالعجاكة ها يكػف بيغ الؿبائل كالعذائخ
 مخاحل التصػر الحزخي:  .3
 هخحمة التحزخ: كفيٍا تشسػ السدتػششات ضعمِ حداب ريفٍا السحيط . -1
 هخحمة ىسػ الزػاحْ : حيث تشسػ حمقة التحزخ ضعمِ حداب شمػب السخاكد الحزخية . -2
، حيث تقل ىدبة  counterurbanisationأك هخحمة  disurbanisationهخحمة التخاجع الحزخؼ :   -3

ا ، ضعغ ىدبة فقج الدكاف إلِ الٍػاهر ، هسا ٓؤدؼ إلِ اكتداب السخاكد الحزخية لمدكاف فْ  هخاكٌد
 ىقز سكاف الحزخ.

، كفيٍا تقل هعجٚت ىقز الدكاف فْ هخاكد السجف أك أف  rurbanisationهخحمة إضعادة التحزخ  -4
 .1القمب ٓبجأ فْ استؿباؿ الدكاف هع بقا  الٍػاهر فْ فقج سكاىٍا 

 مػرفػلػجية السجيشة: . 4
ْ التْ تب حث فْ الحيد الحؼ تذغمً السجٓشة كىطاـ هباىيٍا كتخصيصٍا كأساس ذلظ التخصيط ٌك

ا ككضائفٍا كتختيبٍا  حي الصخيقة تداضعج ضعمِ هعخفة أصل السجٓشة كتصػيٌخ كضسغ ٌحي الصخيقة  ،الجاخمٌْك
اتٍا تجرس استعساٚت اٖرض فْ السجٓشة كالعػاهل التْ أدت إلِ تػزيعٍا بالصخيقة التْ ٌْ ضعميٍا كضعٛش

 الستبادلة كها تختب ضعميٍا هغ ىتائج.
ا البشائْ كشكل  هػرفػلػجياتعتسج   السجٓشة ضعمِ السٛحطة السباشخة، فالسجٓشة تختمف فْ هطٌٍخ

شػارضعٍا كالسيادٓغ كحخكة السػاصٛت، لحلظ يسكغ التعخؼ ضعمِ الذخرية السحمية العسخاىية ضعغ شخيق 
فػجػد  ،العسخاىيةالشٍائْ لتفاضعل ضعشاصخ ضعجٓجة داخل السحمة كالذكل ٌػ الشاتج  ،العاـالػاشع كالسطٍخ 

                                   
73ص  2016، فْ جغخاؼية الحزخ هشطػر هعاصخ، هكتبة اٖىجمػ السرخية، القاٌخة،احسج الجٓب حسجؼ  1  
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كضعادة  (c.b.d)السخكدية تعتبخ ىػاة السجٓشة هسثمة فْ السشصقة  ،كالشذاطهشصقة هخكدية تتخكد فيٍا الحياة 
  1.يكػف فْ السجٓشة ساحات كهيادٓغ، كتكػف السباىْ هختفعة

   الشسػ العسخاني أشكال : 
 : العسخاف السخصط -1

ػ العسخاف الحؼ يخزع لخصة هػضػضعة يقػـ ضعمِ تشفيحٌا جٍاز حكػهْ ٓتػلِ اٚشخاؼ ضعمِ ٌ
شعا لفػضِ ، كيخزع سكاف السجٓشة لٍحي الخصة كيمتدهػف بٍا هبالسخافق العاهةتػجيًٍ كتشطيسً كتجٍيدي 

 .البشا  كضعذػائية الشسػ
اصاتً لع تشجل   ضعذخ،فْ القخف الدابع  إٚبػضػح كرغع شجـ الشسػ العسخاىْ السخصط إٚ أف إٌر

بالبمجية التْ ٓشاط بٍا ا٘شخاؼ ضعمِ السجٓشة كتخصيط ِ دسيبعس السجف فْ إىذا  ها  بجأتحيث 
كاستجابة لشسػ  الدميسة،الصخؽ كإشاهة السحصات كتػجيً العسخاف حدب اٖصػؿ العمسية  اهتجادٌا كإىذا 

تست بالتخصيط لخفع هدتػػ هعيذة  بخػ الكالسجف  ا  ضعغبالدكاف كرغبة هغ الجكؿ فْ تخؽيف اٖع ٌا
العاهة  كالحجائقت ٌاد السختمفة الرحية كالثقاؼية كالتعميسية كإىذا  السشت الخجهات السػاششيغ بتػزبع

 كالكٍخبا .كالسجارؼ 

 :العسخان العذػائي -2
 الشسػ العذػائي التخاكسي: -

اٖرض ة ضعغ شخيق همئ هػضػضع ةبدط اٖىػاع، حيث ٓتع دكف خصػ يعج ٌحا الشسػ العسخاىْ أ
 .ك بإشاهة السباىْ ضعشج أشخافٍاالفزا  داخل حجكد السجٓشة أ

ػ بيخجذ إألحؼ دضعا ككاف ٌحا التػسع العذػائْ التخاكسْ ٌػ ا لِ ابتجاع ىطخية حج الباحثيغ ٌك
ىتقالية خسذ حمقات دائخية كتعج الحمقة اٖخيخة ٌْ الحمقة اٚ إلِالشسػ الجائخؼ " الحمقْ " لمسجٓشة كشدسٍا 

 بٍا.دائخيا يحيط  إشاراالتْ ٓتساشِ هعٍا الشسػ الجارؼ لمسجٓشة كتكػف 

                                   
27ص  1982 ،، القاٌخة2ط دار الثقافة لمشذخ كالتػزيع، ،فج، دراسات فْ جغخاؼية السإسساضعيل ضعمْ أحسج  1  
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ف السشاشق كذلظ ٖ لمسجف،ف لػسائل السػاصٛت دكر كبيخ فْ الشسػ العذػائْ التخاكسْ كسا إ
سككا حجٓجية كتبجك السجٓشة فْ الشٍاية  أكالسبشية تستج ضعمِ هحاكر الصخؽ فْ السجٓشة سػا  كاىت بخية 

 أذرضعً.خصبػط كاضحة السعالع كأ
ػؿ كلتتح السجاكرة،كيطل الشسػ العذػائْ التخاكسْ لمسجٓشة ٓتدع فْ كل اٚتجاٌات حتِ ٓبمغ القخػ 

حا يعشْ  جيػب،ٌحي القخػ هع اٖياـ إلِ   الدكاف .ف السجٓشة ٚ تتػسع دائسا فػؽ أراض خالية هغ أٌك
 : الشسػ العذػائي متعجد الشػيات-

كؿ هخاحمً كاف هتسثٛ فْ ضٍػر ىػاة ضعسخاىية ججٓجة )هجٓشة صغيخة( ضعمِ سخاىْ فْ أحا الشسػ العٌ
ىً يأخح بحلظ هجىية حػلٍا فإك بزعة هخاكد كلكغ ضعشجها يستج إلِ هجٓشة أ القجيسة،هقخبة هغ السجٓشة 

 كتقػـ هجٓشة ججٓجة ضعمِ هقخبة هغ هجٓشة شجيسة تمبية لخغبة فْ اٚىفراؿ هخكبة،صػرة 
تمظ التْ تشدع  ػف ٌحا اٚىفراؿ ىتيجة رغبة اٚجتساعية لجػ شبقة هعيشة هغ الدكاف،، كشج يك

يا حيث ٓشدع شج يكػف الفرل العسخاىْ ضعخؾأك (  حيا  خاصة )شبقة بخجػازية، شبقة حخؼيةلمدكغ فْ أ
 .1حيا  ٚك ٓخغبػف فْ اٚختٛط بالدكاف الػششييغ دكغ فْ ألِ الاٖجاىب فْ السجٓشة إ

 ات السجيشة : نطخي. 5
 :(نطخية الحمقات الستعاقبة ذات السخكد الػاحج)نطخية بيخجذ  -أ

كتعخؼ ٌحي الشطخية باسع  ،ػ ، كشبقٍا ضعمِ هجٓشة شيكاغ ابتجع بيخجذ ىطخية تقديع السجٓشة
ذات السخكد الػاحج حيث كضع ىسػذجا ككصفا بياىيا لمصخيقة التْ  )الجائخية( نطخية السشاشق الحمقية

ا ، كشج ضعالج ىسػ السجٓشة فْ ضػ  اهتجادٌا الفيديقْ السداحْ كتشطيسٍاا السجٓشة تشسػ بٍ فْ  كتسآٌد
كشج أكج أف أسعار اٖرض كسٍػلة الػصػؿ تبمغ أشراٌا فْ شمب السجٓشة كتػضح ٌحي الشطخية   السكاف

  : أف السجٓشة تتخكب كضيؽيا هغ ضعجة هشاشق هتعاؾبة بذكل دائخؼ ضعمِ الشحػ أتْ

                                   
69-67ص 2018، 1لجدائخ طا –بدكخة  –، دار ضعمْ بغ زيج لمصباضعة كالشذخ صخية، السجٓشة "الدكاف كالعسخاف"هشا ةهيسػى   1  
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 السخكدية أك الشػاة  صقةالسش: 
، كتتسيد ٌحي السشصقة بأىٍا أشجـ هشاشق  تشتٍْ إليٍا خصػط السػاصٛت التْ ترب فْ السجٓشة التْ

، كتقػـ ٌحي السشصقة بالػضائف التجارية  ، كشج أزيمت السباىْ القجيسة كحمت هحمٍا هباىْ ججٓجة السجٓشة
إلِ زيادة الصمب ضعمِ  ذلظحيث سٍػلة الػصػؿ إليً أدػ  ، كىطخا ٖفزمية السػشع هغ كا٘دارية كالثقاؼية

ا۔  .اٖرض كارتفاع أسعاٌر
 السشصقة اٚىتقالية أك التحػؿ: 
 كيدكشٍااٖحيا  الدكشية الفقيخة  ، حيث تذغمٍا التْ تحيط بشػاة السجٓشة كتترف بدػ  اٖحػاؿ ٌْك 

ْ ىاتجة ضعغ التػسع كالشسػ الحؼ السٍاجخكف كسا تشتذخ فيٍا الرشاضعات الخؽيفة كالذخكات التجارية " ٌك
ْ فْ تغيخ هدتسخ كتتسيد بكثافة سكاىية ضعالية كاىخفاض همحػظ  تتعخض لً هشصقة اٖضعساؿ السخكدية ٌك

 . كطٍػر التفكظ الذخرْ كاٚجتساضعْ فْ الجخل الفخدؼ كاىتذار اٖهخاض اٚجتساعية

 : )بيخجذ(ىطخية الشسػ السخکدؼ  -

سعار اٖراضْ هغ أكفقا لتغيخ  ،ة يف ضعمِ شكل ىصاشات دائخ ػ اٖرض يكأف تػزيع استخجاـ  ضعمِتشز 
 عا لدٍػلة الػصػؿ . .تبكسط السجٓشة باتجاي اٖشخاؼ 

 
 : ىسػذج ىطخية بيخجذ 2صػرة رشع 

  شمب السجٓشة التجارؼ  -1
 هشصقة اىتقالية ) سكشية تجارية ( -2
 هشصقة سكغ العساؿ -3
 عفخل السختجهشصقة سكغ ذكؼ ال - 4
 هشصقة الزػاحْ -5

ضعمِ حداب السشصقة  كاٚحتٛؿدك غال ضعسميتْيا هغ خٛؿ ؿكحدب بيخجذ فإف السشصقة اٖكلِ تستج فيدي
  . 1 ٌحي التْ تتػسع ٌْ اٖخخػ كتغدك السشصقة السػالية

                                   
120-119 ص ،1ط  ،الجدائخ–بدكخة -العسخاف"، دار ضعمْ بغ زيج لمصباضعة كالشذخ السجٓشة "الدكاف ك  هشاصخية،هيسػىة    1  
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 :)ت ػمخ هػ )هة القصاعات ينطخ  -ب
تشاسقة يحتل تػزيع استعساٚت اٖرض ضعمِ شكل شصاضعات ه ْهزسػف ٌحي الشطخية يرب ف

شكل شصاضعات السجٓشة كسا  ،، كتػزيع بؿية اٖىذصة باٚبتعاد ضعغ السخكد  خكد التجارؼ كسط السجٓشةسال
 :  ٓمْ

 هخكد تجارؼ. .1
 تجارة جسمة كصشاضعات خؽيفة.  .2
 هشصقة سكشية لحكؼ الجخل السحجكد. .3
 هشصقة سكشية لحكؼ الجخل الستػسط  .4
 .1هشصقة سكشية لٗغشيا   .5

 
 

 ىطخية القصاضعات ىسػذج : 3 رشع صػرة
 : نطخية الشػيات الستعجدة -ت

حػؿ  ِٚ تبش فْ ىسط استعسالٍا لٗرض أف الكثيخ هغ السجف تقػـ ٌحي الشطخية ضعمِ أساس  
، كشج تشسػ هغ ىسػ السجٓشة  ة شج تبجأ هغ ضعسق السجٓشةيأىػ ك ، بل حػؿ ضعجة هخاكد أ هخكد كاحج فحدب

ق ىطخية التعجد الشػكؼ بػضػح ضعمِ السجف التْ تزع أثشا  تػسعٍا ، كتشصب مٍجخة كالتخرزلكاستسالتٍا 
حيط ضعجدا هغ القخػ كالسجف الرغيخة السجاكرة التْ تحتػؼ كل هشٍا ىػاة صغيخة لمشسػ فْ داخل الس

 :كهغ أهثمة تمظ الشػيات،  الحزخؼ فْ الشٍاية
  .ىػاة الشذاشات التجارية كالخجهات الخئيدية فْ هخكد السجٓشة -
 . ػاة تجارة الجسمة كالرشاضعات الخؽيفةى -
   .ىػاة الرشاضعات ضعمِ أشخاؼ السجٓشة - 
 : (أكلساف ك ٌارپذ )ىطخية الشػيات الستعجدة ىسػذج  *  

a. ْهخكد تجارؼ رئيد 

                                   
223ص 2015،ضعساف، 1جف ىطخيات، أساليب هعآيخ تقشيات، دار صفا  لمشذخ كالتػزيع، طخمف حديغ ضعمْ الجليسْ، تخصيط الس  1  
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b. ضعات خؽيفة شاتجارة جسمة كص. 
c.  هشصقة سكشية لحكؼ الجخل السحجكد 
d.  هشصقة سكشية لحكؼ الجخل الستػسط 
e. خل السختفعهشصقة سكشية لحكؼ الج 
f.  الرشاضعات الثقيمة 
g. السخكد التجارؼ فْ اشخاؼ السجٓشة 
h. الزػاحْ الدكشية 

I-  الزػاحْ الرشاعية 
شج کذف لشا ضعغ جاىب آخخ هغ هدألة تعجد الشػيات حيشسا أشار إلِ اختٛفٍا هغ ىاحية العجد، ك 

ا ىطخا لتبآغ التصػر التاريخْ هغ هجٓشة ٖخخػ كتأكيجٌا لتسجدٌا كتخررٍا تبعا  .1لكبٌخ

 
 : ىسػذج ىطخية الشػيات الستعجدة 4صػرة رشع 

 :نطخية كخيدـتالخ -ج 
 ٍٓجؼ كخيدتالخ فْ ىطخيتً إلِ البحث ضعغ أساس ٓتحكع فْ تػزيع العسخاف ضعمِ سصح اٖرض

تستج فػؽ  فأ، لحا ٚ يسكغ هعيغ ٘شميعتسثل السجف هخكدا لتقجيع الخجهات  إذكتحجٓج العٛشة بيغ أحجاهٍا 
شصعٍا بجكف هذقة  رض السجٓشة كضسغ هدافات يسكغأٚ أىً يسكغ تػزيع الخجهات ضعمِ إ, ا٘شميعكل 

 .كخٛؿ زهغ هعقػؿ
حا يحتاج إلِ هعخفة السدافة السثالية التْ تفرل بيغ السجف ذات الخجهات اٖساسية أك السخكدية،  ٌك

بسا ٓتفق كحاجات  (شميع السجٓشةإ )خجهات السجٓشة ا٘فادة هغ  كيجخؼ تحجٓج هشصقة الشفػذ، أؼ ىصاؽ
 الخجهات.ك  سكاف ا٘شميع إلِ العجٓج هغ الدمع

                                   
128ص  2018، الجدائخ  -بدكخة - 1ط .هيسػىة هشاصخية ، السجٓشة "الدكاف ك العسخاف"، دار ضعمْ بغ زيج لمصباضعة كالشذخ  1  
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ا هع الدمع  كليذ هغ الزخكرؼ أف تتفق هجاٚت ىفػذ كل خجهة أك سمعة فْ هجاؿ حجكد اىتذاٌر
ية هغ الستداك  ف الذكل الجائخؼ الٍشجسْ الحؼ ٓتػفخ ؼيً ضعاهل السدافةأكشج اضعتبخ کخيدتالخ  ، اٖخخؽ 

 ، ضعغ هخكد السجٓشة ، بحيث تكػف أشخاؼ الشصاؽ ضعمِ أبعاد هتداكية مسجٓشةجٍات الذكل السثالْ لكل ال
تقجيع الخجهات اٖساسية ل مجائخة كهشاسبثالْ ٘شميع السجٓشة كأشخب كضع لكيعج الذكل الدجاسْ الذكل الس

ؾ فخاغات بجكف خجهة كيطٍخ هدايا ٌحا الذكل ٚ ٓتخ  كهغ ، لحا تدسِ تمظ الشطخية بالدجاسية  فْ السجٓشة
 . 1ذلظ فْ هػاشع التساس الجائخؼ 

 
 تػزيع الخجهات ضعمِ السجف حدب ىطخية كخيدتالخىسػذج ىطخية :  5صػرة رشع 

 

 : نطخية الحخاك السجالي لمعالع كػفسان فشدشت -د

 لحزخؼ كتحميل التشقل فْ السعٍج الفيجرالٌْػ أستاذ ضعمع اٚجتساع ا فشدشت كػفساف: -
يذغل أيزا هشرب  ، 2010حزخؼ ٓجٓخ هختبخ ضعمع اٚجتساع ال خؼ لمتكشػلػجيا فْ لػزاف ،الدػيد

، بعج حرػلً ضعمِ درجة الساجدتيخ فْ ضعمع اٚجتساع  فْ باريذ forum visnobliesالسجٓخ العمسْ ؿ 
ضعمِ هشصق ا٘جخا ات التْ تقػـ ضعميٍا   epflكسل فشدشت درجة الجكتػراي فْ هغ جاهعة جشيف ، أ

ٓخكد ضعسمً الحالْ ضعمِ ( 2001-2000درس فشدشت فْ جاهعة ٚىكدتخ ) ، ارسات الشقل السذخكط هس
 .2كاشاليسٍا  ضعٛشتً بتحػؿ السجتسعات السعاصخةالتشقل ك 

 تأثيخ" ككاف بحثً هخكد حػؿ  mobilitéصجر هرصمح "الحخاؾ كالتشقل"الباحث كػفساف أكؿ هغ أ 
ا هغ حيث الكبخ كالتػسع هع ضٍػر هذاكل التشقل ا ىذأةك التشقل ضعمِ أ الحخاؾ الدكاىْ لسجٓشة ك تصػٌر

اداخل السجٓشة ك هجػ  ليً الحخاؾ كالتشقل   ضعٛشاتٍع اٚجتساعية ؼبالشدبة إضعمِ حياة الدكاف كبشا تأثيٌخ
ٓشتج ضعشً تغييخات ضعمِ السجٓشة هغ حيث اٚزدٌار كالتشسية كالتػسع باستعساؿ الػسائل التكشػلػجية الحجٓثة 

سجٓشة ٌْ ، حيث أصبحت ال ك الدكغر أك اٚستثساسػا  هغ أجل العسل أك التدػؽ أْ سخضعة التشقل ف

                                   
228، ىفذ السخجع الدابق ص هعآيخ تقشيات أساليبخمف حديغ ضعمْ الجليسْ، تخصيط السجف ىطخيات،     1  

2 Vincent kauffman, biographie-epfl-online people directory http://lasurepff.ch 2017 

http://lasurepff.ch/
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ٓغ أصبحت تتسخكد جل الػضائف كالخجهات الجافع اٖساسْ لمحخاؾ أك التشقل هغ هشصقة إلِ أخخػ ، أ
 اٖساسية فْ السجٓشة هسا بخز ىػع هغ السجٓشة القصب .

ك التشقل ٌػ دافع فعاؿ فْ تػسع السجٓشة كتحخر الحخاؾ أ إذف بالشدبة لمباحث كػفساف فإف
ك ا٘سكاف، هسا ٓديج فْ تػسع كتصػر أاٖشخاص فْ إيجاد هجاٚت ججٓجة لمعسل كالستاجخة كاٚستثسار 

 . العٛشات اٚجتساعية هغ حيث السعاهٛت
، لكغ الحخاؾ ضعشج  فْ هجٓشة كاحجة أككسا يخفف الحخاؾ هغ حجة الخكػد كاٚستقخار فْ هكاف كاحج 

 ٘هكاىياتاهتٛكٍع  ـكػفساف شج ٓشتج ضعشً فػارؽ اجتساعية ضعشج ضعجـ شجرة التحخؾ لفئة هغ السجتسع لعج
 .1العاهة  أكالتشقل الخاصة 
 أفكاري :

ايعتبخ الحخاؾ الحز -  .خؼ كطاٌخة لتحػؿ السجٓشة كتصػٌر
، هغ كضعية ؿ الفعمْهغ اٚىتقابالشدبة لكػفساف الحخاؾ السجالْ ٌػ اٚىتقاؿ هغ هجاؿ إلِ آخخ  -

 غ هشٍا بإرادة الفخد ضعمِ الحخاؾاجتساعية إلِ أخخػ ججٓجة أك هغ حالة اجتساعية إلِ أخخػ أحد
الحخاؾ السجالْ ٚ يقيج الحخاؾ الدكاىْ حيث تصػرت كسائل السػاصٛت كاٚتراٚت ، أصبح  -

الدهغ ) الدهغ هحجكد ( تكػف لً  ٓتحخكػف هغ أجل العسل ، كالحؼ يسمظ كسائل الشقل كحدب اٖفخاد
 . ف تكػف لمفخد إرادة لمتحخؾبيتً ، لكغ يجب أ الحخية فْ التحخؾ ك يعسل فْ

  .2 الحخكة تدسح فْ الشٍاية لمسخ  بالتخمز هغ القيػد السكاىية كاٚجتساعية البيئية السباشخة -

                                   
1 Vincent Kaufmann, Emmanuel Ravalet, Élodie Dupuit (dir.), Motilité et mobilité : mode d'emploi,    

    Neuchâtel, Alphil éditions, coll. « Espaces, mobilités et sociétés », 2015 p 221 
2 Vincent Kaufmann, Emmanuel Ravalet, ibid par pg 222 
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 : خالصةال
الخخكج تع  سػ السجٓشة كالتْ هشٍاالخاصة بشلِ بعس الشطخيات إفْ ٌحا الفرل تع التصخؽ       

اٖساسية التْ لٍا ضعٛشة السفاـيع الشطخية السداضعجة لسعخفة تػجٍات ٌحا البحث كاٚضعتساد ضعمِ الخكائد ب

عضعػاه الجراسة كتع تشاكؿب  .الحزخؼ كبحلظ يسكغ هعخفة شكل السجٓشة كتاريخٍا  ل ىذأة السجف كتصػٌر
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 الدكان وتصػر السجيشة
 

 ىداف بالبيئة ضعٛشة ا٘ .1
 الحخكة الدكاىية ضعمِ السجٓشةثار آ  .2
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 تسهيج:

ا٘ىداف الفاضعل  ف السجٓشة همٍسة كهخبية كهعمسة لكافة أبشائٍا، فسغ الزخكرؼ كالػاجب أف يكػف إ
كالستحخؾ كالعاهل كالسؤتسغ كالسكمف اٚـيا بعسخاف اٖرض، ضعمِ ىفذ السدتػػ هغ احتخاـ الشطاـ 

كأف تشسػ بجاخمً ركح اٚلتداـ كاٚىتسا  التْ تحخؾ جػارحً كحخكاتً ك ، اٚىتطاـ كاٚلتداـ كا٘صخار ضعمِ
لعسخاف هغ خٛؿ الحخص ضعمِ تصبيق الدياسة الغيخة ضعمِ السكاف كصياىة ا تجفعً ضعمِ، ك أفعالً كهشٍاجً

 .العسخاىية لمسجٓشة 
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 . عالقة الدكان بالبيئة :1
ع كتخكيبٍع كتػزيعٍع ارتباشا كثيقا بسذكٛت البيئة ، فاكتطاظ  ٓختبط حجع الدكاف كهعجؿ ىسٌػ

هسا يدبب استغٛلٍا بذكل  الدكاف فْ بعس البقاع فْ العالع يذكل ضغصا كبيخا ضعمِ البيئة الصبيعية
 هفخط

العٛشة بيغ الدكاف كالبيئة ٌْ ضعٛشة تبادلية تأثخ كتأثيخ حيث تتأثخ البيئة بالجٓشاهيكيات  -
 الدكاىية بتغيخ السشاخ كتغيخ استخجاـ اٖراضْ .

 الدكاف : التكشػلػجيا كسياشات الدياسة كالعػاهل الثقاؼية العػاهل الػسيصة بيغ البيئة ك - 
ط التغيخات التكشػلػجية التْ كاىت اٖكثخ تزخرًا بالطخكؼ البيئية باستخجاـ الصاشة حيث ازداد تختب

 استٍٛؾ الشفط كالغاز الصبيعْ كالفحع بذكل كبيخ خٛؿ القخف العذخيغ.
  تؤثخ العػاهل الثقاؼية أيًزا ضعمِ كيؽية تأثيخ الدكاف ضعمِ البيئة. ضعمِ سبيل السثاؿ ، تؤثخ

اؼية فْ السػاشف تجاي الحياة البخية كالحفع ضعمِ استخاتيجيات الحفاظ ضعمِ البيئة ، ٖف اٚختٛفات الثق
 الجضعع العاـ لمتجخٛت الدياسية السختمفة سيعكذ الؿيع السجتسعية .

  ْأك تفاشع  -اٚىبعاثات  كسا فْ حالة هعآيخ -يسكغ ٘جخا ات الدياسة أف تحدغ التجٌػر البيئ
  .1التجٌػر

 كة الدكانية عمى السجيشة : . آثار الحخ 2
 

 : ثار الجيسػغخاؼيةأ-1
 أ. تػزيع الدكاف: 

تؤثخ الصخؽ التْ ٓتع بٍا تػزيع الدكاف فْ جسيع أىحا  العالع أيًزا ضعمِ البيئة. استسخار  
بالسائة هغ  80الخرػبة السختفعة فْ السشاشق الشاهية كاىخفاضٍا فْ السشاشق اٖكثخ تقجًها ، يعشْ أف 

لعالع يعيذػف أف فْ الجكؿ اٖشل ىسًػا. ضعٛكة ضعمِ ذلظ، بمغت الٍجخة البذخية أضعمِ هدتػػ لٍا سكاف ا
هٛٓيغ فْ الدشة. ٓتبع  4إلِ  2ضعمِ ا٘شٛؽ: ٓبمغ التجفق الرافْ لمسٍاجخيغ الجكلييغ ها يقخب هغ 

 .2ف اٖرض أيًزا، ٓدداد تعجاد سكاهغ الخيف إلِ الحزخ، كىتيجة لحلظالكثيخ هغ ٌحي الٍجخة ىسًط 
 التخكيب الدكاني: ب.

                                   
القجس يحْ الفخحاف كآخخكف، البيئة كالسػارد كالدكاف فْ الػشغ العخبْ، الذخكة العخبية الستحجة لمتدػيق كالتػريجات بالتعاكف هع جاهعة  1

 19ص  2008السفتػحة، القاٌخة، 
2 Lori M. Hunter   ، The Environmental Implications of Population Dynamics ، population matters a rand program of Policy 

revelant.2000   pg 18 
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، كمسا زادت ىدبة كاٚستثسار فْ السجتسع ا٘ىفاؽضعمِ تػجيً تػزيع  ٓؤثخ التخكيب العسخؼ لمدكاف
كالسجتسع لتػجيً السديج هغ السػارد الستاحة لٙىفاؽ ضعمِ  اٖسخةفْ السجتسع زاد الزغط ضعمِ  اٖشفاؿ

اد السيل الحج لٛستٍٛؾ فْ السجتسع هقابل اىخفاض هغ الحج ككمسا ز  اٖكليةالتعميع العاـ ك الرحة 
 كاٚستثسار اىخفس هدتػػ التشسية اٚشترادية لمسجتسع . لٛدخار

 ا٘ىاث إلِىدبً الحكػر  إفٓتأثخ التخكيب الشػضعْ لمدكاف كيؤثخ ضعمِ التكػيغ الػضيفْ ، بسعشِ آخخ 
كضعمِ التشسية اٚشترادية كاٚجتساعية بذكل  فْ السجتسع تؤثخ ضعمِ التػضيف كالٍجخة كهعجؿ هػاليج

 . 1ضعاـ
 ت. التغيخات السشاخية:

تأثخت درجات الحخارة بالتخكيدات الستدآجة لغازات الجفيئة ، التْ تستز ا٘شعاع الذسدْ كتجفئ 
الغٛؼ الجػؼ، ك تذيخ اٖبحاث أيًزا إلِ أف العجٓج هغ التغييخات فْ غازات الغٛؼ الجػؼ هغ صشع 

ًٚ : تؤدؼ السداٌسات الستعمقة ٛث هشاشق يطٍخ التأثيخ الجيسػغخافْ بذكل أساسْ فْ ث -اف.  ا٘ىد أك
با٘ىتاج الرشاضعْ كاستٍٛؾ الصاشة إلِ اىبعاثات ثاىْ أكديج الكخبػف هغ استخجاـ الػشػد اٖحفػرؼ ؛ 

اىْ أكديج الكخبػف بيغ ثاىيًا : تؤثخ التغيخات فْ استخجاـ اٖراضْ  هثل إزالة الغابات  ضعمِ تبادؿ ث
 اٖرض كالغٛؼ الجػؼ ؛ كثالًثا ، بعس العسميات الدراعية  هثل الدراضعة .

 : ج. استخجام األرض
ًٛ هغ أشكاؿ  ٓتصمب تمبية اٚحتياجات هغ السػارد لعجد هتدآج هغ الدكاف فْ ىٍاية السصاؼ شك

ؿ إزالة الغابات ، أك تكثيف ا٘ىتاج فْ تغييخ استخجاـ اٖراضْ ، لتػفيخ التػسع فْ إىتاج الغحا  هغ خٛ
 .2اٖراضْ السدركضعة بالفعل  أك تصػيخ البشية التحتية الٛزهة لجضعع زيادة اٖضعجاد البذخية

 
الخجهات : تتعمق بعجد السجف ضعغ تػفيخ السياي الرالحة لمذخب بذكل هدتسخ كهشتطع كىقز -2

فْ  السخزؼ خصػط الٍاتف كالخجهات الٍاتؽية كالتخمف الكبيخ فْ السخافق الرحية  كالسخافق التعميسية ، ك 
 هجاؿ الرياىة كتخهيع كا٘صٛح . ) ضعف البشية التحتية(

 : اآلثار اإلدارية -3

                                   
. ص  2007، الدعػدية، 1ذخ كالتػزيع ، طهكتبة العبيكاف لمش 1حسج بغ دمحم الذيخ ، اشتراديات السػارد الصبيعية كالبيئية .ط 1

286 
2 Lori M. Hunter ، ipc pg  20  
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السعاهٛت كاٚكتطاظ ضعمِ أبػاب الجكائخ الخسسية كالخكتيغ كالبيخكشخاشية كالفػضِ  إىجازصعػبة 
ضعغ استيعاب حاجات سكاف السجف  كا٘داريةية ككمٍا هؤشخات ضعمِ ضعجد السؤسدات الدياس ا٘دارية

الخسسْ ، كإىسا أيزا بدبب الصػفاف الدكاىْ الحؼ  ا٘دارؼ الستدآجة ، ليذ فقط بدبب ضعف السجاؿ 
ت الجادة فْ ٌحا القصاع .  اربظ جسيع السحاٚك

 :اعيةاآلثار االجتس -4
ْ هذكمة ججٓجة كخصيخة ، فالتزخع  الفجائْ لٍحياالستقخار أ. السجف كاحتػائٍا ضعمِ جشديات  : ٌك
هختمفة كشػػ ضاٌخة كباششة ك هرالح هتزاربة كهترارضعة ، ك ضعجـ التجاىذ الدكاىْ   كأحدابهتعجدة 

يكػف السذكل  أففاٚستقخار يسكغ  اٖحجاثالثقافْ كالػضيفْ كاٚىتسائْ ، كل ذلظ أدػ إلِ العجٓج هغ 
هدتػيات هختمفة هغ الدكاف كخمق اٚهداكاة كالتفاكت  إفخازاٖكثخ الشسصية فالتفاضعل السدتسخ أدػ إلِ 

 اٚجتساضعْ كشبقات اجتساعية هختمفة فْ السجف .
غشية ، ٓحكخ الكاتب حميع بخكات هجسػضعة ىقاط تختبط بػاشع  كأحيا فقيخة  أحيا ضٍػر  أيزا-
  : اٖحيا 

ا تعخؼ حدب كثخ هسأضعشاكيغ السشازؿ تعخؼ ضعادة حدب الحْ كالسالظ كبعس السعالع  إف -
  .أسسا  الذػارع كاٖرشاـ

) تشقل اٖفخاد السكاىْ يطٍخ التسيد اٚجتساضعْ السكاىْ حيث إف السٍسذيغ يججكف أىفدٍع -
ضعسمية التفتت  إبخازضعاجديغ ضعغ الحخكة ( ك يداٌع دهج رأس الساؿ فْ العػلسة اٚشترادية فْ 

 اٚجتساضعْ السكاىْ الحزخؼ .
ل هشصقتٍع أك شخيتٍع أك أشاربٍع إف السٍاجخيغ هغ القخػ إ - لِ السجف يسيمػف لمدكغ حيث يعير ٌأ

 1.)ريؽية السجف( كيشقمػف هعٍع ضعاداتٍع كتقاليجٌع كؾيسٍع كأىساط هعيذتٍع  
ْ  الزػضاء والزغػط الشفديةب.  : تعتبخ الزػضا  فْ السجف هغ اخصخ أهخاض العرخ ، ٌك

ا : عبارة ضعغ أصػات خذشة غيخ هشتطسة تدداد ٓػها ب عج ٓػـ ، كتقاس الزػضا  بالجيديل كهغ هرادٌر
   :كسائل الشقل ، ضعسميات البشا  كالتذييج ،  الرشاضعات السختمفة فْ السجف كهغ ىتائجً

                                   
، 1السجتسع العخبْ السعاصخ السقػهات كاٖىساط الثقاؼية دراسة تحميمية ىقجية '، دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع، طحدغ ضعمْ خاشخ،  1

  65ص  2001ضعساف، 
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الفقجاف السؤشت   - ارتفاع ضغط الجـ كالرجاع السدتسخ - التػتخات العربية كالزغػط الشفدية  -
 أك الجائع أحياىا لمدسع .

 كاٖحيا  ضعمِ السداكغ كالحؼ يفػؽ العخض كالشسػ الدكاىْ الدخيع الصمب زيادة  اإلسكان :
ْ السشاشق الستٍالكة القجيسة داخل السجف  .1 العذػائية  ٌك

اٚزدحاـ : ىتيجة التزخع الدخيع كالكبيخ لمعػاصع العخبية بخزت كتفاشست ٌحي السذكمة برػرة 
تزاضعف ككحلظ حاؿ الػافجٓغ كالسٍاجخيغ هسا يجعل هغ همفتة لمشطخ، فأضعجاد الديارات كالسخكبات تتدآج كت

التشقل كالتحخؾ فْ هعطع ٌحي العػاصع هذكمً حؿيؿية كشج شاٌجي الكثيخ هغ السػاششيغ فْ القاٌخة 
تٍع بػاسصة الحافٛت العسػهية  سيخا  أككالجدائخ ٓػشفػف سياراتٍع ضعمِ اشخاؼ ٌحي السجف كيػاصمػف جٚػ

 .2اـ الذجٓج ك رضػخا لمشقز الفادح فْ هػاشف الديارات تجشبا لٛزدح اٖشجاـضعمِ 
، فقج تبجلت العٛشات لمبشا  اٚجتساضعْ اٖساسْالسكػف الثقافة ٌْ  : الثقافية اآلثار -5

تٍػر سمػؾ اٖفخاد كالجساضعات حتِ صارت ، ك ةأخٛؾيالٛكثخت الجخائع جتساعية بالفخدية كاٚىعدالية ك اٚ
ات ك السيادٓغ كالسالذػارع  ك  اٖحيا  الدكشية هختعا التْ كلجت الخػؼ لجػ الكثيخ هغ اٖسخ السحافطة تشٌد

ضعمِ جد  هغ الؿيع كالتخاث ، ىتيجة لفذل الفخد كاٖسخة كالسؤسدة اٚجتساعية فْ التعاهل هع شبيعة 
شٍا اٚستفادة هغ كل هقػهات الحياة العرخية ، السادية هلمحياة  ك  أسمػبالحياة الحزخية كصخيقة أك 

حزخية  كأزهاتكالسعشػية لدػ  استخجاـ السعخفة كالتكشػلػجيا السختبصة بحياة الفخد اليػهية كلجت صخاضعات 
 .  3كثقاؼية ٚ حرخ لٍا

 
 :اآلثار السجالية-6

فْ حياة السجٓشة ، اىتقل الكثيخ هغ بدبب العيػب كالديادات السدتسخة  أ. التسجد الحزخي العذػائي:
ابعج فابعج  إلِككمسا تربح ضػاحْ السجٓشة هددحسة، ٓشتقل الشاس  ،الزػاحْ إلِالشاس ك العساؿ 

الدراعية بدبب  اٖراضْكيرشعػف ضخكفا تعخؼ بالتسجد الحزخؼ العذػائْ كلقج ضاضعت الكثيخ هغ 
 . 4التسجد العذػائْ

                                   
  1 85ص  2015، ضعساف، 1دار السعتد لمشذخ كالتػزيع، طالستحجة، تصػر دكلة اٚهارات العخبية ضعبج الخحسغ احسج سيف،  
61هخجع سابق، ص السجتسع العخبْ السعاصخ السقػهات كاٚىساط الثقاؼية دراسة تحميمية ىقجية،  حدغ ضعمْ خاشخ،  2  
206 ص 2008، ليبيا، 3صبحْ دمحم ششػص، الجراسات حزخية هجخل ىطخؼ، جاهعة شازيػىذ دار الكتب الػششية، ط  3  
  4 143ص  2016حسدة الجبالْ، التحجيات البيئية فْ القخف الحادؼ كالعذخيغ، دار اٚسخة كاٚحٛـ لمشذخ كالتػزيع ، ضعساف ،  
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 التػسع الدكشي عمى حداب األراضي الدراعية :  -ب
الدكشْ ضعمِ حداب اٖراضْ الدراعية السحيصة بٍا  إف حخكة الدكاف ىحػ السجف تتصمب التػسع

حي هذكمة خصيخة تػاجً بخاهج التشسية كالتصػيخ ضعمِ السدتػيات كافة ، بسا أف السداكغ تذكل ها يقارب  ٌك
 ثمث اٚستخجاهات الحزخية فإف السشصقة العسخاىية ستستج فيٍا ٌحي السداكغ هع تزاضعف ضعجد الدكاف.

  : خمق أزمة سكشية -ت
استسخار تجفق الخيفييغ ىحػ السجف كخمق فيٍا أزهة سكشية حادة إذ أصبحت الػحجات الدكشية إف 

الستدآجة هغ اٖشخاص الحٓغ ٓتػاججكف فيٍا  اٖضعجادالستػفخة حاليا لٍحا الغخض فْ السجف ٚ تكفْ ٘ٓػا  
  : كأيزا ٌشاؾ ضعػاهل ساٌست فْ بخكز ٌحي اٖزهة تسثمت فْ

ارتفاع ثسغ اٖراضْ  -ارتفاع ىدبة التدآج الدكاىْ فْ السجف  -السجف  الٍجخة هغ الخيف إلِ-
زكاج اٖبشا  كرغبتٍع فْ اٚىفراؿ ضعغ  -أساليب التسػيل كالقخكض  -أىطسة التخصيط  -كهػاد البشا  

اليٍع كالحرػؿ ضعمِ هداكغ خاصة بٍع زيادة  -رتفاع الكثافة الدكاىية فْ السجف كاٚحتقاف الدكشْ ا – ٌأ
 . اىتذار أحيا  الرؽيح -زغط ضعمِ السداكغ تكجس أكثخ هغ أسخة فْ الػحجة الدكشية ال
 : تخييف السجيشة -ج

ا فْ  ٌْ اٚىصباضعات كاٚىعكاسات اٚجتساعية لجػ اىتقاؿ اٖفكار كأىساط الدمػؾ الخيفْ كاىتذاٌر
الحزخية كهبمغ ها تحجثً ٌحي السجٓشة ككيؽية هسارستٍا لعسميتٍا جشبا إلِ جشب هع أىساط الدمػؾ كاٖفكار 

السسارسة هغ آثار فْ اٖىداؽ كالػضائف اٚجتساعية ، حيث يقرج ٌٚؤ  الشازحيغ هشاشق اٖشخاؼ التْ 
تتعاير فيٍا أساليب الحياة الحزخية كالخيؽية فزٛ ضعسا تتسيد بً ٌحي السشاشق هغ تجاىذ ضعشرخؼ 

، حيث يرصحب بعس الشازحيغ أهتعتٍع  كركح دٓشية شػية كهعجٚت ضعالية هغ اٖهية كالخرػبة
كاٖدكات التْ كاف يدتعسمٍا فْ العسل الدراضعْ حتِ بعس الحيػاىات اٖليفة كهشٍا الغشع الساضعد كالججاج 
التْ درجػا ضعمِ تخبيتٍا ، با٘شاهة فْ اٖشخاؼ كفْ اٖحيا  القجيسة الستخمفة التْ تػجج داخل السجف 

 تخييف السجٓشة كتعسيق الثقافات الفخعية. يعسل ٌٚؤ  الخيفيػف تمقائيا فْ
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كػسائل الشقل كشبكات الصخؽ كالسخكر كخجهات  تجني مدتػى الخجمات في السخافق العامة : -د
السياي كالكٍخبا  كشبكات السجارؼ كالترخيف الرحْ ٚك تتػفخ فْ السداكغ الذخكط الرحية ك الطخكؼ 

  .1جات الستجفقة هغ البذخالحياتية السٛئسة ٖىٍا تفػؽ هيداىية  السػ 
 : الشػم عمى الخصفة -ه

يجاد لتعحر إ أك، إها بدبب ضعجـ كجػد دخل لجيً إلِ الخصيف ضعشجها ٚ يجج هأكػ  ا٘ىدافٓمجأ 
 .هدكغ هشاسب بسا لجيً هغ دخل

السجف ، احتل ٌٚؤ  الدكاف أراضْ الغيخ هغ  إلِفبشدكح سكاف الخيف  :الغيخاحتالل أراض  -و
حا اٚحتٛؿ ليذ هقرػرا ضعمِ اجل إشاهة ه دكغ لٍع كيصمق ضعمِ ٌحي الفئة السحتميغ أك كاضعْ اليج ٌك

دٓشية ، ٚك  أكٌيئات خيخية  أك أفخادأراضْ الجكلة ، بل شج يستج ليذسل اٖراضْ الخاصة التْ يسمكٍا 
ججٓجة ، كسا ٌحا الشػع هغ اٚحتٛؿ يعخشل كثيخا هغ هذخكضعات التشسية ، كالتخصيط لتكػيغ هجف  أفشظ 

 .2يعػؽ اٚستقخار الدياسْ
ٌْ اٖهكشة التْ تتجدج فيٍا سػ  اٖحػاؿ الدكشية ، كذلظ بتػاجج  :السشاشق الستخمفة -ي

الرخؼ ، كتتدع باٚزدحاـ  أضعساؿهجسػضعة هغ السباىْ كالسداكغ القجيسة كأٓمة لمدقػط ، كتفتقخ إلِ 
كها ٓتختب ضعمِ كجػد ٌحا هغ آثار ضعمِ اٖهغ  الذجٓج كالتخمف ، كالطخكؼ الرحية غيخ السٛئسة

 . 3كاٖخٛؽ
 اآلثار االقترادية: -7

ٓديج هغ أعبا  الجكلة كبالتالْ  اٖفخادالعاـ بدبب ضعف دخل  اٖىفاؽتػسع  -هشٍا البصالة .  
 لمخجهات الستدآجة لمشفقات الزخكرية هغ أجل تػفيخ الحج اٖدىِ اٖفخادتزصخ إلِ التكفل بستصمبات 

 الزخكرية لمدكاف.
سخة الػاحجة ٓخفع هغ هعجؿ اٚستٍٛؾ كبالتالْ يزعف هعجؿ اٚدخار ك ضعجـ ارتفاع ضعجد أفخاد اٖ -

 تػفخ رأس هاؿ هغ أجل اٚستثسار ٚستسخار ىسػ كتصػر السجف .

                                   
، 3ضعبج القادر لقريخ، دراسة اجتساعية ضعغ الٍجخة هغ الخيف إلِ السجف فْ السغخب، دار الشٍزة العخبية لمصباضعة كالشذخ، ط1 

287 -269ص  2001بيخكت،   
 

 2005حدغ ضعبج الحسيج احسج رشػاف، هذكٛت السجٓشة دراسة فْ ضعمع اٚجتساع الحزخؼ، هؤسدة شباب الجاهعة، ا٘سكشجرية،  1
  100ص 

112السخجع ىفدً، ص   3  
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 .تعسل الديادة الدكاىية ضعمِ اىخفاض ىاتج الجخل الفخدؼ  -
 السجيشة :الحخكة الدكانية في تصػر . دور 3
لٙىتاج  ةالٛزهتدكيج السجف بآٖجؼ العاهمة : زكدت الٍجخة القخكية السجف بآٖجؼ العاهمة  -1

بالعساؿ الحٓغ يقػهػف بالخجهات التْ ٚ ٓؤدٍٓا أبشا  السجف إها تحاشيا  أيزاكتػزيع الخجهات كزكدتٍا 
جتساعية كهشٍا أضعساؿ التشطيف البشا  كتػابعٍا كإها لتجىْ درجتٍا اٚ أضعساؿلرعػبتٍا أك خذػىتٍا كهشٍا 

العسل فْ  أيزالتجىْ هختباتٍا هغ حيث كػىٍا كضائف كأضعساؿ الحخاسة كاٚستخجاـ كهثاؿ ذلظ  أكالعاهة 
،  هات العاهة ، حسالة باضعة جػالػف، خجهات البيػتالسقاٌْ كالسصاضعع كالفشادؽ كالحجائق العاهة كالخج

 .كىػضعا ٌْ دضعاهة اٚشتراد الػششْ العاهمة كسا آٖجؼ، ٌحي  اٖشفاؿكحزاىة 
 :ب عمى األراضي الدراعية السجاورةازدياد الصم -2

الدراعية السجاكرة لتمظ السجف  اٖراضْإلِ ازدياد الصمب ضعمِ  أدتإف ٌجخة القخكيػف إلِ السجف 
 ْ حا ها جعل استثسار تمظ  ،هخررة لمدراضعة ضعادة  أراضٌك  كا٘سكاففْ هجاؿ البشا   اٖراضٌْك

جديا كهحققا ربعية أكثخ بكثيخ هغ ربعية الدراضعة ، كشج اغتشع الحزخيػف هالكػا تمظ اٖراضْ ٌحي ه
كاتجخكا بٍا ، كضعسمت سػؽ السزاربة ضعسمٍا فْ استغٛؿ ضخكؼ  اٖراضْالفخصة فخفعػا أسعار ٌحي 

 القادهيغ ٘يجاد السأكػ . أكلئظ
 أؼكث التمؿيح الثقافْ بالتجاخل كاٚهتداج : حيث تتسثل فْ حجدور الثقافي لمحخكة الدكانية  -3

إف اٚىتقاؿ هغ الخيف إلِ السشاشق الحزخية يداضعج ضعمِ التجاىذ الدكاىْ بيغ الخيف كالحزخ ،  فمػ 
 اٖهةبقْ الخيفْ فْ شخيتً كالحزخؼ فْ هجٓشتً ٖدػ ذلظ بسخكر الدهغ إلِ اىفرالية ثقاؼية تزخ كحجة 

1. 
  الشسػ الحزخي : -4

لعسخاىْ ؼيعشْ التػسع أك اٚهتجاد العسخاىْ لمقصاضعات الحزخية برفة ضعاهة كالسجف برفة بسعشاي ا
تتدع السجٓشة بؿياـ  إذخاصة كيختبط هفٍػـ الشسػ الحزخؼ ارتباشا كثيقا بالترشيع فْ البٛد الرشاعية 

                                   
،  3، طدراسة اجتساعية ضعغ الٍجخة هغ الخيف إلِ السجف فْ السغخب . دار الشٍزة العخبية لمصباضعة كالشذخضعبج القادر القريخ،  1 

281 -279ص   2001بيخكت،   
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بية كالفشية ا٘ىتاج ضعمِ السشتجات الرشاعية كيدداد الشسػ الحزخؼ بازدياد السراىع كالسشتجات اٖد
 .1ا٘دارية  كاٖضعساؿ
 : أدكارا أخخػ  -
 ػافجة ٚف السجٓشة تتصمب العسالةزيادة فخص العسل ضعغ شخيق العسالة ال. 
 كزيادة العخض كالصمب زيادة صادرات السجٓشة بدبب اىتعاش التجارة كالرشاضعة. 
 ( ىسػ اٖسػاؽ الججٓجة )سػؽ العقار، سػؽ اٚستثسارات. 
 سجف تتصػر باتداع شبكة السػاصٛتفْ السجٓشة حيث أف ال ارتفاع كتيخة التشقل. 
 (عميسية كاٚشترادية ككبخ السجٓشةالشسػ العسخاىْ ) زيادة السخافق كالخجهات الرحية كالت 
  ججٓجة كحزائخ ججٓجة كتشػع التجسعات الحزخية  أشصاب إلِتقديع السجٓشة 
 العسل كالتصػر الرشاضعْ كالتقشيات  ارتفاع السدتػػ السعيذْ بدبب ضٍػر ىذاشات ججٓجة كتشػع

 الحجٓثة .
 لمدكاف الػافجٓغ لمسجٓشة . كتشػع  لعمسْ بدبب هدتػػ التحريل العمسْتصػر السجاؿ ا

 التخررات كبالتالْ تشػع السٍغ هغ ٌشجسة كشب كتعميع .
  يربح السػضف فْ القصاع العاـ أك التقجـ الػضيفْ بدبب التشافذ ضعمِ فخص العسل حيث

حا الخاص أك ثخ تسدكا بػضيفتً كهسا يجعمً يخمز فْ ضعسمً ك اكثخ هػاكبة لتصػر العسل كضخكفً ٌك
 ٓشعكذ ضعمِ هرمحة ضعجمة العسل كتقجهٍا .

  السجٓشة . إلِزيادة سكاىية فْ السجٓشة كذلظ راجع لمدكاف الججد الػافجٓغ  إلِتؤدؼ  
 :  مطاهخ تصػر السجيشة. 4
اع أف  هفٍػـ الحزخية يذيخ إلِ أىساط الحياة كرد فْ هػسػضعة ضعمع اٚجتس: الحزخية-1

ْ تتزسغ هدتػػ ضعاؿ  هغ تقديع العسل، اٚجتساعية، التْ يعتقج أى ٍا هسيدة لدكاف السشاشق الحزخية، ٌك
فْ العٛشات اٚجتساعية كضعف العٛشات القخابية، كىسػ السشطسات الصػعية كالتعجدية فْ  كىسػ الحرائعية

سية كسائل اٚتراؿ الجساٌيخؼ السعآيخ كالتحػؿ العمس  .اىْ، كزيادة الرخاع اٚجتساضعْ كتعاضع ٌأ
التشطيع  -الػضائف - الحجع - الذكل -: حيث : تغيخت هغالتحػل نحػ نسط األسخة الشػوية -2

 الجاخمْ .
                                   

  1 71ص  2017، 1كآج خالج ضعبج الدٛـ، جغخاؼيا السجف، الجشادرية لمشذخ كالتػزيع، ط 
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ىسط العٛشات  -أىساط اٚستٍٛؾ كاىتذار الشدق التكشػلػجْ  -العائمييغ  ا٘ىفاؽ التخصيط ك -
 كهحجكدية ىصاؽ شبكة ضعٛشاتٍا القخابية . عية كالسٍشية ،اٚجتسا

 الفخدانية : -3
إف  التحػؿ الحؼ شخأ ضعمِ الحياة الحزخية بكل أبعادٌا كتجمياتٍا اٚجتساعية كاٚشترادية ، جعل 
الشدق الؿيسْ كالثقافْ لمسشطػهة اٚجتساعية ٓتغيخ ىحػ اٚىقداهية كالتجديئية ، ككل ذلظ جعل هغ الفخد 

 . 1الحزخؼ ٓتستع بشدضعة فخداىية ، ٖىً أصبح ٓبحث دائسا ضعغ اٚستقٛلية فْ تػجيً ضعٛشاتً اٚجتساعية
 سيادة العالقات الثانػية وانتذار العالقات الصػعية : -4

أصبحت العٛشات اٚجتساعية الججٓجة )البجٓمة( كسائل ضخكرية لتحقيق اٌٖجاؼ الذخرية، كالتْ 
العقٛىية كأكثخ بعجا ضعغ العاشؽية كاٚىفعالية. كسا أى ٍا تذكل فْ سياؽ اىزساـ تترف ضعسػها بالخشج ك 

كهع تدآج حجع السجتسع  ،الفخد كاىجهاجً فْ الحياة السٍشية، أك الثقاؼية أك اٚجتساعية برفة ضعاهة
ٌحا  الحزخؼ كزيادة كثافتً الدكاىية كارتفاع هعجٚت الحخاؾ اٚجتساضعْ، كالٛتجاىذ كالتغآخ أصبح

اٖخيخ ٓترف بسجتسع الخكابط الصػعية كالجساضعات اٚختيارية يجج الفخد الحزخؼ ىفدً دائسا فْ البحث 
 ضعغ ضعٛشات اجتساعية ججٓجة تتساشِ هع ضخكفً كهتصمباتً الحياتية الحزخية الستججدة.

تزاؤلٍا ، إلِ أف  ها يسيد حياة السجٓشة ضعف الخكابط القخابية كالجيخة ك  (Wirthويخث ) كشج خمز
كىتيجة لحلظ تطٍخ السشافدة ، ك أصيبت الخكابط كالعٛشات التقميجية بالتسدؽ كالترجع كحمت هحمٍا 

 ضعٛشات اجتساعية خارجية تقػـ ضعمِ هبجأ السرمحة السذتخكة كاٚضعتسادية الستبادلة .
 ضعف شبكة العالقات القخابية : -5

أهخيكا فْ هجاؿ ىسط العٛشات اٚجتساعية فْ هفٍػهيغ اىتذخ استعسالٍا فْ  – لػسي ميخ –تؤكج 
سا السكاىة كالجكر ، كيؤكج الكثيخ هغ الباحثيغ أف ا٘ىداف شج شغل ضعجة هكاىات شج  الجساضعات القخابية ٌك
ْ تحجد ىسط  تكػف كمية كإها هختفعة أك هشخفزة ىدبيا هقارىة هع غيخي هغ أضعزا  السجتسع ، ٌك

ع الحؼ ٓتعاهل هعً كيشتطع داخل أشخي الؿيسية كالسعيارية كالقاىػىية كإف العٛشات التْ شج شغمٍا هع السجتس
ع ها يسيد حياة السجف ٌػ اٚىفراؿ السجالْ كالحخاؾ التشقمْ فْ الػسط الحزخؼ ، الحؼ ٓشتج بجكري  ٌأ

                                   
هػشع جاهعة شاصجؼ هخباح  سكيكجة ) الجدائخ( 55اكت  20ٌادفْ سسية ، سيػلػجيا السجٓشة كأىساط التشطيع اٚجتساضعْ الحزخؼ ، جاهعة  1  

 22/06/2020تع اٚشٛع ضعمية بتاريخ  https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-17-ssh/2267-20-55كرشمة، 
 16ص  21:42ضعمِ الداضعة 
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أدكار كضعٛشات ججلية ، كالتْ تخزع لسعآيخ الزبط اٚجتساضعْ  كالحؼ يذسل جسيع درجات التفاضعل 
ع كفقا لتػشعات اٚجتس اضعْ فْ السجتسع الحزخؼ ، حيث ٍٓجؼ ضعاهة إلِ حسل اٖفخاد ضعمِ الؿياـ بأدكاٌر

الجساضعات الحزخية التْ ٓشتسْ إليٍا ، هسا جعل الفخد الحزخؼ يفقج الحاجة إلِ العٛشات اٖكلية القخابية 
 برفة ضعاهة . ، كيسيل إلِ اٚستقٛلية السجالية كحتِ اٚشترادية كالثقاؼية كاٚجتساعية

 ضعف عالقات الجيخة : -6
أحج هؤسدْ هجرسة شيكاغػ أف جساضعات الجػار فْ البيئة الحزخية فقجت ها  "Parc باركٓخػ "

سجتسع . أؼ أف الحياة الحزخية فْ كاف لٍا هغ هغدػ فْ اٖشكاؿ البديصة كالتقميجية فْ ال
ت سائجة فْ الجساضعات اٖكلية كشزت ضعمِ أضعفت العٛشات الػشيجة بيغ اٖفخاد التْ كاى "بارك" ترػر

الشطاـ اٖخٛشْ الحؼ كاف ٓجضعسٍا كيطٍخ ذلظ خٛؿ ا٘شاحة بالخكابط السحمية كالتأكيج ضعمِ ضعٛشات 
 اٚستقٛلية بيغ الجيخاف .

 التشقل والحخاك االجتساعي: -7
ات اٚجتساعية إف  ها ٓتسيد بً البشا  اٚجتساضعْ الحزخؼ هغ تقديع دشيق لمعسل كتعجد الشذاش

جعل الفخد الحزخؼ فْ حالة هشافدة ضعمِ شاعية كزيادة الصمب ضعمِ الخجهات كالثقاؼية كاٚشترادية كالر
السكاىة لتحقيق هتصمبات الحياة الحزخية، كسا أف  شبيعة الحياة تتصمب شجرا كبيخا هغ التشقل الجغخافْ 

جع باستسخار ضعمِ تحقيق شجر أكبخ هغ لٗشخاص كالدمع كالخجهات كحتِ اٖفكار، كبالتالْ فٍْ تذ
 التشقل كالحخاؾ اٚجتساضعْ ك أيزا خخكج السخأة لمعسل .

 العدل السكاني : -8
ٓتسيد هجتسع السجٓشة بالجٓشاهية كالٛتجاىذ ، اٖهخ الحؼ شج ٓؤدؼ إلِ ضعدؿ كاضح كهتسيد 

ائف ذات اٌٖسية لمجساضعات كاٖىذصة كالػضائف ، حيث ىجج أف  هخكد السجٓشة يذسل هعطع الػض
اٚجتساعية كاٚشترادية كالدياسية كالثقاؼية لمسجتسع الحزخؼ ، هسا يجعل الؿيسة ا٘يجارية لٍحي السشصقة 
باٌطة الثسغ . إف التشطيع السكاىْ الحؼ ٓترف ضعسػها بالعدؿ جعل البشا  اٚيكػلػجْ لمسجتسع الحزخؼ 

 ٓشاهيكية الحخاؾ التشقمْ كشبيعة هجتسع السجٓشة.ٓتحكع فْ تشقٛت كحخكة الدكاف ، كيتيح لشا تفديخ د
 :الخجمات وضهػر الثقافة التخويحية تػفخ -9
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تستاز السجٓشة بتػفخ الكثيخ هغ السؤسدات اٚجتساعية كالعمسية كالتعميسية كالسدتذؽيات كالجاهعات 
فشادؽ كالشػادؼ الخياضية كالسعاٌج كالسرارؼ التجارية ، كسا تشتذخ فْ السجٓشة السخافق العاهة كالسدارح كال

 كالثقاؼية، هسا يجعمٍا فزا  لمتخكيح كشزا  كشت الفخاغ .
 :الفػارق االجتساعية -10 

تطٍخ الفػارؽ اٚجتساعية بذكل كاضح فْ أىساط ا٘شاهة كهدتػيات الجخل ، اٖهخ الحؼ يجعل 
 .1ل فئة أىساط هعيذية هعيشةالسجٓشة تشقدع إيكػلػجيا إلِ أحيا  راؾية كأخخػ شعبية كأخخػ ضعذػائية كلك

 :شػع الشذاشات التجارية والرشاعيةالحخاك االقترادي وت -11
إف  الحياة الحزخية فْ السجٓشة تختبط بالرشاضعة كالسبادٚت التجارية ، فسفٍػـ الحزخية اليػـ 

شطيسية أصبح ٓتشاسب شخديا هع ثٛثية الرشاضعة كالتجارة كالػسائل التكشػلػجية ، لطٍػر السعخفة الت
ْ هتغيخات كضعػاهل رئيدية أدت إلِ تشػع أىساط اٚستٍٛؾ  السعقجة كسطٍخ أساسْ فْ الحياة الحزخية ٌك

 كضٍػر الحاجات اٚجتساعية كاٚشترادية كالثقاؼية الستججدة التْ ٓديج ضعشٍا الصمب باستسخار فْ هجتسع السجٓشة.
 

 إدارة الػقت : -12
ضغصا كتذاحشا كبيخا فْ أدا  السٍاـ كالػضائف كتعجد اٖىذصة، فْ الػاشع تعخؼ الحياة فْ السجٓشة 

يصبق ضعمِ  أف كل هؤسداتٍا تخزع لتشطيع زهشْككثخة الحخكة كالتشقٛت الفخدية كالجساعية، إضافة إلِ 
سيتًجسيع السذتغميغ فْ ىفذ القصاع أك السجاؿ، كل ذلظ يجعل اٖ فْ أدا   فخاد ٓجركػف ؾيسة الػشت كٌأ

 . 2لشسط حياتٍعة السشاسب ئفٍع، ؼيخزعػىً لمتخصيط كالبخهجةاحاجاتٍع ككض

 أدوات التصػيخ والتجخل العسخاني :. 5
 سياسة التشسية السحمية : -1
( بأىٍا بسثابة تػزيع الؿيع) الحاجات السادية Easton, 1965حجدٌا ديفيج أيدػف )السفٍػـ :  

لقخارات كاٖىذصة ا٘لداهية السػزضعة لتمظ الؿيع فْ كالسعشػية( فْ السجتسع بصخيقة سمصػية آهخة هغ خٛؿ ا
                                   

سكيكجة ) الجدائخ( هػشع جاهعة شاصجؼ هخباح  55اكت  20، جاهعةكأىساط التشطيع اٚجتساضعْ الحزخؼ ، سيػلػجيا السجٓشة ٌادفْ سسية   1
 22/06/2020خ تع اٚشٛع ضعمية بتاري https://revues.univ-ouargla.dz/index.php/numero-17-ssh/2267-20-55كرشمة، 

  23ص   21:42ضعمِ الداضعة 
 

24ٌادفْ سسية، السخجع ىفدً ص    2  



62 
 

( بأىٍا Alhmondاشار ضعسمية تفاضعمية بيغ السجخٛت كالسخخجات كالتغحية الخاجعة ، ك كصفٍا السػىج )
هع السخخجات )شجرات كشخارات  هغ تفاضعل السجخٛت )هصالب +دضعع( تسثل هحرمة ضعسمية هشتطسة

الدياسْ فْ شجرتً اٚستخخاجية ، كالتشطيسية ، كالتػزيعية ، كالخهديػة ، كسياسػات( لمتعبيخ ضعغ أدا  الشطاـ 
 .1كاٚستجابية كالجكلية هغ خٛؿ القخارات كالدياسات الستخحة 

 مفهػم الفاعميغ الحزخييغ: -2  
ٌع الفاضعميغ الحٓغ يعسمػف ضعمِ تحديغ رفاـية الشاس كهجتسعاتٍع هغ خٛؿ إىذا  أهاكغ أكثخ 

كصحة ككفا ة كجسالية لٗجياؿ الحالية كالسدتقبمية ، ك هشٍع هغ السخصصػف يزعػف هٛ هة كهشرفة 
جاؼ السجتسع ك  خصط العسل هغ خٛؿ تحميل البياىات السذخكع ، كسا يداضعج الفاضعمػف السجسعة كتحجٓج ٌأ

جافٍع كتذكيل رؤية هعيشة .  السجتسع كهجسػضعاتً السختمفة ضعمِ تحجٓج ٌأ
 غ  : عشاصخ الفاعميغ الحزخيي -
  ْسياسيا كإداريا كاشتراديا كاجتساعيا كثقاؼيا فْ  اٖساسْالبمجية : تعج البمجية الجٍاز التشطيس

"، كشج ضعخفت السادة اٖكلِ هغ شاىػف البمجية ٌحي اٖخيخة باىٍا " ا٘دارؼ الجكلة، كتذكل شاضعجة الٍيكل 
السعشػية كالحهة السالية السدتقمة" كىرت البمجية ٌْ الجساضعة ا٘شميسية القاضعجية لمجكلة كتتستع بالذخرية 

الٛهخكدية كهکاف لسسارسة السػاششة" ، كيجٓخ  ا٘شميسيةالسادة الثاىية ضعمِ أف : " البمجية ٌْ القاضعجة 
يئة تشفيحية ٓخأسٍا رئيذ السجمذ الذعبْ البمجؼ .  البمجية السجمذ الذعبْ البمجؼ ٌك

بمجؼ ٌػ الجٍاز السشتخب الحؼ يعبخ ضعغ احتياجات : أف السجمذ الذعبْ الالسجمذ الذعبْ البمجؼ
البمجية ضعغ شخيق اٚشتخاع الشدبْ ضعمِ القائسة  إشميعالدكاف كيتع اىتخابً هغ شبل السػاششيغ القاششيغ فْ 

لسجة خسذ سشػات ، كتجخؽ اٚىتخابات فْ ضخؼ الثٛثة اشٍخ التْ تدبق اىقزا  السجة الشيابية الجارية 
 لسجالذ الذعبية البمجية حدب تغيخ ضعجد سكاف البمجية .كيتغيخ ضعجد أضعزا  ا

ا ضعمِ  ية بأىٍا : "جساضعة ٚ هخكدية كدائخة حائدة ضعمِ الدمصات الستفخشة لمجكلة تقػـ بجكٌر تعخؼ الٚػ
يئة تشفيحية فعالة  الػجً الكاهل، كتعبخ ضعمِ هصاهح سكاىٍا لٍا ٌيئات خاصة، أؼ هجمذ شعبْ ٌك

ية ضعمِ ‘ لمجكلة كتتستع بالذخرية السعشػية كالحهة السالية السدتقمة،  ا٘شميسيةالجساضعة  أىٍا۔كتعخؼ الٚػ
ْ أيزا الجائخة ا٘دارية الغيخ هسخكدة لمجكلة كتذكل بٍحي الرفة فزا  لتشفيح الدياسات العسػهية  ٌك

                                   
  191ص  2018، اٖردف، 1ىعسة الخفاجْ كآخخكف، تحميل أسذ ا٘دارة العاهة هشطػر هعاصخ، دار اليازكرؼ العالسية لمشذخ، ط 1 
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لة لٍا التزاهشية كالتذاكرية بيغ الجساضعات ا٘شميسية كالجكلة، كتتجخل فْ كل هجاٚت اٚختراص السخػ 
ئْ ، الػالْ ية ٌيئتاف ٌسا: السجمذ الذعبْ الٚػ  1.بسػجب القاىػف كلمٚػ

كهكاتب كأيزا الجكلة كالسجٓخيات الخاصة بالبشا  كالعسخاف كالتخصيط كالسرالح اٚشترادؼ 
 الحزخية ككل ها لً ضعٛشة بالتخرز فْ ٌحا السجاؿ. الجراسات
 التجخالت العسخانية : -
ٌػ ضعسمية تغييخ البيئة العسخاىية لمسجٓشة هغ خٛؿ تحديغ أك إضعادة بشا   التججٓج الحزخؼ : -1

تمظ اٖبشية القجيسة ، كإصٛح بشيتٍا اٚرتكازية ، كيتزسغ التججٓج الحزخؼ ثٛثة حمػؿ ٌْ : ) الحفاظ 
 .2، إضعادة التأٌيل ، إضعادة التصػيخ (

ئيا هع اٖخح  باٚضعتبار التجاىذ الستزخرة جد  كاٖجدا الترجضعات  إصٛحالتخهيع : كيكػف   -2
 هع الٍيكل اٖصمْ لمسبشِ .

: كتعشْ هعالجة السذكٛت الػضيؽية السختمفة خاصة ها ٓتعمق هشٍا بالسخافق اٖساسية   الرياىة -3
 كالسياي كالرخؼ الرحْ .

ية التْ : كتذسل كافة ا٘جخا ات الستعمقة بإضعادة بشا  اٖجدا  السشجثخة هغ اٖبشإضعادة البشا  -4
ا بالذكل الحؿيقْ اٖصمْ . كإضعادتٍايسكغ تخهيسٍا   لػضعٍا الصبيعْ بسا يطٌٍخ

إضعادة التأٌيل : يدتخجـ ٌحا اٖسمػب فْ السشاشق التْ تكػف فيٍا اٖبشية هٍتخئة جدئيا بغخض  -5
 زيادة كفا تٍا هغ خٛؿ إزالة تمظ اٖجدا  كإضعادة بشائٍا .

ٌجـ السبشِ كإشاهة بشا  ججٓج بترسيع حجٓث ٓشدجع هع التػسع  أك إضعادة التصػيخ : كيعشْ إزالة -6
 .3العسخاىْ لمسجٓشة 

التٍيئة العسخاىية كأسمػب ججٓج لتصػيخ ك تشسية الذبكة  التٍيئة العسخاىية : يعخؼ بذيخ التجاىْ -7
تفْ بخسع العسخاىية برفة ضعاهة كاٚستصاف البذخؼ برفة خاصة كتكسمة لمسخصصات العاهة لمسجف التْ تك

 . 4حجكد السجف كهحاكر تػسعٍا كاستخجاـ السجاؿ فيٍا خٛؿ فتخة زهشية هعيشة 

                                   
156 -153ص  2015، 1هدكزؼ ياسيغ، ا٘شخاؼ القزائْ ضعمِ اٚىتخابات فْ الجدائخ، دار اٖلسعية لمشذخ كالتػزيع، ط  1  
256ص  2009صبخؼ فارس الٍيتْ، هبادغ كأسذ التخصيط الحزخؼ، دار اليازكرؼ لمشذخ كالتػزيع، اٖردف،   2  
 38ص  2015اٖكاديسْ لمشذخ، ضعساف، هحسػد حسيجاف شجٓج، التخصيط الحزخؼ، هخكد الكتاب   3

84ص  2000البذيخ التجاىْ، التحزخ كالتٍيئة العسخاىية فْ الجدائخ، دٓػاف السصبػضعات الجاهعية، الجدائخ،  4  
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التخصيط الحزخؼ: كيقرج بالتخصيط الحزخؼ  أىً اٚستخاتيجية أك هجسػضعة اٚستخاتيجيات  -8  
ىذصة التْ تتبعٍا هخاكد اتخاذ القخارات لتشسية كتػجيً كضبط ىسػ كتػسع البيئات الحزخية بحيث ٓتاح لٗ

كالخجهات الحزخية أفزل تػزيع جغخافْ لمدكاف كأكبخ الفػائج هغ ٌحي اٖىذصة الحزخية كتتزسغ 
اٚستخاتيجية ضعادة صػرا لسا يسكغ كتبشْ هثل ٌحي الترػرات ضعمِ تشبؤات شائسة ضعمِ هعآيخ ضعمسية 

 .1كاضحة تسثل الشساذج كالٍياكل الحزخية 
 صػيخ الحزخؼ ضعمِ أىٍا استخاتيجية شاهمة إضعادة التصػيخ الحزخؼ: تعخؼ إضعادة الت

ب هخصط السجف كالفاضعميغ التججٓج اٚشترادؼ حدة تذكيل اٖهاكغ السٍسذة كإثارة رسسية ٘ضعاد
هبادرات إضعادة التشسية الحزخية التْ تتخحٌا الحكػهة باسع السرالح العاهة ، كلكغ هجفػضعة  ، كالحزخييغ

ة كاٚجتساعية ، كالحكػهات تستمظ : "البمجية" رأس الساؿ كالسػارد بالسرالح اٚشترادية كالدياسية كالتقشي
 السخررة خريًرا لمتخصيط كإضعادة التصػيخ .

  ِالتشذيط الحزخؼ: ٌْ التحديشات التْ أدخمت ضعمِ السذٍج الحزخؼ ، با٘ضافة إل
اٚشترادية ،  حخكة السجتسع  التْ تحجدٌا زيادة هدتػيات السذاركة السجىية ك الثقاؼية ، كاٚستجاهة

  كالعجالة اٚجتساعية  داخل هجٓشة حزخية .

                                   
17. ص 2018السبادغ كاٚسذ، دار اليازكرؼ العمسية لمشذخ كالتػزيع، اٖردف،  -ضعبج الحميع هٍػرباشة، التخصيط الحزخؼ   1  
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 الخالصة:
فْ ٌحا الفرل تحجثشا ضعغ السجٓشة بكل هكػىاتٍا كخرائرٍا، كالتبادؿ كالتأثيخ بيشٍا كبيغ الدكاف، 

 فالسجٓشة ٌْ كياف اجتساضعْ ذك أبعاد ديسغخاؼية كضيؽية ثقاؼية تكشػلػجية ، اشترادية صشاعية
ْ فْ ىٍاية اٖ هخ اىعكاس لحاجات الدكاف اٚجتساعية تذكل فْ هجسمٍا هختمف السطاٌخ ٌك

ت كالتغيخات التْ تتعخض لٍا ٌحي  الحزخية ، التْ تسيد الحياة السعيذية فْ السجٓشة ، كفْ ضل التحٚػ
 اٖخيخة بدبب الحخكة الدكاىية سػا  الشاتجة ضعغ الٍجخة الجاخمية اك الحخكة اليػهية لمدكاف . 

ػر سجٓشة هختبصة بالعاهل البذخؼ كالحؼ ٚ يسكشٍا اف تدتغشْ ضعشً فالسجف ٚ تشذئ ٚك تتصكتبقِ ال
 .  إٚ بػجػد العاهل الجيسػغخافْ
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 عخض وتحميل ومشاقر البيانات الجراسة
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 تسهيج: 
، هتفاضعمة ؼيسا بيشٍا هغ الشاساغسة ك لحزخؼ الحؼ يزع هكػىات هتشتعتبخ السجٓشة السجاؿ ا

كتدتسخ باستسخار  ،الثقافة، كالدياسة كا٘دارة ك اٚشتراد كالفشػف كالعسخافك  السحٛت التجاريةكالسػاصٛت ك 
اٚرتقا   إلِالسجٓشة ٓديج هغ الشذاط هسا ٓؤدؼ  إلِالتػافج الدكاىْ الدخيع  أفالحخكة كالتشقل فيٍا باضعتبار 

كل بحث ضعمسْ ىطخؼ ٓتبعً بحث هيجاىْ  أفلٍجؼ الخئيدْ هغ ٌحا الفرل ٌػ بسدتػػ السجٓشة كا
شا شاهت الباحثة باتباع خصػات السشٍجية العمسية  أفىدتصيع هغ خٛلً  ىجج إجابات ضعسا ىبحث ضعشً ٌك

 .لدكاىية فْ تصػر هجٓشة بدكخةٌجؼ البحث كالحؼ ٓبحث فْ دكر الحخكة ا إلِلمػصػؿ 
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 1اإلجخاءات السشهجية: - الأو 
 :ت الجراسةاالمج-1
 ()بمجية بدكخةالسجاؿ السكاىْ: ٓتسثل السجاؿ السكاىْ لمجراسة فْ هجٓشة بدكخة -1
  :السجاؿ الدهاىْ-2

حيث بجأت  2020ً: هغ شٍخ جاىفْ أؼ شٍخ هارس شأ تست الجراسة السيجاىية خٛؿ فتخة ثٛثة
 ائق كزيارة بعس هكاتب الجراسات كالٍيئات الخسسية )هجٓخياتتع جسع البياىات كالػثباستصٛع السيجاف، 

 .التٍيئة كالتعسيخ، كدار البمجية(
هغ أجل فٍع الػضعية العسخاىية كاٚجتساعية كاٚشترادية لسجٓشة بدكخة، ككاف الٍجؼ هغ ذلظ ٌػ  

حا باٚبتجا  هغ شٍخ جاىفْ إلِ شٍخ  .2020هارس  ٌك
غ هغ استشتاج اٖسئمة بعس اٖفكار كالسٛحطات التْ تسك  يل فتع فيٍا تدجأها الخصػة اٖخيخة 

التْ تداضعج فْ العسمية البحثية لمػصػؿ إلِ ا٘جابة ضعغ هػضػع البحث كباستخجاـ اٖدكات السشٍجية 
 .2020فخيل شٍخ أكهقابٛت هع الفاضعميغ الحزخييغ كذلظ فْ الفتخة هغ شٍخ ؼيفخؼ إلِ 

 : اسةالجر عيشة و ي خ السجــال البذــــ-
الحٓغ سػؼ تجخػ ضعميٍع الجراسة كشج ٓتكػف ٌحا البحث تحجٓج هجتسع ، يقرج بتحجٓج السجاؿ البذخؼ 

 .(1) الطاٌخة هػضػع الجراسة أكأك ضعجة جساضعات كيتػشف ذلظ ضعمِ السذكمة  أفخادالسجتسع هغ جسمة 
ليغ فْ كالسدؤك فْ هجسػع الفاضعميغ الحزخييغ البحث ؼيسا يخز ٌحي الجراسة كيسثل هجتسع 

ية كهكهجٓخيات التعسيخ كدار البمجية ك   اتب الجراسات كالتٍيئة العسخاىية.الٚػ
ع  تع اختيار العيشة القرجية كلمػصػؿ إلِ ذكؼ التخرز كالخبخة كالسدؤكلية هغ دكف غيٌخ

جاؼ الجراسةسسات ٌع هغ لٍع أفخاد العيشة السحكػر آىفا، فمغخض ل اٚختيارتع حيث  (الغخضية) ، تخجـ ٌأ
  .(2)شيج السعالجة القزية بذكؼ العٛشة أؼ أفخاد 

                                   
 135ص  1985باسط دمحم حدغ، أصػؿ البحث اٚجتساضعْ، هصبعة دار التزاهغ، القاٌخة، ضعبج ال- 1
، دار اليازكرؼ العمسية، اٖردف، مشاهج البحث العمسي مغ التبييغ إلى التسكيغخخكف، هحسػد احسج أبػ سسخة كآ -2

 56ص 2020
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ا الفئة السشاسبة لمجراسة تع  إذف،  ، هسا ساضعج خبخة كاشٛعهغ لجٍٓع لسا ك  ،اختيار ٌحي العيشة باضعتباٌر
رالجراسةتخجـ الحرػؿ ضعمِ هعمػهات ضعمِ  ا بصخيقة غيخ  ،هفخدة 30 بػ حجع العيشة ، كشج  كشع اختياٌر

 . ىاث فْ هجاؿ الٍشجسة العسخاىيةإ 7ذكخ ك 23ٍع شرجية هشأؼ  ،ضعذػائية

  السشهج السدتخجم في الجراسة:-2

البحػث تشتسْ إلِ ٍْ فحلظ كل ،تٍجؼ الجراسة الحالية لسعخفة دكر الحخكة الدكاىية فْ تصػر السجٓشة
ػ أسمػب هغ أساليب التحميل السختكد ضعمِ هعمػهاكدفعت إلِ  ،الػصؽية ت اضعتساد السشٍج الػصفْ، ٌك

كذلظ هغ أجل الحرػؿ  ،فتخات زهشية هعمػهة أكك هػضػع هحجد ضعبخ فتخة أكاؼية كدؾيقة ضعغ ضاٌخة 
ا بصخيقة هػضػعية تشدجع هع السعصيات الفعمية لمطاٌخة   .(1)ضعمِ ىتائج ضعسمية ثع تفديٌخ

جٓشة هعخفة دكر حخكة الدكاف فْ تصػر السجٓشة هغ خٛؿ الجراسة التحميمية لػضعية هالجراسة حاكؿ ت
الحؼ ٓبيغ السخاحل الستبآشة التْ أيزا ستشادا ضعمِ السشٍج التاريخْ اكخرائرٍا كهسيداتٍا، ك  ،بدكخة

خ  ٍاذكمبهخت بٍا السجٓشة إلِ أف أصبحت   كاٖحجاثالحالْ، يعبخ السشٍج التاريخْ ضعغ دراسة الطػٌا
ٓشة ضعميشا الخجػع إلِ ها فمكْ ىفٍع كضعية السج ،(2) ك شػيلأكالسػاشف التْ هزِ ضعميٍا زهغ شريخ 

  كاىت ضعميً ؼيسا هزِ ضعغ شخيق كصفٍا كتدجيل كتفديخ التصػرات التْ حجثت.

                                   
 32ص ،1998دار كائل لمشذخ، ضعساف، ، مشاهج البحث العمسي: تصبيقات إدارية واقتراديةحسج حدغ الخفاضعْ، أ -1
 98، ص 1997القاٌخة،  دليل البحث العمسي ودار الفكخ العخبي، ،خيخ الجٓغ ضعمْ احسج ضعخيذ - 2
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  البياناتأدوات جسع -3

تصبيق السشاٌج السدتخجهة هيجاىيا كجب اختيار أدكات العمسية السشاسبة لمػصػؿ كتحقيق بقرج 
جاؼ الجراسة  ت الجراسة السصخكحة فتسثمت اٖدكات فْ:  كا٘جابةٌأ  ضعغ تداٚؤ

 :ت والػثائقالالدج

تعتبخ أداة هغ اٖدكات التْ يعتسج ضعميٍا الباحث فْ تكسمة بحثً السيجاىْ حيث يسكغ هغ خٛلٍا 
االحرػؿ ضعمِ الحقائق كالسعمػهات التْ ٚ ، كبحلظ تع اٚضعتساد ضعمِ  تدتصيع اٖدكات اٖخخػ تػفيٌخ

هجٓشة بدكخة كالتْ هغ خٛلٍا الػثائق كالدجٛت ا٘دارية التْ تحتػؼ ضعمِ هعمػهات تخز هجسػضعة هغ 
كهغ ٌحي  كتفديخ السعمػهات الستحرل ضعميٍا؛ ضعسمية تحميل كإتساـبيشت الخرائز الخاصة بالسجٓشة 

 الدجٛت كالػثائق: 
ية بدكخة هغ دار البمجيةأ-1  .رشيف ٚك
هغ هجٓخية التٍيئة  2018 إلِ 2003لمتٍيئة كالتعسيخ لمدشة هغ تقخيخ الشٍائْ لمسخصط التػجيٍْ -2

 كالتعسيخ.
 هغ هجٓخية هتابعة السيداىية كالػسائل كهخاؾبة التدييخ. 2018هػىػغخاؼيا لدشة -3
 بعس الػثائق حػؿ تاريخ هجٓشة بدكخة هغ هجٓخية أرشيف بدكخة.-4
 ت العسخاىية كالخخائط كالرػر.جسع ا٘حرا ات الخاصة بكل خرائز السجٓشة كبعس السخصصا-5

  االستبيان:

كسيمة لجسع البياىات فْ شكل استسارة لمبحث تتكػف هغ شائسة هغ اٖسئمة تػجً لٗفخاد  أكٌػ أداة 
. كلتشفيح (1)حرػؿ ضعمِ هعمػهات حػؿ هػضػع هعيغ ليقػـ السفحػص با٘جابة ضعميٍا بشفدً هغ اجل ال

 : ت التاليةجاد استبياف حدب الخصػاالجراسة تع إضع
 .ت الجراسةترسيع اٚستبياف حدب تداٚؤ-1

                                   
، دار جشاف لمشذخ كالتػزيع، ضعساف محاضخات في مشاهج البحث العمسي لمجراسات اإلندانيةىبيٍة صالح الداهخائْ،  - 1

 128ص ، 2013
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اٖكؿ  تقديع فقخات اٚستبياف إلِ خسذ هحاكر ككل هحػر ؼيً خسذ أسئمة كجا  السحػر-2
، كالثالث العسخاىْ لمسجٓشةالعاهل الجيسػغخافْ كالشسط السعيذْ ك ، كالثاىْ بعشػاف السعمػهات الذخرية

الجكر الحؼ تمعبً الحخكة الدكاىية كالخابع  خكة الدكاىية ضعمِ هجٓشة بدكخةالسجالية الستختبة ضعغ الح أثار
 كالخاهذ التجخٛت.فْ تصػر السجٓشة 

 بعس هخاجع الكتبطخؼ لمجراسة كالجراسات الدابقة ك شسشا بترسيسٍا باٚضعتساد ضعمِ الجاىب الش-3
كالقخيبيغ هغ  ة كاٚشٛعذكؼ الخبخ هغ  إثشيغشسشا بعخض ٌحي اٚستباىة ضعمِ هحكسيغ -4

ها كاىت ٌشاؾ  إذلكْ ىخػ هجػ استجابة السبحػث لصخيقة تػجيً اٖسئمة أك  ،كلْأبذكل التخرز 
تذكيل اٚستبياف بعج ا٘ضافات اٖخيخة  ةداضعتع إ ك تححؼ ثع فْ الخصػة اٖخيخة أأسئمة تزاؼ 

 لمسحكسيغ. 

 السالحطة:

خ لكْ يحاكؿ الػشػؼ ضعمِ ف ٓػجً الباحث حػاسً كضعقمً إلِ شائفة خاصة هغ أٌْ ك  الطػٌا
ستخجاـ السشٍج  ؛(1)أـ خؽية ٌحي الرفات كالخػاص شجٓجة الطٍػر  أكاىتصفاتٍا كخػاصٍا سػا   ٚك

 ،التْ هغ خٛلٍا تست هٛحطة كاشع كهطٍخ كشكل السجٓشةاد أداة السٛحطة السباشخة، الػصفْ كجب اضعتس
 .السجٓشة فْ التػسع الدخيع بكل الجٍاتأخحت ككيف 

رغع التػسع الحاصل فْ  ،تتػاجج ؼيً التجسعات الحزخية اهكاىأصبح ككيف أف هخكد السجٓشة 
فزٛ ضعغ التشػع فْ  ؛ضعمِ ٌػاهر السجٓشةالتْ ك  ،الججٓجةاٖحيا  ك  لسجٓشة، كفْ الحْ الكػلػىيالْ القجيع،ا

هات، كتشػضعٍا؛ جد الخجكارتفاع فْ ضع ؛كشبكات الصخؽ الججٓجة ؛تعجد الٍػيات الحزخيةالبشا  العسخاىْ، ك 
كتغيخ ؛ كهذكٛت الشقل؛ بتخبية السػاشْ اٖحيا ، البيػت القرجٓخية، كتخييف كهطاٌخ الفقخ الحزخؼ 

هٛحطتً فْ الػاشع  لكْ  عكتع تدجيل كل ها ت ،الثقاؼية كاٚجتساعية كاٖىساط ؛اٚستخجاهات الحزخية
هجٓشة داخل تػازف الاضعمة فْ تحديغ كتحقيق يداضعج ضعمِ هعخفة كتحجٓج هجػ فعالية كتجخل الجٍات الف

  بدكخة .

                                   
 143ق، ص ىفذ السخجع الداب - 1
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 :نتائج الجراسة –ثانيا 
 دراسة تحميمية لػضعية هجٓشة بدكخة: -1

تقع فْ الشاحية الجشػبية الذخؾية ٌحي السجٓشة الجراسة فيٍا،  إجخا بدكخة ٌْ السجٓشة التْ تع  -
ا بيشٍا كبيغ الذساؿ،  لمبٛد؛ تحت سفػح كتمة جباؿ اٖكراس، التْ تسثل الحج الصبيعْ ٓتسثل رهٌد

  .2كمع 127.70 كتتخبع ضعمِ هداحة تقجر بػ 01 07الجغخافْ فْ 

                        
ية بدكخة : 2رشع  خخيصة                             هػشع هجٓشة بدكخة  : 1رشع  خخيصة  ٚك

 الخرائز اإلدارية:-1
ية" أثشا  التقديع ا٘ ( 6بمجية كستة ) 22آىحاؾ  تزعككاىت  1974دارؼ لدشة صشفت بدكخة "ٚك

ية الػادؼ التْ تذكمت بزع دائختْ  1984دكائخ. كبعج التقديع ا٘دارؼ لدشة  اىقدست إلِ شصخيغ: ٚك
ية بدكخة التْ أصبحت تزع  د جٛؿ، سيجؼ 4بمجية كأربعة ) 33الػادؼ كالسغيخ كٚك ( دكائخ، ٌْ أٚك

ية ؼبقيت بمجية ضعمِ ػشاية أها بلضعؿبة، شػلقة،   .(1)ي حجدكخة كػىٍا تسثل هقخ الٚػ

 الخرائز االجتساعية لسجيشة بدكخة:-2
هغ الذخؽ الِ الغخب: حْ  ةبيغ البداكخة كالؽيديخييغ كتستج ٌحي السشصق ةحجكدي ةهشصق يسثمػف  الدىػج:-1

ا )شخيق تػجج ٌشاؾ ثٛث شخؽ لمخاجميغ القادهيغ هغ بدكخة ال ،السمػؾ حْ سصخك  الدهالة دفمية ضعبػٌر
  .شجاشة(، شخيق هجشير، ك الجرب، كشخيق راس القخية باب، السديج

ضعمِ اشرِ الجشػب ة يقصشً الدىػج الحٓغ ٓؤسخكف فْ الغارات العدكخي :حْ الدهالة / حاليا حْ بٛؿ(*
هبارة ، ػ ب بالعائٛت التالية: اٖهخ، كيتعمق  1818الجدائخؼ ، ٓتخاسٍع بٛؿ بغ سعج هللا السػلػد ضعاـ 

                                   
، هكتب الحاجب-شتسة-: بدكخة البمجاتلسجسػع  لمتهيئة والتعسيخ التػجيهيدراسة مخاجعة السخصط هدمع حسدة، -1

 .25ص  2016، كحجة بدكخة خ،الجراسات كا٘ىجازات فْ التعسي
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ع هدمسػف كشج بشػ ب هدجج سيجؼ الرحابْ( فْ ، )صػب هدججا صغيخاالدىجف ، شسقع ، كاىػ، تستاكؼ ٌك
هقبختٍع السدساة "  أهاالسكاف السدسِ الداكية الفػشاىية الحؼ ٌجـ ؼيسا بعج ليشذأ فْ هكاىً الفشجؽ ركياؿ، 

كسيشسا  ،يشذأ هكاىٍا السخكب الدياحْ باٚسسبع رشػد" فتقع فْ السكاف السدسِ الداكية الدفمية، ٌجهت ل
 اٖكركبييغ.اليغ، كهشطفْ هجاخغ لجػ ، حس  هغ الدىػج كرباغيغ اٖشػيا ذباب كازيشػ، ككضف ال

سيً الفخىديػف يديقع شساؿ زشاؽ هرصفِ بغ رهزاف ) :حْ سصخ السمػؾ/ حاليا حْ الحخية*
سصخ سصخ السمػؾ هغ ) ةتأتْ تدسيخكات ك هغ التجسع الدكاىْ لديجؼ ب، كيشبع خط شارع صالح باؼ(

ضعيجت أ ، الخؼ كالحؼ تسمكً ضعائمة بغ هسمػؾبغ هسمػؾ( اؼ صف الشخيل الحؼ غخس ضعمِ جٍتْ ساؾية 
  1957هارس  17 ٖحجاثصبح يدسِ حْ الحخية تخميجا أبعج اٚستقٛؿ ف تًتدسي

 :الدػافة-2
ٚ اىً إبل، شتيح ، كخازا ، رفاس( بم) كائل لحْ سصخ السمػؾ ٌع هغ الدىػجف الدكاف اٖأرغع 

 أفػاجفْ البجاية شجهػا إلِ بدكخة فْ  .ب السدمسػف القادهػف هغ كادؼ سػؼسخضعاف ها حل هكاىٍع العخ 
 .لبيع القٍػة كالذاؼ كالدكخ الحؼ يجمبػىً هغ ليبيا ةصغيخة هغ السٍخبيغ الحائديغ ضعمِ رخز سفخ هؤشت

ل سٍ   هساهغ هجشير،  اْجػاهععدكخية باحتسائٍع بعائمً يقطة القػات الخجاع  ااستصاضعػ هع الػشت 
، ىرخ الجٓغ : شخيات بغ خسمةػبػ اٖهخكيتعمق  .حػؿ هدجج ذيابْ لعسِ كهخبدة زغيب إشاهتٍعهخ ألٍع 

ف لمدػافة القجرة ضعمِ الشجاح إك هػضفيغ بدصا  فأسػا  كاىػا تجارا، حخفييغ ، بغ خٛدؼ، دمحم بغ شدكلة
 ةالقػي ا٘سخائيمية ةالتػغل داخل الكياف الؽيديخؼ باستعساؿ اسع العائم ااستصاضعػ فصشػف يفعمػف، فٍع  ؼيسا

الذاكؼ) ( : ىدؿ الدٛـ جػاد، ىدؿ ةهداكغ كهحٛت تجاريراف شخاكدة لذخا  هحٛت هختمفة )تػيتػ كح
حؽياف ىػ (، هسخ كار ك  ،صخخؼ( ىدؿ الذيخ بغ ىاصخ، ىدؿ الديباف) بمكحمة(، ككحا هخابد ) بعجكىة

، جاب هللا حسيجؼ )بيقاف( ككسط شارع بارت فْ السقاشعة )شارع جاكميغ(، هذارة ) شارع هٛكػؼ(
دتٍسا لمشقل كسا شاـ الدػؼياف ٌخكاؿ كحٛسة هؤس ؛الدفمية فتح خميفة حاهة ضعمْ هتجخا لمسػاد الغحائية

 .(1)البزائع بسسخ كارىػالعسػهْ لمسدافخيغ ك 
 الذاكية كالؿبائل:-3

                                   
12ص  ،  2004ـ هصبعة السشار بدكخة 1962 –ـ 1844 ،تاريخ بدكخة الفخىدية ، ضعبج الحسيج زردـك    1  



73 
 

فْ هجٓشة بدكخة حتِ شبل دخػؿ اٚستعسار  اكحْ السجاٌجٓغ تخكدك  كف فْ سػؽ الحذيرٓتسخكد 
كفْ ضعاـ اىٍع ٌع السالكيغ ٖراضْ هجٓشة بدكخة  االفخىدْ فْ كشت فتػحات اٖهيخ ضعؿبة ابغ ىافع كاضعتبخك 

 هدابيا، 200كزىجيا،  600ك، شاكيا1000، سػؼيا 2000سكاىٍا  غسجمت بدكخة العميا هغ بي 1954
 ضعدكخيا 705لْ  ةضافكإ، هديحيا 460ٍٓػديا، ك 105هقابل ك 
 :السيدابيػف -4

كيعشْ  (I.A.M.P.F :بهخكد شاىػىْ خاص ٓخهد لً  هغ يغيا٘باضاستفاد سكاف كادؼ هداب 
الِ بدكخة هغ غخداية ىدح بعس السدابييغ   (.الجدائخيػف السدمسػف السحسيػف هغ شخؼ فخىدا اٌٖالْ

لػد ضعاـ بحْ بغ عيدِ السػ  اٖهخكالبقالة حػؿ الدػؽ السغصاة. ٓتعمق  اٖشسذةرة كفتحػا دكاكيغ لتجا
 .(1)ضعفارؼ  ،كخكش ،بكػش ،بػسشافك بخىػس، ك ، بغخداية )كادؼ زاب( 1805

 الخرائز الجيسػغخافية: -3

 : 13/31/2018الدكاف الِ غاية تقجٓخات 
 :ة التاليةئج الشٍائيالشتا 13/31/2018أضعصت تقجٓخات الدكاف الِ غاية 

 .²كمعساكغ /  1501الكثافة الدكاىية   -
 :ىدسة هشٍع 10150بمغ العجد ا٘جسالْ لمدكاف   -
 .% 03ذكػر بشدبة 313152 -

 315130  33إىاث بشدبة %. 

بالشدبة إلِ ا٘ىاث % 49ك %51فئة الحكػر ٌْ الغالبة بفخؽ صغيخ بشدبة  أفتسخكد الفئة الشػعية فشجج 
حا يطٍخ   .(2) شة تتسيد ب شاشات بذخية شج تجفع هغ ضعجمة التشسية فْ السجٓشةالسجٓ أفٌك

                                   
1 - ،  14ص 2004بدكخة،  ،هصبعة السشارـ،  1962 –ـ 1844 :تاريخ بدكخة الفخىدية ضعبج الحسيج زردـك
ية بدكخة تقخيخ- 2  19ص ،، هجٓخية البخهجة كهتابعة السيداىية 2018، هػىػغخاؼية ٚك



74 
 

 
 2018 إلِ 2002  هغهجٓشة بدكخة فْ الفتخة : حخكة الدكاف  1الذكل رشع                 

 التعميق: 
ية بدكخة ٓتبيغ لشا هغ خٛؿ ٌحا الذكل ك  تصػرات كتغيخات حجكث الحؼ يسثل حخكة الدكاف فْ ٚك

الدكاف فْ ارتفاع كبيخ كذلظ هغ ضعاـ  ضعجد كة الدكاف ضعمِ هخ الدشػات حيث يطٍخهتفاكتة فْ حخ 
كالحؼ  2010ا كبيخا فْ ضعجد الدكاف ضعاـ تشاشًر . ثع تع تدجيل ىدسة 932671حيث شجر ب  2002

كيعػد ليختفع ، 2014ثع اخح فْ اٚرتفاع بفارؽ ضئيل حيث سجمت زيادة ضعاـ  ،ىدسة 775797 ػشجر ب
 .ىدسة 930580 حيث شجرت 2018ات اٖخيخة هغ ضعاـ ة أخخػ فْ الدشػ ضعجد الدكاف هخ 

الستغيخات التْ ٓتستع بٍا هجاؿ الجراسة حيث ساٌع فْ ٌحا التغيخ الدكاىْ العجٓج  إلِكيخجع ذلظ 
هغ العػاهل الدياسية كاٚشترادية كاٚجتساعية جعمت هشً هخكدا حزخيا ٚستقصاب العجٓج هغ الدكاف 

ع ْ هجٓشة بدكخة، فْ ه كاستقخاٌر كذلظ ٚحتػائٍا ضعمِ الطخكؼ السشاسبة التْ تػفخ لٙىداف قخ البمجية ٌك
، هغ تػافخ هرادر السياي العحبة كهٛئسة اٖرض لمتعسيخ فزٛ ضعغ تخكد لسداكلة حياتً ًها يحتاج

 . ة كا٘شاهة فيٍاالشذاط التجارؼ كالرشاضعْ فيٍا هسا جذع ضعمِ الشدكح إلِ السجٓش
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ية بدكخة:  2الذكل رشع                                                             ، السرجر: هجٓخية البخهجة كهتابعة السيداىية   ٌـخ سكاىْ لٚػ

 التعميق:
حػؿ التخكيب العسخؼ ة البياىية التْ تعصْ صػرة كاضحة كصادش اٖشكاؿحج أيعتبخ الٍـخ الدكاىْ 

فْ كل هخحمة يعصْ تػضيح حػؿ كاشع  كا٘ىاثف هجٓشة بدكخة كسا ٓبخز ىدبة الحكػر كالشػضعْ لدكا
ية فْ ضعاـ . كهغ خٛؿ السعصيات البياىية البياىات الدكاىية هجتسع هجٓشة بدكخة أف تبيغ لشا  2018لمٚػ

ْ ٌْ الفئة السديصخة ٌك35لِ إ 0الفئة الجيل الرغيخ هغ  أفٌػ هجتسع فتْ ذك شاضعجة ضعخيزة حيث 
حا يعػد فْ اضعتقادىا أتسثل  ارتفاع الخرػبة لجػ السخأة فْ هخحمة  إلِكثخ هغ ىرف سكاف السجٓشة ٌك

كذلظ لعادات كشبيعة الحياة اٚجتساعية  ،كضاٌخة الدكاج السبكخ ،كاىخفاض هدتػػ التعميع ،إىجابٍا
 لمسجتسع البدكخؼ.

يقع ضعميٍا العبئ  65 إلِ 35فئة هغ ال أهاكتقجـ هدتػػ الخجهات الرحية كاٖساسية فْ السجٓشة  
ا القػة السحخكة لمسجتسع.  اٖسخة أفخادالسعيذْ لبؿية  تخكيب الشػع يطٍخ لشا تفػؽ ضعجد الحكػر  أهاباضعتباٌر

كذلظ ربسا ٚف غالبية الحكػر ٍٓاجخكف  % 49.74 ضعمِ ضعجد البشات الحؼ شجر بشدبة %50.26بشدبة 
ؼ فخصة ضعسل. كشج تكػف ٌحي الحخكة لقزا  الحػائج اك حتِ أؿ بالقبػ السجٓشة ٌخكبا هغ البصالة ك  ِإل

 .  أك اٚستقخارالخجهات  أكالبحث ضعغ ضخكؼ هٛئسة لمعير سػا  هغ حيث التعميع 
 درجة التحزخ:  -



76 
 

ية بدكخة درجة تحزخ ترل  حا ٓػضح شكل الحخكة الدكاىية فْ ، % 99.50 إلِبمغت ٚك ٌك
 اغمب سكاىٍا ٌع هغ هشاشق هختمفة  أفث السجٓشة هغ خٛؿ التخكيب الدكاىْ حي

 :الخرائز االقترادية-4

 الفالحة:-
ية بدكخة هغ ا يات الخائجة فْ هجاؿ الفٛحةتعتبخ ٚك غشاٌا بالسياي الجػؼية ، فسشاخٍا السٛئع ك لٚػ

 .السشتػج الفٛحْجارة هغ ىاحية تشػع كبكخة لمدراضعة أضعصِ لٍا هسيدات تجعمٍا فْ الر الرالحةكالتخبة 
هغ إجسالْ  %76.84ٌكتار أؼ ها يقارب  751 652 1تقجر السداحة الفٛحية ا٘جسالية بػ 

ية. كسا تقجر السداحة الرالحة لمفٛحة بػ  هغ  %8.62ٌكتار أؼ بشدبة  473 185السداحة الكمية لمٚػ
 هغ السداحة الفٛحية % 62.25ٌكتار أراضْ هدؿية كتسثل  455 115السداحة الفٛحية، هشٍا 

 .لجػؼية كالتْ تتصمب تكاليف باٌزةالرالحة لمدراضعة، ضعمسا أف ضعسمية الدقْ تعتسج أساسا ضعمِ السياي ا
ية ٌْ الشخيل )حػالْ ىخمة  660 256 4 ىخمة، هشٍا 110 397 4الثخكة الفٛحية اٖساسية بالٚػ

ضعجد ىخيل دشمة  بيشسا يقجر -ؿدكائخ شػلقة، فػغالة، اكٚرالغخبْ )هشصقة الداب  غالبيتٍا فْهشتجة( تتػاجج 
 . 1ىخمة هشتجة 000 610 2 هشٍا   ىخمة 220 737 2ىػر السعخكفة ضعالسيا بػ 

 

ية بػ  ا٘جسالية: تقجر السداحة الغابات  ،ٌكتار  740.15 99الغابية كذات الصابع الغابْ الستػاججة بالٚػ

ية التْ تبمغ  ْ تعتبخ شميمة ججا هقارىة بسداحة الٚػ  4.63ٌػكتار بحيث ٚ تسثل سػػ  980 150 2ٌك

ية خاصة فْ الشاحية الذسالية الغخبية.%  . كتقع أغمبيتٍا شساؿ الٚػ
 

سية كبيخة فْ هجاؿ التشسية بحيث يحقصاع الخي  بجكر استخاتيجْ فْ الدياسة  طِ: يسثل شصاع الخؼ ٌأ
 .فيخ الحاجيات اٖساسية لمسػاشغالعاهة لمجكلة هغ حيث تػ 

ية تبمغ كسية السياي ا هياي سصحية أؼ  3هميػف ـ 22، هشٍا 3هميػف ـ 1216لسدخخة ضعمِ هدتػػ الٚػ
 .% 98.19هياي جػؼية أؼ بشدبة  3هميػف ـ 1194ك ،% 1.81 بشدبة

                                   
ية بدكخة  60ص  2018،  ، هجٓخية البخهجة كهتابعة السيداىيةكثيقة، هػىػغخاؼية ٚك  1  



77 
 

 :كالتالْالسدتغمة زع كسية السياي السدخخة الجػؼية تتػ 
  % 85هػجٍة لمفٛحة أؼ ها يعادؿ  3هميػف ـ  928 -
  % 14أؼ بشدبة  هػجٍة لمذخب 3هميػف ـ  146 -
 .% 1هخررة لمرشاضعة  3هميػف ـ   13 -
 شبكة التصٍيخ:التدكد بالسياي الرالحة لمذخب ك  كضعية -

ية تع ربصٍا بذبكة السياي الرالحة لمذخب، حيث بمغ شػؿ الذبكة خٛؿ سشة  أغمبية هشاشق الٚػ
 220لمسياي لمفخد الػاحج . بٍحا بمغ حجع التػزيع اليػهْ % 94كمع بشدبة ربط تقجر بػ  2053، 2018

ٌشا ٓشبغْ التحكيخ بالسذكل الخئيدْ لمسياي الستسثل فْ السمػحة حيث تبمغ همػحة السياي السػجٍة لتخ/ٓػـ، ك 
ية )بدكخة، الحػش، زريبة الػادؼ، ضعيغ الشاشة(. 2 إلِلمذخب   غ/ؿ خاصة بالسشاشق الجشػبية لمٚػ

 .% 95كمع بشدبة ربط تقجر بػ  1577ؼيسا يخز شبكة التصٍيخ فقج بمغ شػؿ الذبكة 
ية أف يججر التحكيخ د جٛؿ إضافة ،الٚػ ، شج استفادت لسعالجة السياي القحرة لسحصتْ بدكخة كأٚك

فجسيع هياي  السياي ٌحي ٚ تسمظ أية هحصة لترؽيةبديجؼ خالج، بعجها كاىت سابقا  أخخػ هؤخخا بسحصة 
 .(1) يدبب تمػثات كبيخة لمبيئة فْ اٖكدية دكف أية هعالجة هسا شج تمقِ الرخؼ
 

 
 السياي استعساؿ تػزيع:  1 ججكؿ رشع

 2018 سشػػػػػة  3الػحجة: هميػف ـ
 الشدبة )%( حجع السياه التـــػزيـــع  
 14 146 ميـاه الـذــــخب  
 85 928 ميـاه الدـــــقي  
 1 13 الرشـاعــــــة  
 100 1087 السجســـــػع  

 

                                   
ية بدكخة، ؼيةهػىػغخا  75ص  ىفذ السخجع الدابق ٚك 1 
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 الخؼ  يةخالسرجر : هجٓ

 الرشاعة: -
ا أخخ، آ إلِالسادة هغ شكل  ا٘ىدافٌاـ يحػؿ بً  إىداىٌْْ ىذاط  ك يذكمٍا لكْ تٛئع أك يغيٌخ

، كتسثل شاضعجة هغ شػاضعج التقجـ ة الجكر الخئيدْ لتصػيخ اٚشترادضً، كتمعب الرشاضعاغخضا هغ أغخ 
اٚشترادية، كتقػـ بتدكيج هختمف تحتل السكاىة اٖكلِ بيغ هختمف القصاضعات  أىٍااٚشترادؼ، حيث 

 . (1) السشتجات اٚستٍٛكية كالتقشيات الحجٓثة
سٍا صشاضعة هػاد البشا     الرشاضعات الغحائية الجشيق،  ،يسذ ٌحا القصاع هجسػضعة هغ السشتجات ٌأ

 .الػرؽ كالصباضعةك  الخذب،ك الصخز كالشديج، الرشاضعات التقميجية، 
ا كاحجة ذاتكحجة  تتخبع ضعمِ Zone Industrielle السشصقة الرشاعية:  هداحة إجسالية شجٌر

ية هشصقتيغ صشاضعيتيغيز، 2013ٌكتار سشة 164 لِ هشصقة إ با٘ضافة، ببمجية بدكخة ع تخاب الٚػ
، كشادرة اٚستثساريةهشاشق لمشذاشات تدتػضعب العجٓج هغ السؤسدات  15ك ، هشصقة حطائخ،لمتجٍيدات

 .(2) جةضعمِ استؿباؿ هذاريع استثسارية ججٓ
  هخكب الشديج كهحصة سػىاشارؾ   Enicabهخكب صشاضعة الكػابل  -
بعس الحطائخ كحطيخة الذخكة ك  CGO LINDE GAZ ،كالكبخيت ،غالذخكة الػششية لمتب -

ئية لمشقل  .الٚػ
 شخكة التجارية لٛسسشت. -
 CRDDP Biskraهتجخ هدتمدهات السجارس فْ بدكخة  -
 Abassi Plast هرشع كيساكيات فْ بدكخة -

                                   
110ص  2016فتيحة هشيعْ، الشذاط ا٘ىتاجْ لمسؤسدات الرشاعية، هخكد الكتاب اٖكاديسْ لمشذخ، ضعساف، -  1  
ية بدك هػىػغخاؼية-  79، ىفذ السخجع الدابق ص 2018خة ٚك 2  
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 Complèxe de Tissage Laineهرشع كيساكيات  -
 Clean-Pro Expressككرشة  حكيع فيخآػر هػرد شصع غيار اٖجٍدةكرشة   -

 
 google earthالسرجر :  السشصقة الرشاعية لسجٓشة بدكخة ، : 3 خخيصة رشع

 :الرشاعة التقميجية
تساها كبيخاالرشاضعة التقميجية ٌْ اٖخخػ تحتل هكاىة رائجة فْ بدكخة إذ ٓػلي ْ  ٍا اٌٖالْ ٌا ٌك

اٖكاىْ الخدؼية إلِ جاىب صشاضعة ك ، الخياشةك  ٓترجر ٌحي الحخؼ: الشديج، هتبجدتعصْ لمدياحة دفعا 
  .(1)السزٛت كالقفف السرشػضعة هغ سعف الشخيل

 
 الرشاضعة التقميجية فْ هجٓشة بدكخة:  6صػرة رشع 

 الصاقـة ) الكهخباء(:
ية ضعمِ شبكة ش :       KVA 220اشػية ٌاهة، فٍْ هغصاي بأربعة خصػط لمصاشة الكٍخبائية هغ تتػفخ الٚػ

 بدكخة. -باتشػة  - . بدكخة –هديمة  -
 الػادؼ. -بدكخة  -   
 كرشمة. -بدكخة  -   

 ضعيغ الشاشة –بدكخة  - : 60KVAك كحا 

                                   
ية بدكخة   81، ىفذ السخجع الدابق ص  2018هػىػغخاؼية ٚك 1  
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 شػلقة –بدكخة  -   
 الصاقة )الغاز والػقػد الدائل(:
ثٛثة كثٛثػف بمجية باس كالذعيبة يربح ضعجد البمجيات ، البداىيذبإيراؿ الغاز لكل هغ البخ 

ْ تسث ،هػصػلة بالغاز الصبيعْ ية  إجسالْل ٌك هدكغ أؼ بشدبة  119960بسجسػع ضعجد البمجيات بالٚػ
ية.  90,26  % هغ هجسػع هداكغ الٚػ

 السشاجـع:
ية تتػفخ ضعمِ ضعجة ثخكات هشجسية هحرية  سٍا السمح، أها فْ هجاؿ السشاجع، فالٚػ الكمذ، ك ٌأ

سٍا  ،( هشجسا فْ حالة ىذاط هغ القصاضعيغ العاـ كالخاص37) ثٛثػف الجبذ كالصيغ. ىجج سبعة ك ك  ٌأ
جبل السمح بمػشاية هدتغل هغ شخؼ السؤسدة الػششية لمسمح بمػشاية. ٓشتج تذكيمة هغ اٖهٛح 

شخؼ هؤسدات لٍػا صمة هباشخة أها بؿية السشاجع فسدتغمة هغ  )الكيسيائْ، الرشاضعْ كهمح الصعاـ(.
 بقصاع البشا  كاٖشغاؿ العسػهية كإىتاج الحرِ لمبشا  كاٖشغاؿ العسػهية كالصيغ ٘ىتاج السػاد الحسخا 

(1). 
 

 التجارة والخجمات:
ع الػضائف التْ تقجهٍا هجٓشة بدكخة ليذ لدكاىٍا فقط   كإىسايعتبخ الشذاط التجارؼ هغ ٌا

العير فْ  إلِتجحب الشاس هغ اٖسباب الخئيدية التْ  أىٍاجكدٌا، كسا لمجساضعات التْ تقصغ خارج ح
، هجٓشة بدكخة تعتبخ هحصة لمتبادؿ التجارؼ ىطخا لسػشعٍا حيث تسثل هفتخؽ الصخؽ ضعل شخيق السجٓشة

ية ا٘دارية فْ تصػر الشجع ضعغ شخيق القشصخة كضعمِ شخيق الحج ضعغ شخيق سيجؼ ضعؿبة كشج ساٌست التخؾ
ية سشة  إلِ، ضعشجها تخشت هجٓشة بدكخة التجارة بٍا كهغ ثع تخكدت بٍا هختمف التجٍيدات  1974هخكد ٚك

، الثقاؼية...  كالتْ رفعت هغ اٖىذصة الغيخ فٛحية حيث كاف لتخكد ، التعميسيةا٘دارية كالرحية
 . (2) ليٍاإاهمة ثخ هباشخ فْ تصػيخ شصاع الخجهات التْ استقصبت اليج العأاٖىذصة التجارية بسجٓشة بدكخة 

                                   
ية بدكخة هػ  -  82، ىفذ السخجع الدابق ص 2018ىػغخاؼية ٚك 1  
 4:30ضعمِ الداضعة  7/7/2020تع اٚشٛع ضعميً بتاريخ  https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01236534/documentٌاؿ، هػشع،  - 2

 7ص



81 
 

سية الحخكة الدكاىية فْ زيادة ضعجد الدكاف هجٓشة بدكخة هسا يجعمٍا اٖكلِ فْ الشصاؽ  تطٍخ ٌأ
الرحخاكؼ حيث زادت السحٛت التجارية كاىتذخت بديادتٍا الدكاىية فْ هجالٍا الحزخؼ لترل الِ ضعجد 

حا ها يدجل تصػر سخيع فْ هجٓشة بدكخة كتشػع  13708 فْ اٖىذصة التجارية كضٍػر ىاشط تجارؼ ٌك
صشاضعْ، تجارة الجسمة كالتجدئة، كأسػاؽ  إىتاجالججٓجة كالتْ تسثمت فْ اٖسػاؽ:  أىػاع هغ اٖسػاؽ

. كتتخكد ذلظ خٛؿ ضعسمية التػسع العسخاىْ . كيطٍخحخفْ، ترجٓخ كاستيخاد، خجهات إىتاجاٖسبػعية، 
ْ هرصفِ رهزاف كحْ الدضعاشذة كأهاـ هخكد اغمب الشذاشات التجارية فْ الشديج الكػلػىيالْ كح

ية كبحلظ تذكل ٌحي الشذا  . شات التجارية هشصقة هخكد السجٓشةالٚػ

 
السرجر: الجٓػاف الػششْ لٙحرائيات، تحقيق هيجاىْ، سبتسبخ ، : تخكد هحٛت التجارية فْ هجٓشة بدكخة  4خخيصة رشع 

2010. 

 :الخرائز العسخانية-6
ثع تػسعت  ،ضعمِ شكل شصخىجْ هشتطع فْ الحؿبة اٚستعساريةلسجٓشة بدكخة التصػر العسخاىْ كاف 

السجٓشة تتصػر  أخحت بيشسابعج ذلظ حجد ىسػ السجٓشة بفعل الػادؼ الحؼ يقصعٍا هغ الذساؿ إلِ الجشػب 
فْ ك  (31، 46، 03رشع ) الػششيةبعجٌا ىست بذكل شػلْ ضعمِ اهتجاد الصخؽ  ؛تجاي الذخؽ كالغخبافْ 

ت شج تحكس ،تجاي الجشػبْ الغخبْسشتطع فْ اٚالىٛحع أىٍا بجأت تشسػ بذكل ضعفػؼ غيخ  اٖخيخةأكىة 
السٍيكمة تػجج  ، إضافة إلِ ٌحي العشاصخ)الػادؼ كغابات الشخيل(فْ ضٍػر ٌحا الذكل العػاهل الصبيعية 

ا خ ىحػ السشاشق السحيصة بٍايالتعس بتػجيًالسػشعة جشػبا  الرشاعيةكحلظ السشصقة  الػسيمة  باضعتباٌر
 الجشػبية.ك  الذساليةفْ الجٍة  سيكػف الػحيجة فْ التػسع السدتقبمْ لٍحا فالتػسع 

ْ  الذخشْسكشية فْ اٚتجاي هشصقة  إىذا  فْ التػسع فْ ا٘شار  أخحتثع هشصقة العالية ٌك
ا ضعمِ الخجهات  ،العقارؼ كجٍدت بالسخافق كأهاكغ لمتدمية هداحات  ،الرحةالتعميع ك : الزخكريةكتػفٌخ
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الجشػب الذخشْ  اتجاي كفْ( القصب الجاهعْ)لمجراسات الجاهعية ، هدتذفِ بذيخ بغ ىاصخ ،خزخا 
 بشايات لمدكغ الجساضعْخررت حْ العالية الذسالية  أها فْ، السخكب الػششْ لمخياضاتخرز 

 لمتخديغ. اٖخخػ كبعس السشاشق 
هدكغ هخكرا  1000دكخة بالتػسع بجاية هغ حْ كتع التػسع هغ الجٍة الغخبية فقج استسخت هجٓشة ب

 .ادة إلِ السخكب الدياحْ سيجؼ يحْحتِ حْ الدع 830إلِ حْ  726ب حْ 
 لكغ فْ الػضع الحالْ تتزسغ هجٓشة بدكخة ضعمِ هشاشق حيث:

سا ي ،هشصقة تػسعٍاك  الرشاعيةالسشصقػة -1 ، لمسجٓشةهداحة هعتبخة هغ الشديج العسخاىْ  حتٛفٌك
حزائخ بدكخة تزع أغمب الحزائخ  هشصقة- (الغخبية الجشػبيةالجٍة سعً هغ ٌحي الجٍة )تعيقاف تػ ك 
 . الذخؾيةتحػج التػسع العسخاىْ لمسجٓشػة هغ الجٍة  لمبمجيةالػرشات ك 

أشرِ ك  الذخؾية الذساليةبالجٍة  البعيجاتجاي التػسع فْ السجػ  كػف يالسدتقبػػػمْ  التعسيخشصػػػاع  –2
، ةيالذخؾ الجشػبيةبالجٍة  الشخيلكحا ضعمِ هدتػػ السشصقة السحرػرة بغابات ك  ،لغخبيةا الذساليةالجٍة 

 )شتسة غيتٓالسجاكرة بالبمج لسشاشقإلِ ا اٚحتياجات ًيتػج إهكاىيةٌكتار هع  718ضعمِ هداحة  تخبعيك 
 .ثاىػيةخمق أشصاب ك  لتشسيتٍا الحاجب(ك 

، أشخشة فٛحيةعػائق السػجػدة هغ هشاشق هختمف ال ذسلي: ك خلمتعسيشابػل  خيالقصػػػاع غ – 3
، الخئيدية خؽ لصالخط الكٍخبا  ذك التػتخ العالْ كالستػسط ككحا أىبػب الغاز كالبتخكؿ إضافة إلِ  ةيالحسا

 . الػادؼك  الجبميةككحا الكتل 
 .ٌكتار 352ضعمِ هداحة  ستجيك ، الغخبية: ضعمِ شػؿ السشصقة ػػاع الحػػػداـ اٖخزػخ السبخهػجشصػ –4
 جي، )شساؿ غخب الشد03الػششْ رشع  قي: شخؽ الصخ  T.E.Z الدياحْشصػػػاع التػسػع  –5

 .ٌكتار 207العسخاىْ تحتل هداحة 

 الخجمات العامة: 
تسثل ٌْ الدكاف، ك  اٚستجابة لستصمبات كاحتياجاتلمخجهات العاهة ٌْ  اٖساسٍْجؼ إف ال

العسل ضعمِ  يجب، لحلظ فْ الػسط الحزخؼ ة كاٚستخجاهات الحزخيالسادية هٍسا هغ البشية ضعشرخا 
ا بذكل ٓتتشسيتٍا  بأىٍا ، ، كتعتبخ الخجهات العاهةفْ ٌحا الػسطهع التصػر الحاصل  ػازف كتصػيٌخ

 .هجٓشة بدكخةخجهات غيخ كاؼية، ٚك تمبْ اٚحتياجات العاهة لمتجسع الدكاىْ فْ 
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 استخجامات األرض في مجيشة بدكخة:-1
يقػـ بٍا السخصصػف ٌػ هعخفة استخجاهات اٖرض الحزخية،  أفتْ يجب هغ الخصػات الٍاهة ال

ا فْ السدتقبل القخيبكالػضائف التْ تؤدٍٓا هع التفكيخ فْ ك اٖحجاـكتػزيع  ، كضعسمية جخد يؽية تعسيٌخ
، تػجً أساسا لمتشبؤ بسدتقبل التصػر العسخاىْ، كاستخجاهات اٖرض تخجاهات اٖرض بالسجٓشة كتحميمٍااس

 .(1) تدحف ضعمِ السجٓشة هدتؿبٛ التْ
سكشية كتجارية  هشٍا استخجاهات بدكخةلٗراضْ فْ هجٓشة  خجاهاتهغ اٚست كثيخٌشاؾ ال

كالتْ التْ هخ تاريخٍا بعجة هخاحل هغ السجف كاحجة  بدكخةكصشاعية كزراعية كخجهات ضعاهة، تعتبخ 
ية بعج التقديع ا٘دارؼ   تخجاهاتاس شبيعةالسعخكؼ أف  كهغ .كشصب حزخؼ  لتكػف هخكدأصبحت ٚك

ضخكرية لسػاكبة لٍحا السجاؿ تعتبخ السدتسخة الجراسة  يةاٖراضْ تتغيخ بذكل هدتسخ، لحا فإف ضعسم
 الحاصل فْ هجٓشة بدكخة.التصػر 

هغ أجل دراسة استعساٚت اٖراضْ كالتعسيخ  ئةيلمتٍ التػجيٍْهخاجعة السخصط ضعمِ فقج تع اضعتساد 
ا كهباىيٍا كأحيائٍا هغ فػلػجية القجيسة لسجٓشة بدكخة تعج هػر  ،فْ السجٓشة السٍسة لجراسة الرػر كآثاٌر

التصػر الحؼ حرل فْ استعساٚت اٖراضْ حتِ  لتطٍخ لشاشجيسا، ككحلظ  بدكخةأىساط اٖراضْ فْ 
 السجٓشة القجيسة يسكششا هغ دراسة كيف اختمف استخجاـ اٖراضْ كاٚهتجاد هغالبج  بكشتشا الحالْ. 

 . اٚستخجاـ الحزخؼ  لً اٖثخ فْ دراسة تصػر، السجٓشة كتػسع العسخاىْ

 : ستخجامات األراضي في مجيشة بدكخةأنػاع ا -
 االستخجامات الدكشية:

ع هكػىات الحياة التْ تػفخ السأكػ كالدٛهة كالجؼ ، با٘ضافة إلِ تػفيخ  يعج ا٘سكاف أحج ٌأ
 .ا فْ التشسية اٚشترادية لكل دكلةيمعب ا٘سكاف دكًرا أساسيً ك  ،هكاف لمخاحة

( الدكغ 1776ضعمِ سبيل السثاؿ، يعخؼ سسيث )، يذخح الباحثػف هفٍػـ "ا٘سكاف" بذكل هختمف 
كأصل ثابت - Jevons (1871)؛ همسػس هع ضعائج هحتسل كأصل-( 1817ريكاردك ) .سمعةبأىً 

                                   
137ص  2009ردف، اٖ دار اليازكرؼ لمشذخ كالتػزيع،مبادئ واسذ التخصيط الحزخي،  صبخؼ فارس الٍيتْ،  1  
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بٍة لٕلة، إذا تع تذغيمٍا هغ كعاصسة هذا- (1890س الشطخ ضعغ همكية أك تأجيخ الدكغ؛ هارشاؿ )بغ
 .(1) ، كلكغ كدمعة إذا لع ٓتع تذغيمٍاشبل ضعاهل

القجيع  اٖفقْتختفع استخجاهات اٖراضْ الدكشية فْ هجٓشة بدكخة كذلظ بدبب شبيعة ىسط البشا  
، كاٖحيا  العذػائية التْ تدتسخ فْ الطٍػر كتتشػع ذات الداحات الػاسعة لمسداكغ الخاصة كالدكشات

 :شخازاف هعسارياف بحكع ها هخت بً السجٓشةسػاد السدتخجهة فْ البشا  حدب ال
  العسارة السحمية: التْ تستاز باستعساؿ السػاد الصبيعية هغ الصػب الصيشْ كجحكع الشخل كالػاجٍات

تيغ الخمؽية كاٖحيا  الزيقة ٚك يخمػ الحْ هغ ضخيح اكسط الجار كالبد كهبجأالرسا  كالشػافح الرغيخة 
 .بالسجٓشة القجيسة ًالػالْ كىٛحط سيجؼلػالْ صالح بشِ ضعميً هدجج ٓجضعْ 

  العسارة اٚستعسارية: التْ تدتعسل الحجارة كالبٛشات كالشػافح الزخسة ككجػد الخكاؽ بجؿ كسط
كحْ الجار كالذخفات السفتػحة كالصخؽ الػاسعة كالسشطسة بذكل شصخىجْ كىججٌا فْ حْ السحصة 

 .بغ رهزاف هرصفِ
  هختمفة  كأشكاؿـيكمة هعجىية  هدمحة،العسارة الحجٓثة: باستعساؿ السػاد الحجٓثة هغ خخساىة

فشجؽ ، هثل POUILLON فشجج البياىات التْ شيجٌا ،لٍا السٍشجس ٓشتسْحدب السجرسة التْ 
كهخكب حساـ الرالحيغ كها شيجي آخخكف ثع الجاهعة كهدتذفِ بذيخ بغ ىاصخ، كهحصة  الديباف

 .(2) الحافٛت
  بجاية العسخاف بجأ فْ السشصقة القجيسة أؼ هخكد السجٓشة بالتحجٓج هغ هشصقة  أفتطٍخ السجٓشة

ْ عبارة ضعغ بشا  ٚ  الدضعاشذة كالتْ تقع فْ هخكد بجاية تػجٍات التػسع العسخاىْ لٗحيا  الججٓجة ٌك
الحيد  هغ هداحة %2.50يفرل ضعشً سػػ هجسػضعة هغ اٖزشة كالصخشات الزيقة كتذكل ىدبة 

، إٚ أىشا ىجج بعس الخجهات ات الػضيؽية تتخكد فْ ٌحا الشصاؽالحزخؼ الكمْ لمسجٓشة كإف اغمب الػحج
 التجارية فْ هختمف السشاشق اٖخخػ.

                                   
1 Journal : Inita HENILANE  Baltic Journal of Real Estate Economics and Construction Management 
pp4. 2016 pg 169  

ضعميً بتاريخ  اٚشٛع تع D8%B1%D8%A9https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%B3%D%83%9السعخفة،: هػشع  2
 01:35ضعمِ الداضعة  23/07/2020

 

https://www.marefa.org/%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
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 التصػيخ الحزخي لسجيشة بدكخة: -2
الحزخية السختمفة ضعسخاىيا كاجتساعيا كاشتراديا  كأجدائٍايعسل التصػيخ الحزخؼ ضعمِ تشسية السجف 

ا تجاي سكاىٍا فالتصػيخ الحزخؼ يذكل فْ الشٍاية هجسػضعة  كثقاؼيا حتِ ٓتدشِ لٍا الؿياـ بػضائفٍا كأدكاٌر
العسخاىية التْ ٍٓجؼ هغ خٛلٍا إلِ خمق ـيكل هقبػؿ لمسجف كاٚشترادية ك  هغ ا٘جخا ات اٚجتساعية

. كضعميً (1) خل هجتسع السجٓشةفزل الخجهات كالدبل السصمػبة لمعير داأكهشاشقٍا الحزخية ككحلظ تػفيخ 
: تٍيئة السجاؿ ا٘شميسْ لمتجسع السعشْ بالجراسة حدب هفاـيع لتصػيخ ضعمِ هدتػػ التجسع هغ خٛؿٓتع ا

ججٓجة هغ حيث التشطيع كالسعالجة ؼيسا يخز الشاحية الجيسػغخاؼية كالتحميل العسخاىْ لمػصػؿ الِ هجٓشة 
 .(2) كبيخة بكل خرائرٍا

لمشاس ضعاهة  ييفً ٚستخجاهً ضعادة كسكاف هفتػحالحؼ تع تذييجي أك تك ٌػ :مالسبشى العا-1.2
حفٛت ضعاهة أك شاضعة هحاضخات أك شاضعة ضعخض  شاضعة أك هجرسة أك هدخح أك جاهعة كيذسل هدتذفِ أك

، أك استخجاهٍا أك إىذائٍا أك تكييفٍا ٚستخجاهٍا ضعادة أك تجسع أك التخؼيًلمكسكاف ضعاـ هدسػح  ضعاهة أك
. كبسا أف هجٓشة بدكخة ٌْ فْ إشار التػسع ىجج اف السباىْ العاهة (3)ًىا ٖؼ أغخاض ضعاهة هساثمة أحيا

 التخفيٍية.حدب هتصمبات الدكاف اٚجتساعية كاٚشترادية ك فْ ازدياد هدتسخ كذلظ 
يعتبخ التػجً ىحػ السؤسدات التعميسية بسدتػياتٍا السختمفة سبب هغ القصاع التعميسي:  2.2

حا ٓجؿ ضعمِ ارتفاع الفئة الجراسية السشتجة هسا يصخح ضعجة تحجيات اٖسبا ب الخئيدية لمتشقٛت الحزخية، ٌك
اهاـ الجٍات الفاضعمة هغ اجل تػفيخ كتقخيب الخجهات التعميسية هغ الدكاف با٘ضافة الِ تػفيخ الشقل 

ية ، كسا تػاجً الخجهات العسػهْ السشاسب لٍا كشػؿ الداضعات السشقزية فْ الخحمة الِ السؤسدة التعميس
التعميسية تجىْ هدتػػ الخجهات حيث تجج اٚكتطاظ كضعجـ التشطيع فْ اٖشداـ ، خاصة هثل هؤسدات 
التْ تدتقصب ضعجد كبيخ هغ الدكاف ضعمِ هدتػػ السجٓشة ككل هثل هؤسدات التعميع العالْ كالتكػيغ 

 السٍشْ . 

                                   
 35ص  2018 ،، دار الدعيج لمشذخ كالتػزيع، هرخأكاديسْ :مجن الذيخ زايجلسيا  الدعيج،  - 1

سيخ، تقخيخ: هدمع حسدة، دراسة هخاجعة السخصط التػجيٍْ لمتٍيئة كالتعسيخ، هكتب الجراسات كا٘ىجازات فْ التع - 2
 6ص  2018 باتشة،

 3 Royal Institute of British Architects, Transactions of the Royal Institute of British Architects,1890pg 132 
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ات ٌاهة فْ جسيع السيادٓغ خاصة فْ بدكخة تصػر بضعخفت جاهعة دمحم خيزخ الجامعات: - 2.3
حت هغ الٍياكل، كالخصػات الجبارة التْ تقجهت بٍا فْ زهغ شريخ هكشٍا هغ احتٛؿ هكاىة هخهػشة أصب

البحث العمسْ البذخية أك هجاٚت   تعمق اٖهخ بالػسائل السادية ك ، سػاخٛلٍا تشافذ جاهعات ضعتيقة
شالبا ججٓجا فْ هختمف  7112تدجيل  2018/2019. ضعخؼ الجخػؿ الجاهعْ كالجاىب البيجاغػجْ

ا ضعمِ  شالبا هػزضعيغ ضعمِ سبعة كميات 48308اٖشداـ بحيث أصبح العجد ا٘جسالْ لمصمبة  تحتػؼ بجكٌر
 شدسا. 24

 السجارس: -2.4
   التعميع االبتجائي-

  شدسا هدتعسٛ 3334هؤسدة تحتػؼ ضعمِ  382ٓبمغ ضعجد السؤسدات التخبػية بٍحا الصػر 
 : (التعميـع الستػسط )التعميع االكسالي - 

شدسا هدتعسٛ بسجسػع  1825هؤسدة تحتػؼ ضعمِ  129ضعجد السؤسدات التخبػية بػ  يقجر
70005.  
 

 :التعميع الثانػي  -  
 .شدسا هدتعسٛ ؼيسا ٓبمغ ضعجد تٛهيح ٌحا الصػر 939، تحتػؼ ضعمِ ثاىػية 57ٓبمغ هجسػع السؤسدات 

ية أها بالشدبة لمشقل السجر   تمسيح. 14877حافمة يدفيج هشٍا  157سْ فتتػفخ بالٚػ
 الػضع الرحْ: 

ية هغ  ، هؤسدتيغ استذفائيتيغ هتخررتيغ هؤسدات ضعسػهية استذفائية 04ٓتكػف القصاع الرحْ بالٚػ
. أها ؼيسا يخز القصاع الخاص فٍػ هؤسدات ضعسػهية لمرحة الجػارية 09)شب العيػف كالتػليج( ك

 ٓتػفخ القصاع ضعمِ: إذ، ة فْ التغصية الرحية بالسجٓشةخ يداٌع برفة هعتب
 .سخيخ 64عيادات شبية جخاحية بصاشة  3-
 .يادة غيخ استذفائية لصب كجخاحة العيػف ع   01 -
 .خكد جػارؼ لترؽية الجـ ببدكخةه   01-
 .هخابخ لمتحاليل الصبية   13 -
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 .ؤسدات لمشقل الرحْه   09 -
 .كية بالجسمةهؤسدة خاصة لتػزيع اٖد   01-
 .تػزيع اٖدكية بالجسمةل  ENDIMED كالةك    29-

ية ضعمِ هعٍج ضعالْ كششْ لمتكػيغ الذبً الصبْ بٍا   هقعج بيجاغػجْ. 349كسا تتػفخ الٚػ
السجٓشة كاٚستقخار بٍا هغ اجل الحرػؿ ضعمِ الخجهات الرحية كذلظ   لتخكد  إلِتشقل جسيع السخضِ  

سجٓشة كارتفاع السدتػػ الرحْ فيٍا ضعغ هثيمً فْ الخيف كالقخػ كأصبحت جسيع الخجهات كالسخافق فْ ال
 . أكلْالسجاكرة تعتسج ضعميٍا بذكل  اٖشاليعكل 

 األماكغ التخفيهية:
تساها خاصا بالبخاهج كالسذخكضعات التخفيٍية  ا،لقج أكلت دكؿ العالع فْ الفتخة اٖخيخة ٌا  كتصػيٌخ

سية فْ تشذيط كخجهةلسا تبيغ  ىً ٓػجج ضعجد كيطٍخ هغ خٛؿ دراسة ٌحي السجٓشة ا... السجتسع لٍا هغ ٌأ
ثخ ضعمِ سكاف السجٓشة كتتسثل ٌحي ؤ السشاخ الحار ٓ أفخاصة  ،الخجهات التخفيٍيةبالخجهات الخياضية ك 

همعب  1هٛضعب جػارية كسا اىً تع تػفيخ همعب رياضْ لكل حْ ك 4الخجهات فْ السكتبات العسػهية ك
 ىادؼ رياضْ كأغمبيتٍع لفئة الذباب كهكتبة. 200جسعية رياضية ك  80ب كربع دكر شباأك  ،بمجؼ

 
 الذؤون الجيشية:

  هجارس شخآىية ك شاضعتيغ هخخرتيغ لمرٛة كزاكيتيغ. 8هدججا   83بالشدبة لمسداجج ٌشاؾ  أها
 الخجمات الرشاعية:

كلٍا أثخ فْ سجٓشة ٚشتراد الحزخؼ لمهغ الػضائف الٍاهة التْ تجخل فْ اٌْ الػضيفة الرشاعية  
سية ٌحي الػضيفة، إٚ أف ىدبة ها تذغمً ٌحي الػضيفة هغ حيد ػزيع الت الدكاىْ فْ السجٓشة كبالخغع هغ ٌأ

ذلظ كػف هجتسع الجراسة ٌػ خجع شميمة ىدبيا هغ هداحة الحيد الحزخؼ، كي فْ هجٓشة بدكخةهكاىْ 
. كشج تػجٍت الجدائخ أرض كهياي الجػؼيةية التحتية هغ ، كذلظ بدبب تػفخ البشذك شابع فٛحْهجتسع 

لجضعع كتصػيخ كتخؾية شصاع السؤسدات الرغيخة كالستػسصة لتحقيق تشسية السجاؿ اٚجتساضعْ كاٚشترادؼ 
 كذلظ ضعغ شخيق:

 (MANالبخىاهج الػششْ لتأٌيل السؤسدات الرغيخة كالستػسصة )-1
 (: FGARصشجكؽ ضساف القخكض)-2 
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الرشاضعة اع الرشاضعة التقميجية بعجة هخاحل، ؼبعج ها كاف يعج هغ شصاع هخ شص: التقميجية الرشاعة-ب
، ليشتقل بعجٌا إلِ شصاع السؤسدات الرغيخة ة بحكع ارتباشً بتاريخشا كتخاثشااىتقل إلِ شصاع الدياح

حا بعجها أرادت الجكلة أف تجعل هشً هػردا لمجخل القػهْ هغ جٍة  كالستػسصة كالرشاضعة التقميجية ٌك
 .ذا  هشاصب شغل ججٓجة هغ جٍة أخخػ ٘ىكهرجرا 

 الحجائق والسداحات العسػمية: 
، ٓتع تذغيمٍا كستشدي هغ شبل الجكلة أك أؼ هخافق أك تحديشات ضعمِ اٖرض، تعشْ اٖرضك 

تعشْ اٖراضْ العاهة التْ تع تخريرٍا لمحجيقة أك اٖىذصة التخفيٍية بسا فْ ذلظ ك  الحكػهة السحمية
دراجات لمسذاة أك هداحة هفتػحة ْ، همعب رياض هسخ شبيعْ أك هدبح أك اكحجيقة لا :ضعمِ سبيل السثاؿ

 . (1) دارة السجٓشةة ٘كأك هشصقة بخية داخل السجٓشة تخزع لديصخ 
ىقز العاب اٖشفاؿ كفزا ات الخاحة، كبٍا  تفتقخ لعشاصخ التدمية هغ أىٍاتطٍخ لشا هجٓشة بدكخة 

كىقز السداحات الخزخا  فْ  أحيائٍافْ  ا٘ىارةٛ بدبب اىعجاـ كأيزا ضعجـ تجػؿ الدكاف لي ،مخجهاتل
حا ٓخجع لصخيقة بشا  البيػت بذكل هتٛحع  كاٚستعساؿ العذػائْ لٗرض فْ  كأهاـاٖحيا   السباىْ ٌك

ساؿ الغصا  الشباتْ كالتأثيث الحزخؼ كاىتذار التمػث كاىعجاـ الشطافة ، ك السجٓشة كضعجـ التشديق كالتشطيع ٌإ
، يٛحع إف السشاشق أىفدٍعٚ تتػفخ السجٓشة ضعمِ فزا ات لحكؼ اٚحتياجات الخاصة لمتخكيح ضعغ كسا 

الرشاعية تغمب السداحات الخزخا  كإف السشاشق الرشاعية تفتقخ لمغصا  الشباتْ كالتذجيخ الحؼ يخفف 
ائق: حجيقة لشجف ، هغ سمبياتٍا كرغع كل ٌحا إٚ أف هجٓشة بدكخة ٚ تخمػ هغ السداحات الخزخا  هثل حج

حجيقة بذيخ بغ ىاصخ كجشاف بآمظ كأشجار الذػارع التْ تعصْ جسالية لمسجٓشة كاغمب ٌحي السداحات 
 .خإلِ إضعادة تٍيئة كتتصمب إضعادة ىطتحتاج 

 :  شبكة الصخق والسػاصالت

                                   
 

ص  1983 ،جسٍػرية هرخ العخبية، كزارة ا٘ضعٛـ، الٍيئة العاهة لٛستعٛهات، هرخ الشقل كالسػاصٛت، :كزارة السػاصٛت 1
1968   
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سية حيػية لمشذ  ؛اضعًاط الدكاىْ بسختمف أىػ يعتبخ ىطاـ الشقل كالسػاصٛت بسختمف شصاضعاتً ذك ٌأ
ع إلِ كالبزائ ،فالسػاصٛت تخجـ ا٘ىتاج كالتػزيع كاٚستٍٛؾ بشقل السػاد الخاـ كالدمع التاهة الرشع

ية بدكخة ك . السراىع كالسخازف كالسحٛت  :كع هغ الصخؽ هػزضعة ضعمِ الشحػ التالْ 2411.62تجٓخ ٚك
 كيمػهتخ هغ الصخيق الػششْ 550.10   -
ية 482.70 -  كع هغ هدارات الٚػ
 .(1) كيمػهتًخا غيخ هسٍجة 707.08كيمػهتًخا هغ السدارات البمجية، هشٍا  1372.82  -

 

 
ية بدكخة 5 رشعخخيصة   : شبكة شخؽ لٚػ

 
د جٛؿجاز هحصة ىقل السدافخيغ ببدكخة ك تججر ا٘شارة إلِ أىً شج تع اى خخػ فْ شػر أك  ،بأٚك

ط السخكر لسجٓشة بدكخة شرج حل هذاكل بديجؼ ضعؿبة، كع تع إضعجاد هخصط الشقل ككحا هخص ا٘ىجاز
فْ -ب-ىجاز هحصة ىقل السدافخيغ صشفإلِ إضافة إحخكة السخكر كالتشقل فْ الػسط الحزخؼ، 

 شػلقة.
ف الٍجؼ الخئيدْ الحؼ يخمق الحخكة اليػهية سػا  داخل السجٓشة أهغ خٛؿ ٌحي السعمػهات ٓتبيغ ك 

فْ هجٓشة بدكخة سػا  فْ شصاع  أكالتْ اىصمقت هغ  خارجٍا ٌػ بدبب دكافع اشترادية فكل الخحٛت أك
حي الخحٛت ٌْ ٖ ،ك الجػؼ أالشقل البخؼ  ْ فْ زيادة هدتسخة ضعغ الدشػات الساضية ٌك سباب اشترادية ٌك

أضعسالٍع فْ كل القصاضعات كالفٛحيغ كأصحاب  إلِتتسثل فْ اىتقاؿ العساؿ كالسػضفيغ كالسدتثسخيغ 
 .السؤسدات الستػسصة كالرغيخة

                                   
ية بدكخة   يةػغخاؼهػى    1 173ىفذ السخجع الدابق ص   ،2018ٚك
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كحافٛت الشقل هع ارتفاع رحٛت الدكاف  اٖجخةٌشاؾ زيادة فْ ضعجد سيارات  أفيزا لػحع أ
ْ ىدبة تتخكد بعج هشترف الشٍار كتسثل اغمب 34السشدؿ بعج شزا  ٓػـ ضعسل بشدبة  إلِالعائجكف  % ٌك

هشدلٍع  أكىٍع لِ هكاإكف جفاالسجٓشة كتذسل جسيع القصاضعات حيث يعػد العاهمػف كالػ  إلِالخحٛت الجاخمة 
فْ القصاع التعميسْ أيزا تع تدجيل زيادة فْ حخكة حافٛت الشقل الجاهعْ كذلظ لتخكد السعاٌج  لمخاحة.

ا فْ أشاليع كالقخػ التابعة لٍا كالتْ تعتسج ضعميٍا.  حيث ىجج تشقل كالجاهعات فْ هخكد السجٓشة كضعجـ تػفٌخ
حا يعتبخ شٛب القخػ الرغيخة السجاكرة كالسشتذخة فْ الحػض ل مجراسة فْ السجارس داخل السجٓشة ٌك

زاد الصمب ضعمِ يكػف شج زيادة ضعجد الدكاف فْ هجٓشة بدكخة كبحلظ  إلِأدػ  ،كعاهل لمحخكة الدكاىية
  .الخجهات التعميسية

ية ذات شبيعة كىػعية خاصة، فٍْ تتشاسب هع الصابع الجغخافْ السسيد - شبكة الصخشات بالٚػ
ية، فٍْ هشبدصة  فْ الجد  الجشػبْ حيث أىٍا هعخضة لمؽيزاىات كالتآكل بالخياح أها الشاحية لمٚػ

ا تزاريذ صعبة ىػضعا ها كمع تدتجيب  2919.75تستج شبكة الصخؽ ضعمِ شػؿ  .(1) الذسالية فتسيٌد
ئية ك حاليا برفة هخضية لستصمبات حخكة الس حا ها جعل سٍػلة البمجية، خكر ها ضعجا بعس الصخؽ الٚػ ٌك

ا هغ القخػ كالسجف الرغيخة التْ حػلٍا اترالٍا ك   ٌْ هػزضعة ضعمِ الشحػ التالْ: ك ارتباشٍا بسا يجاكٌر

 

 

 

 2018 -2010: يسثل تػزيع شبكة الصخؽ بيغ سشة  2ججكؿ رشع  

 

 
 
 
 

 :الدياحة

                                   
ية بدكخة  هػىػغخاؼية   175ىفذ السخجع الدابق ص  ،2018ٚك 1  

 2018 2010 سٌت

 02087 028271 والئً

 01880  001201 وطًٌ

  00002802 0078228 بلذي
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ْ السداحة الكمية  175ة ضعمِ هداحة تستج السشصقة الدياحي السداحة الستاحة فقجرت  أهاٌكتار ٌك
 كهغالجشػب: كتمة هغ الجباؿ الرخخية  كهغالذساؿ: الكتمة الرخخية لجبل همقة  تحج هغ 147ب 

 . 3الذخؽ: كاد سيجؼ زرزكر هع ىذاط كبيخ إلِ الغخب: الصخيق الػششْ رشع 

 : االستثسار الدياحي -
ية بدكخ  ة فزا  خربا لٛستثسار كػىٍا تتػفخ ضعمِ خرائز شبيعية ضعجٓجة كإهكاىيات هادية تعج ٚك

هذخكع استثسارؼ سياحْ  73كبذخية ججٓخة باىصٛشة فعالة فْ دضعع الحخكة الدياحية، حيث تع تدجيل 
 4 هشرب ضعسل، هغ ضسشٍا 5889سخيخ تزسغ تػفيخ  13452كفشجشْ بدعة استؿباؿ إجسالية تقجر بػ 

 . ساريةشمبات استث
هذاريع  3تع تدجيل  فْ شػر ا٘ىجازداخل حيد هشاشق التػسع الدياحْ السذاريع الدياحية  -
 435هذاريع تقابمٍا  8هشرب شغل أها الستػشفة فٛ تػجج كالتْ لع تشصمق بعج شجرت ب  250تقابمً 

يع الدياحية هشرب شغل ٚك كجػد لصمبات استثسار أها ضعغ هشصقة خارج التػسع الدياحْ فقجرت السذار 
 9هشرب شغل هقتخح أها السذاريع الستػشفة فقجرت ب  1909هذخع كتقابمٍا  27ػفْ شػر ا٘ىجاز ب

كالتْ تع اٚىتٍا  هشٍا شجرت ب  2460تقابمٍا هشاصب شغل ب  20كالتْ لع تشصمق بعج فقجرت ب 
 .(1) هذاريع 4هذخكضعيغ كشج تع كضع شمبات لٛستثسار شجرت ب 

حي لقج أضعصيت لمسجا - لذ صٛحية إضعجاد السخصصات التشسػية كالعسخاىية ضعمِ الرعيج السحمْ ٌك
كتتع ، POSكهخصط شغل اٖراضْ : pdau السخصصات ٌْ : السخصط التػجيٍْ  لمتٍيئة العسخاىية

 بخهجة هذاريع شغل اٖراضْ بصخؽ هشٍا: 

 :(PUD) التػجيهي العسخانيالسخصط -أوال 
ػ أكؿ أداة ضعسخاىية فْ الجدائ ػ هخصط استذخافْ ٓبيغ کيؽيات استعساؿ السجاؿ فْ ٌك خ بعج اٚستقٛؿ، ٌك

هجة زهشية هحجدة، كسا ٓػضع لجراسة السجف الكبخػ كالستػسصة حيث ٓخسع حجكدٌا كيأخح بعيغ اٚضعتبار 
يدسِ بالسحيط الحزخؼ كالحؼ  هدتؿبٛ ككحا التدييخ العقٛىْ لمسجاؿ الحزخؼ ضسغ ها الشديجتػسع 

                                   
ية بدكخة  هػىػغخاؼية  + تحميل الصالبة 144ىفذ السخجع الدابق ، ص  2018ٚك 1   
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سشة بالتجاكب هع حاجيات الدكاف هغ حيث الدكغ كالسخافق العسػهية، كيحتػؼ  20دي فْ هجة ٓتع استشفا
  1.ضعمِ هخافق كتابية كأخخػ بياىية

 (pos) : األراضيمخصط شغل -ثانيا -  
كيغصْ جد ا هغ تخاب البمجية "كيحجد بالتفريل فْ إشار تػجٍات السخصط التػجيٍْ لمتٍيئة كالتعسيخ   

جاؼ ٌحا السخصط فْحقػؽ استخجاـ    :اٖرض كالبشا "، كسا تتجمِ ٌأ
هشاشق سكشية، هشاشق الخجهات )تحجٓج السشاشق العسخاىية بكل دشة كتفريل كهجاٚت استخجاهٍا -

  (كالتجارة، هشاشق الرشاضعة، السشاشق الصبيعية كالغابات، السداحات الخزخا 
 .(2) يحجد هخصط شبكة الصخؽ كالسػاصٛت كهػاصفاتٍا

 / تحميل االستبيان: 1-2
 ٓتزسغ بياىات تتعمق بالدغ بالشدبة ٖفخاد العيشة: 1رشع  بياىات

 الٌسبت حكشاس فئبث السي

25-35 11 37% 

35-45 16 53% 

45-55 3 10% 

 %100 30 الوجوىع

 
لتعخؼ ضعمِ الفئة العسخية التْ يسكغ ٌػ هغ أحل اإف الٍجؼ هغ تحجٓج أفخاد السجتسع حدب الدغ 

إذ اضعتسجىا ضعمِ استجػاب أصحاب اٚختراص فْ هجاؿ التعسيخ كالتٍيئة  ،لٍا كصف أفخاد العيشةهغ خٛ
 ،%53سشة شجرت بشدبة  45 إلِ 35ف الفئة العسخية الكبيخة هغ أالعسخاىية. كيطٍخ لشا هغ خٛؿ الججكؿ 

                                   
الحاجب، -شتسة-بمجات: بدكخة كالتعسيخ لسجسػع ال ئػةيهدمع حسدة، دراسة هخاجعة السخصط التػجيٍْ لمتھ 1 

100 - 99ص  2016،  -كحجة بدكخة  -هكتب الجراسات كا٘ىجازات فْ التعسيخ    
147ـ كالستعمق بالتٍيئة كالتعسيخ ص 19 90/12/01السؤرخ فْ  (90/29)هغ القاىػف  -16لسادة = ا   2  
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 35العسخية هغ ، إف ارتفاع ىدبة الفئة %10سشة بشدبة  55 إلِ 45فئة فٍع كبار الدغ هغ  أها أصغخ
شجرات أف ٌحي السؤسدات تتػفخ ضعمِ ضعشاصخ تستمظ تطٍخ لشا اٖفخاد اٖكثخ ىزجا التْ تسثل  45 إلِ

ْ ضخكرية  ،كخبخات  . عخفة كيؽية العسل كتدييخ السجٓشةلسٌك
 ٓتزسغ بياىات تتعمق بالجشذ بالشدبة ٖفخاد العيشة 2رشع  بياىات

 
 
 
 
 

 
كتسثمٍع  23يطٍخ هغ خٛؿ الذكل أضعٛي إف ضعجد أفخاد العيشة الخاصة بالحكػر يقجر ضعجدٌع ب 

ف ىدبة الحكػر أضعمِ هغ ىدبة أ%، ىٛحع ٌشا 23كتسثمٍع ىدبة  7يقجر ضعجدٌع ب  كا٘ىاث %77ىدبة 
حا يطٍخ إف فئة الحكػر ٌْ التْ تديصخ ضعمِ ٌح ا٘ىاث ْ التْ تتػلِ سمصة تدييخ ٌك ،ا السجاؿٌك
، إٚ أىً يطٍخ أف اٖكلِ فْ الػشت الحالْف هجاؿ الٍشجسة ٌػ هجاؿ ذكػرؼ بالجرجة أباضعتبار  ،السجٓشة

ا فْ هجاؿ التعس  .يخ كحجدت لٍا هكاىة فْ سػؽ الذغلالسخأة أيزا شج فخضت حزػٌر
 ٓتزسغ بياىات تتعمق بتخررات افخاد العيشة: 3رشع بياىات

  
 
 
 
 

 ذكر 
77% 

 انثى
23% 

 الشدبة تكخار الجشذ
 %77 23 ذكػر

 %23 7 ثإىا
 %100 30 السجسػع

 الفئبث
 الٌسبت حكشاس

 %60 18 هٌذست هعوبسٌت

 %3 1 هٌذست هذًٍت

 %3 1 حخطٍظ حضشي

 %33 10 ال حىجذ إجببت

   

 %100 30 الوجوىع
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ٓبيغ الججكؿ أضعٛي هعخفة شبيعة ىػع تخرز أفخاد العيشة حيث يسكششا ذلظ هغ تحجٓج اٖفخاد الحؼ 
يكػف تخررٍع أشخب هغ هػضػع الجراسة كالحٓغ يسكغ أف يدٍسػا بتقجيع بياىات تسكغ الباحث هغ 

 18الحرػؿ ضعمِ ىتائج دؾيقة لمبحث حيث يطٍخ الججكؿ إف فئة تخرز ٌشجسة هعسارية شجرت ب 
% كلع ٓتع ا٘جابة هغ شخؼ 3، أها الٍشجسة السجىية كالتخصيط الحزخؼ شجرت بشدبة %60ساثمٍا ىدبة ت

ع ضعمِ تخررات أخخػ.  %33أفخاد كذلظ بشدبة  10  كػىٍع كشع اختياٌر
 : تحجٓج تخررات أخخػ لسفخدات العيشةب ٓتزسغ بياىات تتعمق 4 بياىات

شٍا شخيبة هغ التخرز السخاد، هثل هذخكع حزخؼ، فة لكأضٍخت إجابة أفخاد العيشة إجابات هختم
 .آلْ، شاىػف  إضعٛـدييخ هجف، ٌشجسة ضعسخاىية كالبيئة، تشطيسات إدارية كسياسية، ، ضعسخاف كتاشتراد

 
 
 
 
 

 
  

 أخخػ تخررات  التكخار 
 اشتراد 3
 حقػؽ  2
 تشطيسات إدارية كسياسية  1
 هذخكع حزخؼ  2
 أخخػ  2

 السجسػع 10
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 : عجد سشػات الخبخة ٖفخاد العيشةبٓتزسغ بياىات تتعمق  5رشع  بياىات
 الٌسبت الخكشاس الفئبث

 %33 10 سٌىاث 5اقل هي 

 %33  10 21-6هي 

  11 % 10 سٌت  21هي  أكثش

 100% 30 الوجوىع

ػثيغ لجٍٓع ىفذ ىدبة الخبخة فْ هجاؿ التٍيئة العسخاىية حٓبيغ الججكؿ بالشدبة لمفئات الثٛثة لمسب
الِ  6سشة ٌْ الفئة التْ تسمظ أكبخ خبخة ثع تميٍا هغ  13% لكغ الفئة التْ تسثل أكثخ هغ  33بة بشد
 .سشػات 5ثع اٖخيخة ٌْ اٖشل هغ  12

 ()العاهل اٖكثخ تأثيخا ضعمِ الديادة الدكاىية فْ هجٓشة بدكخةتتعمق  6بياىات رشع 
 الشدبة التكخار كخةالعاهل اٖكثخ تأثيخا ضعمِ الديادة الدكاىية فْ هجٓشة بد

 %50 15 الشسػ الصبيعْ
 %47  14 الشدكح الخيفْ

  0% 0 التشقل بيغ السجف
 %3 1 الخرػبة 

 100% 30 السجسػع
 

 
 

سكاف  ٓبيغ ٌحا الذكل أضعٛي العاهل الحؼ ٓؤثخ ضعمِ الديادة الدكاىية فْ هجٓشة بدكخة كبسا اف ضعجد
ذكل إف ضعاهل الشسػ الدكاىْ الصبيعْ ٓمعب دكرا ىدسة يطٍخ هغ ال 262054هجٓشة بدكخة يقجر ب

ضعجد السػاليج ارتفع فْ الدشػات اٖخيخة كذلظ بتػافج  أفحيث  %50رئيديا فْ ىسػ سكاف الحزخ بشدبة 
سكاف الخيف إلِ السجٓشة كتبشْ ثقافة ا٘ىجاب كتصػر الخجهات الرحية كيسثل ضعاهل الشدكح الخيفْ بشدبة 

بيشسا لع يحجد أؼ هغ ،  %3ىْ لشسػ سكاف الحزخ كتميً الخرػبة بشدبة حيث يعتبخ العاهل الثا 47%
السبحػثيغ ضعاهل التشقل بيغ السجف كذلظ أف أصحاب الصبقة البخجػازية لع ٓتخكػا السجاؿ لمدكاف الػافجٓغ 
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هغ السجف إلِ هجٓشة بدكخة ٚهتٛكٍع القػة ، سػا  لٛستثسار أك لٛستقخار ؼيٛحع اىٍع سخضعاف ها 
د بدكخة فقط كالبخاىْ ٚ (يغي  خكف كجٍتٍع إلِ هجف أخخػ هثل ها شاؿ أحج السبحػثيغ ") ٚك
 
 

ت اٚشترادية لخفع كتيخة الدكاف فْ السجٓشةػضح ٓ 7بياىات لمذكل رشع  : ٌل أدت التحٚػ
 

ت اٚشترادية لخفع كتيخة الدكاف فْ السجٓشة التكخار الشدبة  ٌل أدت التحٚػ
 ىعع 18 %60
%17 5 ٚ 
 هحآج 7 %23
 السجسػع 30 %100

 
 

ت اٚشترادية لخفع كتيخة الدكاف فْ السجٓشة ايحاكؿ ٌحا الذكل أف ٓػضح اذ  ،ها أدت التحٚػ
ٚ ضعٛشة  ؼيسا رأػ البعس أخخ أف   ،%60غالبية هفخدات العيشة اختارت ا٘جابة بشعع بشدبة  ف  أكيطٍخ 

ت اٚشترادية بخفع كتيخة ضعجد سكاف ت  ،23 السجٓشة كذلظ بشدبة  لمتحٚػ أها هغ رفس دكر التحٚػ
، ٓخجع تػجً سكاف اٖرياؼ إلِ السجف لتحديغ أكضاضعٍع %17اٚشترادية شجرت ىدبتٍع ب 

ساليب أىذصة اٚشترادية التْ يسارسٍا الشاس ك اٖكذلظ بدبب ىطاـ اٖجػر فْ السجٓشة  ك  ،اٚشترادية
صاع الفٛحْ ٌػ الػحيج فْ حيث لع يعج الق ،السشاشق الحزخيةكتخكد فخص العسل الججٓجة فْ  ا٘ىتاج،
، بل ضٍخت شصاضعات أخخػ ها بعج هخحمة الترشيع " القصاع الخجهاتْ كالتجارؼ "كاستخجاـ الداحة

الساكشات الستصػرة كتصػر أساليب العسل الدراضعْ الحؼ لع ٓتخؾ لدكاف الخيف سػػ أف يختار التػجً ىحػ 
كاهتٛؾ الشذاط اٚشترادؼ الخاص بٍع هسا اسٍع  ،ستقخار فيٍا بالقخب هغ هكاف العسلالسجٓشة كالؿياـ باٚ

ا٘جابات  أهافْ تحدغ اٖكضاع اٚشترادية لمسجٓشة ككبخت اٖسػاؽ كالسذاريع كزاد العخض كالصمب 
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التْ جا ت تشفْ ذلظ بدبب تخكد كتقجـ ٌحي اٖىذصة فْ هشاشق حزخية ضعمِ غخار هشاشق أخخػ فْ 
 شة بدكخة .هجٓ

 
 

 : كبخ هغ اليج العاهمة فْ هجٓشة بدكخةأالشذاط الغالب الحؼ يدتػضعب ضعجدا تتعمق بشػع  8رشع بياىات 
 

 الشذاط الغالب التكخار الشدبة
 الدراضعْ 13 %44
 التجارؼ  10 %33
 الخجهاتْ 6 %20
 الرشاضعة 1 %3
 الدياحْ 0 %0
 السجسػع 30 %100

 
غالب الحؼ يدتػضعب ضعجدا أكبخ هغ اليج العاهمة فْ هجٓشة بدكخة كيطٍخ إف ٓبيغ ٌحا الذكل الشذاط ال

ثع يأتْ الخجهاتْ بشدبة  % 33كيميً التجارؼ بشدبة  % 44الشذاط الغالب ٌػ الشذاط الدراضعْ بشدبة 
، أها الشذاط الدياحْ فمع يقع ضعميً  %3كىدبة شميمة فقط هسغ يذغمػف الشذاط الرشاضعْ  % 20

الرحخاكؼ ، كيخجع  هداؿ ىذاط ججٓج رغع أىً يسثل شػة اشترادية فْ السجتسع الحزخؼ اٚختيار ٖىً 
تخكد اغمب القػة العاهمة فْ الشذاط الدراضعْ لمصابع الرحخاكؼ الحؼ تتسيد بً هجٓشة بدكخة  حيث تمعب 

 اٚف.الػاحة الجكر اٚشترادؼ لمسجٓشة  التْ ٚٓداؿ اٚضعتساد فيٍا ضعمِ الفٛحة كغخس الشخيل لحج 
 :لٛستقخار جاذبا اشصب تعتبخؼيسا إذا كاىت هجٓشة بدكخة ٓػضح الحؼ  9بيشات رشع 

 الٌسبت الخكشاس سخقشاسلال جبرببهل حعخبش هذٌٌت بسكشة قطب 

 %73 22 ًعن

 %27 8 ال

 %100 30 الوجوىع



98 
 

 
 

 ستقخار بشدبة  يطٍخ الججكؿ أضعٛي إف أغمب أفخاد العيشة أجابػا بأف هجٓشة بدكخة شصب هدتحب لٛ
ٖف  2018ضعاـ  262054كيتبيغ ٌحا هغ ضعجد الدكاف الستدآج فْ كل هخحمة كالحؼ شجر ب  73%

هخكد هجٓشة بدكخة يحتػؼ ضعمِ جسيع التجٍيدات القاضعجية كالخجهات كاٖىذصة التْ تدتقصب الدكاف 
حا ٓخجع إلِ أف %  27 بٛ بشدبة اكتجعل هشٍا كجٍة هدتحبة لٛستقخار أها بؿية أفخاد العيشة أجابػ  ٌك

 .ضعساؿ ثع العػدة إلِ هشصقة اٖصلبعس الدكاف يعتبخكف هجٓشة بدكخة كػجٍة هؤشتة لسداكلة اٖ
 سبب استقصاب الدكاف لسجٓشة بدكخة:بياىات تػضح 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
ف سبب استقصاب الدكاف لسجٓشة بدكخة ٌػ شبيعة الشسط السعيذْ بالجرجة أ ججكؿٓبيغ ٌحا ال

ىً ىسط هعيذْ بديط كسا تتػفخ فيٍا جسيع أساليب كهتصمبات أكذلظ ٓخجع الِ  ،% 27اٖكلِ بشدبة 
، كتميٍا سٍػلة السعيذة بشدبة ضعج الدكاف ضعمِ التكيف فْ السجٓشةية العٛشات التْ تداالسعيذية كىػع

 سبب استقصاب الدكاف لسجٓشة بدكخة التكخار الشدبة
 شبيعة الشسط السعيذْ 8 %27

 سٍػلة السعيذة 7 %23

 فخص العسل 6 %20

 السشاخ 5 %17

 هشصقة تخاىديت 4 %13
 السجسػع 30 %100
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هل فْ غيخ القصاع الدراضعْ اف الفخد الع، إٓشة شصاضعات هثل الرشاضعة كالتجارةحيث تػجج فْ السج 23%
 .ضعاؼ دخل السدارعأيحرل ضعمِ هجخػؿ ٓبمغ 

سٍػلة ك ، صحْك ، ة الستصػرة )ضساف اجتساضعْتدٍيٛت الحياضعمِ  تحرلىً ٓألِ إ با٘ضافةٌػػحا 
كذلظ أف السجٓشة تدتقصب بعس رجاؿ % 20ثع فخص العسل بشدبة  (ميةتدك تعميع، ك ، السعيذة فْ السجٓشػة

اٖضعساؿ كأصحاب اٚستثسارات كبشيت فيٍا العجٓج هغ السؤسدات كالسجارس كل ٌحا أتاح العجٓج هغ فخص 
كيخجع  ،%17العائٛت لمعسل فيٍا كالدكغ ، كيميٍا السشاخ بشدبة العسل كبالتالْ استقصبت الكثيخ هغ 

سبب اٚستقصاب إلِ أف هشاخ هجٓشة بدكخة ٓتيح  لمدكاف هداكلة الشذاشات الفٛحية ك تػفيخ ا٘ىتاج غيخ 
كذلظ لسػشعٍا اٚستخاتيجْ حيث ٓتػجً إليٍا  %13السػسسْ، كخيار أىٍا هشصقة العبػر شجرت بشدبة 

 .العسل ثع الخجػع إلِ هكاف اٖصل اهة هغ أجلالدكاف لٙش
 : ضعية الخجهات فْ هجٓشة بدكخةافخاد العيشة لػ  تقييعبيغ ت 01رشع ىات ابي
 

 هحآج  هقبػلة لحج ها هقبػلة تساها    غيخ هقبػلة هقبػلة  الخجهات
 0 9 0 16 5 كفخة السياي

 0 14 2 6 8 الكٍخبا  كالغاز
 0 6 2 15 7 الرخؼ الرحْ

 0 8 1 17 4 ٚتراٚت كالٍاتف كاٚىتخىتا

 0 10 1 10 9 خجهات الشقل
 0 8 0 21 1 خجهات البيئة

 0 6 0 19 5 ا٘سكاف
تخصيط حخكة شبكة الشقل 

 داخل السجٓشة
4 19 0 5 2 

 0 11 0 16 3 الخجهات الرحية تػفخ
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جاية كضعية كفخة السياي ٓبيغ ٌحا الذكل البياىْ درجة تقييع خجهات هجٓشة بدكخة كيطٍخ فْ الب

 .ضعية تسػيغ السياي الرالحة لمذخببجرجة غيخ هقبػلة بالشدبة لجػدتٍا كك 
أها الكٍخبا  كالغاز فقجرت بجرجة هقبػؿ لحج ها كذلظ ٓخجع لمؿياـ بتحديغ ىػعية الكٍخبا  كالغاز 

صمقات كٍخبائية ججٓجة، هش هذاريع هثل إىجازهؤخخا ضعغ شخيق ؾياـ هجٓخية تػزيع الكٍخبا  كالغاز بدكخة ب
ت كٍخبائية ججٓجة أك ت، فزٛ ضعغ إضعادة ـيكمة الذبكات  ،هحٚػ كزيادة اٚستصاضعة لبعس السحٚػ

ية هرشف ضسغ ، رغع أف (السرجر هجٓخية سػىمغازس )الكٍخبائية ذات التػتخ الستػسط أك السشخف هشاخ الٚػ
 .الرشاضعييغ كالفٛحيغ هغزيادة الصمب  فزٛ ضعغالسشاشق الداخشة فْ فرل الريف، 

كضعية خجهات الرخؼ الرحْ شجرت بجرجة غيخ هقبػلة كذلظ ٓخجع إلِ تجٌػر القشػات كضعجـ 
 .لتْ تعاىيً بدبب التدآج الدكاىْإضعادة تأٌيمٍا بدبب الزغط ا

فٍْ بجرجة غيخ هقبػلة كتكاد تكػف بصيئة ججا ٚك  كا٘ىتخىتأها ضعغ كضعية خصػط اٚتراٚت 
سيع هشاشق هجٓشة بدكخة ففْ هشصقة سيجؼ بخكات كهقبخة البخارؼ تكاد تشعجـ جسيع تقػـ بتغصية ج

الخجهات كالسخافق التْ يحتاجٍا الدكاف، أها ضعغ خجهات الشقل فتشجرج بيغ الغيخ هقبػلة كالسقبػلة لحج ها 
دتسخ، أها حيث تحاكؿ هجٓخية الشقل هػافقة حخكة الشقل هع حخكة التػسع العسخاىْ الحؼ ٌػ فْ اهتجاد ه

بؿية الخجهات التْ تتسثل فْ البيئة كا٘سكاف كتخصيط شبكة حخكة الشقل داخل السجٓشة كخجهات الرحة 
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أخحت درجة غيخ هقبػلة ككل ٌحا ٓخجع الِ الزغط الحؼ تعاىيً خجهات هجٓشة بدكخة كذلظ بدبب التدآج 
 الدكاىْ السدتسخ.

 وضعية الدكغ  : 
 هحآج هقبػلة لحج ها  هقبػلة تساها ةغيخ هقبػل هقبػلة  كضعية الدكغ 
 0 10 2 5 12 الدكغ الفخدؼ 

 0 11 0 10 9 الدكغ الجساضعْ الخاص 
 0 14 1 5 9 الدكغ التداٌسْ

 0 8 0 15 7 الدكغ اٚجتساضعْ الجساضعْ
  10 1 11 8 الدكغ اٚجتساضعْ الشرف جساضعْ 

 2 0 1 11 6 شخيقة التجدئات اٚجتساعية العسػهية
 1 9 1 14 5 قديع تجدئات الخاصة شخيقة ت

 

 
ىً ؾيع الدكغ الفخدؼ أٓبيغ الذكل البياىْ أضعٛي تقييع كضعية أىػاع الدكشات فْ هجٓشة بدكخة حيث 

أها بؿية أىػاع الدكشات فٍْ لع تٛشْ بالقبػؿ  ،الخاص كالدكغ الجساضعْ الخاص كالتداٌسْ بجرجة هقبػلة
لمدكغ اٚجتساضعْ كالتْ كاف الٍجؼ اٖكؿ هشٍا تغصية  كذلظ ٓخجع لزعف جػدة السداكغ السخررة

الديادة الدكاىية ، لكغ ٌحي الدياسة الدكشية لع تٛشْ القبػؿ حيث اف ٌحي الدكشات تعاىْ هغ هذكٛت 
 ْ تقشية هغ تحبحب السياي كاىقصاع الكٍخبا  كالغاز كضعجـ تجٍيد ششػات الرخؼ الرحْ بالذكل السخجػ ٌك

 عيذْ لسجتسع هجٓشة بدكخة .غيخ هٛئسة لشسط الس
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 سكغ ىرف جساضعْ : 9صػرة رشع               سكغ جساضعْ : 8صػرة رشع   : تسثل سكغ فخدؼ ارضْ   7صػرة رشع     

 2020هرجر شالبة  
 
 
 
 
 
 

 : أدت الديادة الدكاىية فْ هجٓشة بدكخة إلِ إحجاث التسجد الحزخؼ العذػائْػضح إف ٓ 11رشع  بياىات
 

 ٌل أدت الديادة الدكاىية فْ هجٓشة بدكخة إلِ إحجاث التسجد الحزخؼ العذػائْ كخارت ىدبة
 ىعع  22 %73
%20 6 ٚ 
 هحآج 2 %7
 السجسػع 30 %100

 

 
الذكل البياىْ أضعٛي إف أغمبية أفخاد العيشة أجابػا بشعع حيث إف الديادة الدكاىية الججكؿ ك ٓتبيغ هغ 

 %7ك %20% أها الحٓغ ىفػا ذلظ فقجركا بشدبة  73العذػائْ بشدبة  أدت الِ إحجاث التسجد الحزخؼ 
 هسغ اختاركا أف ٚ ضعٛشة لمديادة الدكاىية بالتسجد الحزخؼ العذػائْ.
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حجث ٌحا بدبب ضعسمية التحزخ كالتػسع العسخاىْ الدخيع حيث اختفت هعالع اٖراضْ الدراعية  
، رغع سياسة البشا  العسػدؼ إٚ أىٍع لع كالعساراتمٍا السباىْ كالسخافق فْ هجٓشة بدكخة كأؾيست هح

يدتصيعػا الديصخة ضعمِ اٖراضْ هغ التػسع اٚستيصاىْ العذػائْ فْ كل اٚتجاٌات هسا كبخت كزادت 
هداحة السجٓشة كتذكمت تجسعات كأحيا  ججٓجة ككل تجسع ٓتػفخ ضعمِ هجسػضعة هغ الخجهات كهجٍد 

قاؼية كزيادة فْ حخكة الشقل هسا أدػ الِ زيادة ضعجد الدكاف بالسخافق الزخكرية هغ خجهات صحية كث
 .بجكري

 : توازن بين الزيادة السكانية وعدد الخدمات في المدينة هناكٌل تبيغ  12رشعبياىات 
 الٌسبت الخكشاس خىاصى بٍي الضٌبدة السكبًٍت وعذد الخذهبث فً الوذٌٌتال

 %0 0 ًعن

 %97 29 ال

 %3 1 هحبٌذ

 %100 30 الوجوىع
 
 
 

 
 

 

 

بيغ الديادة الدكاىية كضعجد  ك هخافقة هشٍجية ٌخ الججكؿ أضعٛي أىً ٚ ٓػجج فْ هجٓشة بدكخة تػازف يع 
، ٓخجع ذلظ  لعجـ كجػد %3% ، كالحؼ حآج ٌحي العسمية شجرت ىدبتً ب 97الخجهات كذلظ بشدبة 

د الدكاف حيث هعجٚت الدكاف حتِ لمسجػ القخيب ٚحتػا  زيادة ضعجدراسة استذخاؼية لمسجػ الستػسط ك 
فْ هختمف  لمدكاف ْالتػزيع الجغخاف ْضعجـ كجػد تػازف ففاشت هعجٚت الخجهات العاهة فْ السجٓشة ك 

ف الدكاف يفزمػف اٚستقخار فْ هخكد السجٓشة هسا أدػ أالسشاشق، رغع التػسع الحزخؼ فْ السجٓشة إٚ 
 .القػة التجارية كالخجهاتيةخكدية ىٍا تسثل هأإلِ اكتطاظ الدكاف فيٍا ىتيجة 
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 : ٌل أدت الحخكة الدكاىية إلِ تذتت العسخاف فْ هختمف هشاشق السجٓشةإذا  13بياىات رشع 
أدث الحشكت السكبًٍت إلى حشخج العوشاى فً هخخلف هٌبطق 

 الٌسبت الخكشاس الوذٌٌت

 %83 25 ًعن

 %7 2 ال

 %10 3 هحبٌذ

 %100 30 الوجوىع
 

 

 
ضعمِ أف الحخكة الدكاىية أدت % 83جابػا بشعع بشدبة أفخاد العيشة شج أف أكؿ أضعٛي يطٍخ هغ الجج

كذلظ ٓخجع لدياسة العسخاىية التْ شبقتٍا الجكلة  ،إلِ تذتت العسخاف فْ هختمف هشاشق هجٓشة بدكخة
ة فحجث القجيع الستزاـ لمسجٓش الدكغ فْ هحاكلة تغصية حاجيات الدكاف دكف هخاضعاة الصابع أزهةلسػاجٍة 

التذتت كالتباضعج بيغ الدكشات هسا غيخ شكل الشديج العسخاىْ لمسجٓشة كىتجت ضعشً فػضِ حزخية كذلظ 
ىً ٚ ضعٛشة لمحخكة أهغ كاف لٍع رأؼ  % 10، كبشدبة لتدييخ كاىعجاـ التشديق كالتشطيعبدبب سػ  ا

 هغ ىفػا ذلظ.  % 7الدكاىية بتذتت العسخاف كبشدبة 

 :التخكيب الجاخمْ لمسجٓشة خ التخكيب اٚجتساضعْ ضعمِ أثػضح ت 14بياىات رشع 
الخشكٍب الذاخلً هل أثش الخشكٍب االجخوبعً على 

 الٌسبت الخكشاس للوذٌٌت

 %90 27 ًعن

 %10 3 ال

 %0 0 هحبٌذ

 %100 30 الوجوىع
        



105 
 

 
 90ذلظ بشدبة ك التخكيب الجاخمْ لمسجٓشة  ضعمِثخ ؤ ٓتبيغ هغ ٌحا الججكؿ إف التخكيب اٚجتساضعْ ٓ 

الدكاف الػافجٓغ لسجٓشة بدكخة  ف  أٓخجع ٌحا إلِ  .%3أها أفخاد العيشة الحٓغ ىفػا ذلظ شجرت ىدبتٍع ب  %
الشسط حافطػف ضعمِ ضعٛشاتٍع العذائخية ك فٍع ي ،لع يدتصيعػا اٚىجهاج هع شبيعة ثقافة السجتسع الحزخؼ 

 .كالعٛشات اٚجتساعية القخابية اٖضعخاشالسعيذْ اٖصمْ هغ خٛؿ تذكيل تجسعات سكشية ضعمِ أساس 
هجٓشة بدكخة هثل هطاٌخ  إلِكبحلظ تتأسذ ثقافة فخعية تعكذ كتشقل بعس هٛهح ثقافة القخية 

تخييف أحيا  السجٓشة بتخبية السػاشْ كالدكغ العذػائْ فْ السشاشق الفػضػية كاٖحيا  القرجٓخية التْ 
كضعشجها ٓشتقل أفخاد الصبقة الجىيا إلِ السشاشق الخاؾية كالسشطسة  ،مِ جسالية السذٍج الحزخؼ لمسجٓشةتأثخ ضع

 ات أحيا  سكشية شعبية.تتحػؿ إلِ هشصقة ذ
هغ خٛؿ سيصخة هشصقة هغ  تخكد الػضائف فْ هشاشق هعيشة ضعمِ غخار هشاشق أخخػ  أيزا

شارع هرصفِ بغ هشاشق السجٓشة ضعمِ الشاحية اٚجتساعية كاٚشترادية ضعمِ بؿية السشاشق كدمصة هشصقة 
كضاٌخة التسييد الصبقْ  الثاىػية اٖخخػ ارية ضعمِ بؿية السخاكد التجارية رهزاف كسخكد لمشذاشات التج

ا كالتجرج اٚجتساضعْ ، لتتخكد بعس الصبقات اٚجتساعية فْ هشاشق هعيشة بحيث تربح هسيدة ضعغ غيٌخ
ؽ اٚشترادية اك التبآغ اٚجتساضعْ هسا فْ التخكيب الػضيفْ كاٚجتساضعْ كيكػف ٌحا التسييد ىتيجة لمفخك 

 .ٓؤثخ ضعمِ تخكيب كشكل هجٓشة بدكخة
 

 : التعجد الثقافْ ضعمِ الصابع السعسارؼ كالعسخاىْ لمسجٓشةثيخ أهجػ تػضح ت 15رشع بيشات 
والعوشاًً هل ٌؤثش الخعذد الثقبفً على الطببع الوعوبسي 

 الٌسبت الخكشاس للوذٌٌت

 %77 23 ًعن

 %20 6 ال

 %3 1 بٌذهح

 %100 30 الوجوىع
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كيتبيغ هغ إجابات  لمسجٓشةكالعسخاىْ الصابع السعسارؼ  ٓػضح ٌحا الججكؿ تأثيخ التعجد الثقافْ ضعمِ

شاؾ هغ أجاب إىً ٚ ٓؤثخ شجر بشدبة  %77أفخاد العيشة أىً ٓؤثخ بشدبة  ٚ ضعٛشة  كهغ شالػا إىً %20ٌك
 .% 3جرت ىدبتٍع لمتعجد الثقافْ بالصابع العسخاىْ لمسجٓشة ش

ػ الحؼ يحجد هدتػػ السعيذْ   إف الدكاف الػافجٓغ لمسجف كل هشٍع يسمظ هدتػػ ثقافْ هعيغ ٌك
لمفخد كاىعكذ ذلظ ضعمِ السجاؿ العسخاىْ، هغ خٛؿ الدكشات الستػاججة فْ هجٓشة بدكخة هثل ىػع الفمل 

ػ ىػع يخز ا٘سكاف البخجػازؼ الفخدؼ فْ هداحات هبشية ضعمِ اٖشخا ؼ حيث يكػف اٚزدحاـ أشل ٌك
كتقع فْ هكاف هحسْ بججار كحخاسة ليٛ ىٍارا يسثل العير فْ ٌحي السجسػضعة ضعٛهة ضعمِ التسيد 

 ٚ يسكغ الػصػؿ إليً إٚ اٖشمية.اٚجتساضعْ الحؼ 
شاؾ أيزا ىػع الدكشات ، فبحلظ يقػـ الدكاف الػافجٓغ بالتخمْ ضعغ اٚجتساعية الحجٓثة غيخ الخاؾية ٌك

ٛئسة السدكغ الحؼ حرل ضعميً هغ الجكلة كيقػـ ببيعً كيخجع إلِ هدكشً فْ الحْ الذعبْ لعجـ هسكشً 
جْ كالجاخمْ بسا يٛئع ، با٘ضافة إف البعس يقػـ بإجخا  تعجيٛت ضعمِ السدكغ هغ تغييخ هطٍخي الخار لً

يعتبخ أف حياتً فْ  القخكؼ  ا٘ىدافبً ريؽية حيث إف ، أيزا ٌشاؾ ىػع الدكشات الخيؽية كالذاحتياجاتً
 الخيف.السجٓشة ٌْ اهتجاد لحياتً فْ الخيف فٍػ يحتفع بثقافة 

ككضعيتً ٚ تتغيخ رغع ا٘هكاىيات الستاحة حتِ تتكيف هع الحياة فْ السجٓشة كأيزا  ًفدمػكيات
ْ ٓخجع لمعاهل التاريخْ حيث هخت هجٓشة بدكخة بالعجٓج هغ السخاحل التصػرية التْ غيخت الشسط العسخاى

شاؾ أيزا هسغ استصاع اٚىجهاج  كالتخصيط السجالْ لمسجٓشة كتخكت بعس الخهػز الثقاؼية لٍحي السخاحل ٌك
 . الحزخية كالتكيف هع الػسط الحزخؼ فْ الحياة 

 

 : تستع هجٓشة بدكخة بٍػية حزخية هسيدةهجػ ػضح ت 16رشع بياىات 
 الٌسبت الخكشاس هل حخوخع هذٌٌت بسكشة بهىٌت حضشٌت هوٍضة

 %37 11 ًعن

 %63 19 ال

 %0 0 هحبٌذ

 %100 30 الوجوىع
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الججكؿ أضعٛي ٓػضح إف كاىت هجٓشة بدكخة  تتستع بٍػية حزخية هسيدة كيطٍخ هغ الججكؿ إف 

كذلظ ٓخجع  %37بشعع بشدبة  اكباشْ أفخاد العيشة أجابػ  %63جابػا ب ٚ بشدبة أأغمب أفخاد العيشة 
لقجيسة كالحجٓثة لسجٓشة بدكخة بدبب تعجد السخاحل العسخاىية التْ هخت بٍا ٚختٛؼ اٖىدجة العسخاىية ا

فقجاىٍا شبيعة خرػصية السجٓشة  إلِكالتخكيد فقط ضعمِ الجاىب اٚجتساضعْ فْ ضعسمية التخصيط أدػ 
العسخاىية كاٚجتساعية كالثقاؼية كالتْ كاف ٚبج هغ اتباع ىسط التخصيط القجيع هسا خمق ضعجـ اتداؽ 

، هثل تخصيط الحؿبة اٚستعسارية ذات الذكل ديج العسخاىْ هسا سبب صجهة حزخيةاـ بيغ الشكاىدج
ىسط البشا ات القجيسة  بعج التصػر شاهػا بالتحخيف بتغييخ ( dami colonialeالذصخىجْ ) الكػلػىيالْ

بحت تتخح صهخافق ضعسػهية كبعج التغيخات كالتصػر كالتػسع بذكل ضعذػائْ أ إلِالفشادؽ  حيث تع تحػيل
( ثع أخح هخكد السجٓشة )الدضعاشذة ، تػسعت ضعمِ شػؿ الػاد الحؼ أصبح يقصعٍاالذكل الجائخؼ الستتالْ

 بالتػسع بعج التػافج الدكاىْ كالتصػر التْ هخت بً هجٓشة بدكخة.

 
 . الجائخؼ الحجٓث : هخصط  7خخيصة رشع    : هخصط هجٓشة بدكخة الذصخىجْ  6 رشع خخيصة

 ية التعسيخ كالتٍيئة العسخاىيةهرجر: هجٓخ 
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 2020: تسثل هجٓشة بدكخة بيغ الساضْ كالحاضخ ، السرجر : الصالبة سشة  10صػرة رشع 

 : العسالة الكاؼية الجافعة لمشذاط اٚشترادؼ لِ تػفيخإأدت ٌحي الحخكة إف ػضح ت 17بياىات رشع 

 

 
 

 
 

 
 ْ ؼيسا اختار البؿية أف يجيبػا بشعع  %20يطٍخ الججكؿ أىً شج تست ا٘جابة بٛ بأكبخ ىدبة ٌك

يحقق تصػر ، هغ السعخكؼ أف تدكيج اٖرياؼ السجف بآٖجؼ العاهمة هغ شأىً أف % 5كهحآج بشدبة 

ٌشبط لى حىفٍش العوبلت الكبفٍت الذافعت للإهل أدث هزٍ الحشكت 

 الٌسبت الخكشاس االقخصبدي

 %17 5 ًعن

 %67 20 ال

 %17 5 هحبٌذ

 %100 30 الوجوىع
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مة كضعالية كذات كفا ات  السجٓشة كتقجهٍا، كلكغ كضعية هجٓشة بدكخة الحالية تحتاج إلِ أٓجؼ ضعاهمة هٌؤ
 تكػف شج خزعت لمتجريب كالتأٌيل لتحقق ىسػ السجٓشة كخاصة أف العسالة ٚ تمجأ غ

ْ إلِ السٍغ الحخة ككدب السٍارات كالعسل ضعمِ كدب الخبخات لتكػيغ هخدكف فكخؼ هٍشْ ف
 ا٘ضعاىةهجاؿ هعيغ ٖف هعطع العسالة تخيج تحقيق الخبح الدخيع بجكف جٍج، كبعس العسالة تتػجً ٖخح 

تخكد فقط ضعمِ تحقيق الخبح الدخيع هسا خ هشتجة ٚك تخمق ؾيسة السزافة ك لمؿياـ بسذاريع غيخ هثسخة كغي
ٚستثسارات كالسذاريع الخاصة ىتج ضعشً ضعجـ الكفا ة فْ العجٓج هغ السيادٓغ، غيخ اىً يطٍخ كجػد بعس ا

 التْ أدت إلِ تحديغ الشذاط اٚشترادؼ فْ السجٓشة.
 

 تحقيق الشسػ الحزخؼ لمسجٓشة إلٌِل أدت ٌحي الديادة الدكاىية ػضح ت 18بياىات رشع 
ححقٍق الٌوى الحضشي  إلىهل أدث هزٍ الضٌبدة السكبًٍت 

 الٌسبت الخكشاس للوذٌٌت

 %17 5 ًعن

 %77 23 ال

 %7 2 ذهحبٌ

 %100 30 الوجوىع

ف الديادة الدكاىية أدت إلِ تحقيق الشسػ أالعيشة رفزػا  أفخاد أغمبيةف أٓػضح ٌحا الججكؿ   
 .%7كهغ كاف هحآج بشدبة  %17بشعع شجرت ىدبتٍع ب  كأجابػاكهغ كافقػا  %77الحزخؼ بشدبة 

ػؽ حجع خجهات السجٓشة ٓخجع ٌحا التقجٓخ إلِ أف هعجٚت الدكاف أخحت باٚرتفاع بسعجؿ يف
شا زادت اٚحتياجات البذخية كزاد الشذاط اٚشترادؼ كالتجارؼ كالدكغ  ،كاستٍٛؾ السجاؿ الحزخؼ  ٌك

 .إضعادة تٍيئة إلِكخمق بحلظ أزهة ىتج ضعشٍا الزغط ضعمِ البشية التحتية كأصبحت بجكف فعالية كتحتاج 
ؼ ضعذػائْ غيخ هزبػط بدبب ضعجـ أخح الشسػ الحزخؼ اتجاٌا هعاكدا فٍػ ىسػ كتػسع حزخ كسا 

ىتجت ضعخشمة تصػر السجٓشة ك  إلِحؼ أدػ كيفتقخ لحدغ التدييخ كالتشطيع كال ،التقيج بالسخصصات العسخاىية
، تفاكت اٚجتساضعْحيا  غيخ هخصصة كهتذتتة كضٍػر الضعشً هذكٛت هثل الدحف العسخاىْ كضٍػر أ

لسجٓشة كاهتٛكٍا  لسشاشق أخخػ، لسشاشق فْ اهسا أدػ لحخهاف بعس احيث اىتذخت البصالة كالفقخ، 
تذٍج  ، إٚ اىً هقارىة بالسخاحل الدابقة التْ هخت بٍا هجٓشة بدكخةكخمف ذلظ الجخيسة كهطاٌخ العشف
لػضيؽية  التْ لع تكغ هػجػدة هثل: السؤسدات بعس الخجهات اضعمِ تصػر هعتبخ ضعمِ هدتػػ 

الرحة كتصػر هقبػؿ لػسائل الشقل كاستخجاـ التكشػلػجيا  الجاهعة كهعٍج التكػيغ كهؤسداتك ، التعميسية
 .تشػع اٖىذصة التجارية كالرشاعيةكضٍػر أهاكغ لمتخؼيً ك 

 

 : ٌل صاحب ٌحي الحخكة زيادة فْ كتيخة التشقل داخل السجٓشةػضح تُ  19بياىات رشع 
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 الٌسبت الخكشاس هل صبحب هزٍ الحشكت صٌبدة فً وحٍشة الخٌقل داخل الوذٌٌت

 %63 19 عنً

 %23 7 ال

 %13 4 هحبٌذ

 %100 30 الوجوىع

 

 
يطٍخ الججكؿ أضعٛي إف أفخاد العيشة أجابػا بشعع أؼ إف الحخكة الدكاىية صاحبتٍا زيادة فْ كتيخة 

حا ٓ%  63التشقل داخل السجٓشة بشدبة  لتػازف فْ تػزيع ضعجـ اخجع  إلِ ضعاهل التػسع العسخاىْ ك ٌك
غالبية الخجهات الرحية كالتجارية كا٘دارية كالتخفيٍية بسخكد هجٓشة بدكخة  ، لتخكدالخجهات الحزخية

  كيعػد كل كاضعتساد جسيع اٖشاليع السجاكرة ضعميٍا فْ تمبية احتياجاتٍع حيث تخف حخكة الشقل فْ السدا
% 23كهغ رفزػا ذلظ شجرت ىدبتٍع ب  ،ربح بحلظ حخكة الشقل غيخ هتػازىة، كتفخد الِ هدكشً لمسخشج

ا لبعس الذخائح كشػؿ زهغ اٚىتطار هسا  حا ٓخجع إلِ ضعف فعالية خجهات كسائل الشقل كضعجـ تػفٌخ ٌك
ٓديج هغ السعاىاة فْ حياتٍع اليػهية ، كاهتٛؾ البعس لمسخكبة الخاصة كذلظ ٓتدبب فْ اٚستبعاد 

 .%13 ب ىدبتٍعشجرت  ٌحي العسمية حآج كالتسآد اٚجتساضعْ كهغ الحٓغ
 

 : لِ دفع حخكة التعسيخ فْ السجٓشةإٌل أدت الحخكة الدكاىية ػضح ت 20 بياىات رشع
هل أدث الحشكت السكبًٍت الى دفع حشكت الخعوٍش فً 

 الٌسبت الخكشاس الوذٌٌت

 %67 20 ًعن

 %20 6 ال

 %13 4 هحبٌذ

 %100 30 الوجوىع
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 %67تعسيخ كذلظ بشدبة لقج تبيغ هغ الججكؿ أضعٛي أف الحخكة الدكاىية أدت إلِ دفع حخكة ال

هٍيئة بسجسػضعة هغ الخجهات كالسخافق هجسػضعات  كإىذا حيث حجث تصػر كبيخ فْ الحزيخة الدكشية 
بدبب الصمب الكبيخ ضعمِ الدكغ بدبب الشدكح الخيفْ  شبكة حخكة الشقل تخصيط الزخكرية كاهتجاد فْ

سْ، كالتجدئات الدكشية كغ التداٌفطٍخت ضعخكض سكشية ججٓجة  لدياسة التصػيخ الدكشْ ك تتسثل فْ)الد
، كالدكغ الحاتْ كالذعبْ كالبيع با٘يجار( كهغ أجابػا بٛ شجرت ىدبتٍع ب ، كالجساضعْ، التخشػؼ كا٘يجارؼ 

سكشات غيخ كضيؽية  قط ،كلػية تػفيخ الدكغ فأ كذلظ ٓخجع لدياسات الدكغ الججٓجة تخكد ضعمِ % 20
 صسست فقط كسخاشج

 
 كة التعسيخ بالجٍة الغخبية ، هرجر : الصالبة: تػضح حخ  11 رشعصػرة 

 : كضعية هخصصات التٍيئة كالتعسيخ فْ السجٓشةػضح ٓ 21رشع  بياىات
 إجابات أفخاد العيشة  كضعية هخصط

 / إيجابْ
 ، ردٓئة ، سيئة ، كارثة ، ردٓئة .ضعذػائية، هبعثخة - سمبْ

 ٚ تصبق تساها لٗسفجيجة لكغ العجٓج هغ السقتخحات تكػف هبخهجة ك  - غمبفْ اٖإيجابْ 
 هقبػلة لكغ ليدت هصابقة تساها لسخصط السجٓشة الحالْ -
 ٚ بأس بٍا. ،الستػسطدكف -

 
 تحتاج لسديخيغ ككفا ات- غمبسمبْ فْ اٖ

تفػؽ السخصط بعجة  كالفػضػؼ كتيخة اىجازي بصيئة ججا بحيث التػسع العسخاىْ السٍيكل  -
 .سشػات

 .ف لع تكغ جمٍا غيخ هدآخة لمػاشع العسخاىْ ككمٍا هتفاكتةإف هخصصات فْ غالب اٖحيا-
 فْ السخصط بذكل كاهل فقج بقيت بعس الجػاىب ىاشرة كلع تصبق أدرجلع ٓتع تصبيق ها -
 .تحتاج هديج هغ التصػيخ كحدغ التدييخ، بصيئة التفعيل هغ شخؼ الجٍات السدؤكلة -

 / إيجابْ تساها 
كذلظ لعجـ احتخاـ السداحات الخزخا  كالذػارع فػجٍت رأْٓ أف هجٓشة بدكخة كضعية كارثية - سمبْ تساها

فْ تخاجع تاـ ٖف التٍيئة الخارجية غيخ جيجة كهٍسذة سػا  هداحات خزخا  اك بٛط خارجْ 
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ات .  أك هتشٌد
 .ضعسخاىية بكل السقآيذ ِغياب تاـ لمتخصيط العسخاىْ فْ هجٓشة بدكخة بل ٌشاؾ فػض-
 . حتخهة هغ اٚدارة كالسػاشغكارثية كغيخ ه -

 تخصيط لمتٍيئة البيئية لمسجٓشة ج، ٚ ٓػج يفخضً الػاشع ضعادة الجراسة كفق هاإ فْ شػر -
 تخصيط ضعذػائْ ليذ لً ٌجؼ الكافْ،غيخ هجركسة بالذكل  -
- nulle 

فخاد ٓبيغ الججكؿ أضعٛي كضعية هخصصات التٍيئة فْ هجٓشة بدكخة كيطٍخ هغ خٛلً إف اغمب إجابات أ
ٚ تخجـ السجٓشة سػا  هغ حيث ضعجـ  أىٍاالعيشة ٌْ ذات ترػر سمبْ تجاي هخصصات التٍيئة حيث 

ف لمسخصصات بعس الجػاىب التْ حققت أبعس ا٘جابات التْ تقػؿ  ختضٍلكغ  ، أك فعاليتٍا إكسالٍا
 تقجـ لسجٓشة بدكخة

 : تخصيط السجٓشةٌل يقػـ الدكاف كالسدؤكليغ باحتخاـ هعآيخ  ٓػضح 22رشع  بياىات
 

هل ٌقىم السكبى والوسؤولٍي ببحخشام هعبٌٍش 

 الٌسبت الخكشاس حخطٍظ الوذٌٌت

 %20 6 ًعن

 %80 24 ال

 %100 30 الوجوىع
    

 
 80لشا الججكؿ أف الدكاف كالسدؤكليغ ٚ يقػهػف باحتخاـ هعآيخ تخصيط السجٓشة بشدبة  ٓبيغ

سمية تخصيط هجٓشة بدكخة هشٍا ضعػاهل شبيعية ككضعية كذلظ ٓخجع لبعس العػاهل التْ تعيق هغ ضع%
يقػهػف باحتخاـ هعآيخ تخصيط السجٓشة ٌع  غالدكاف كالسدؤكلي أفالعقار هثل العقار الخاص ، كهغ كافقػا 

ف بعس السشاشق الحزخية فْ هجٓشة بدكخة تتجدج فيٍا هعآيخ تخصيط أ حيث ٚ ىشكخ %20بشدبة 
حيا  هشٍا حْ احتخهػا تخصيط السجٓشة كيطٍخ ذلظ فْ بعس اٖ السجٓشة فٍشاؾ بعس السدؤكليغ

 ْ حيا  هشطسة هبشية ضعمِ أسذ شاىػىية كهدكدة بكل الخجهات هغ كٍخبا  أا٘شارات ك حْ الٍجػ ٌك
 كغاز كهياي فْ اشار بيئة ىطيفة كهدتقصبة لمدكاف.

 : كاىت ا٘جابة ب ٚ، لساذا إذا *
ك التػزيع  عسخاىية بسا ٓشدجع هع خرائز بدكخة السشاخية كالسجتسعيةضعجـ احتخاـ السعآيخ البيئية كال -

، كحلظ  كالثقاؼية لمسشاشق الحزخية كا٘داريةهشية كالجراسية الخجهات اٖ العذػائْ لمتجدئات بجكف تػفيخ



113 
 

لمٍجـ السشذػد كالقزا  ضعمِ البيئة كالشخيل  أصحابًلمعقار الرشاضعْ كضعجـ استغٛؿ  الخاشئالتػزيع 
 . كا٘سسشتؿ السجٓشة كاستبجالً بالسراىع كجسا

الذعب  أهاأٚك ، القاىػف ٚ يحتـخ بحجة السيداىية كشمة السػضفيغ كضعجـ حساية السػضف هغ السػاشغ  -   
 . دكف هباٚة أكيجسػ  فػياب العقػبات ٓجفعً لٗ

أسباب هشٍا ىقز هعآيخ تخصيط السجٓشة صعب احتخاهٍا كميا فْ تخصيط السجٓشة كذلظ ٓخجع لعجة  -
 .ثقافة البشا  كالتخصيط العسخاىْ لجػ السػاششيغ

 إجخا ات، هع ضعجـ هخاضعاة  كؿ لمسدؤكليغ ٌػ فقط اٚستجابة لمستصمبات البذخية الستدآجةف الٍجؼ اٖٖ -
 . ك ضعسميات التصػيخ الحزخؼ لمسجٓشةأ

ضعمِ الصخيق  ْ اٚستثسارراضأهجركسة هثل القصب العسخاىْ الججٓج بػضع  شخيقة ضعذػائية كغيخ -
 .كالدكشات خمفٍا بعيجة ججا ضعمِ الصخيق

، كالدكاف يعجكف الفػضػؼ السدؤكلػف لع ٓشجدك هخصصات تعسيخ شريخة السجػ لمتحكع بالتػسع -
 . هخصصات تجدئة ضعشج كل هغ ٌب كدب

بيغ كػف اجتساضعات كىقاشات تٚ ٓػجج اتراؿ هباشخ ها بيغ الدكاف كالسدؤكليغ لحلظ يجب اف -
 . السدؤكليغ كرؤسا  اٚحيا 

ات كأيزا غياب السداحات الخزخا  كالتٍيئة الخارجية جعمٍا ٌكحاتشٚ ٓػجج ه ٖىً-  ٌد
  .السجاؿٚ هتابعة ٚك هخاؾبة ٚك تصبيق لمقػاىيغ السعسػؿ بٍا فْ ٌحا  -          

 . هػاد السدتعسمةاشترادية هغ اجل تػفيخ هاؿ ضعمِ حداب ىػع التخصيط ك  ٖغخاض-          

سٍا التشكخ لمصابع الخاص بسجٓشة بدكخة -             . العجٓج هغ اٖسباب ٌأ

الخشابة   ضعجـ تصبيق القاىػف كضعجـ ،  حتِ لتعخيف السجٓشة التأٌيلٚ السدؤكؿ ٚك السػاشغ لً -      
 . كالقخارات اٚرتجالية

 الفػضػيةضعجـ الديصخة ضعمِ السباىْ ، اىْٓيخ التخصيط السعسارؼ كالعسخ اٚ تػجج رشابة حػؿ هع-
 أكثخالذخز الغيخ السشاسب فْ أهاكغ -*  لعجـ احتخاـ الكل لمقػاىيغ الستحكسة فْ العسخاف، كالعذػائية

 أكفا ، ٖف السدؤكليغ أصٛ غيخ ٚ ٓػجج تٍيئة لمرخؼ الرحْ كالتذجيخ،  هشٍع
تساـ ك ٚ هباٚت-            ضعذػائية .،  sans control، بدكخة دكار كبيخ، ػف ضعجـ احتخاـ القاى، ضعجـ ٌا

 :كيف تتع ضعسمية التحديغ الحزخؼ لمسجٓشة ٓػضح  23الدؤاؿ رشع 

 إجابة السبحػثيغ: 

 ..... هشصقة التػسع العسخاىْ / هشصقة التػسع الرشاضعْ / هشصقة التػسع الدياحْ -
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ككضع خصط هدتعجمة لتحديغ سخضعة تفعيل السخصصات الخاصة بالتٍيئة كالتعسيخ فْ السجٓشة  -
ية كارثْ كتغييخ  ية الػضع الٚػ السطٍخ العاـ لمسجٓشة كىذاط السدؤكليغ ضعمِ هدتػػ الػزارة لجضعع الٚػ

يات   لٗسف .الججٓج هكاىر التٍيئة العسخاىية كالسخافق هشعجهة  اٖخخػ هقارىة هع الٚػ

هغ شبل كل  أكيجتػعية الفعالة هعخفة القاىػف جيجا كفخضً ضعمِ السػاشغ بعج ضعسمية ال أٚك -
 . شخز فعاؿ فْ السجتسع هػضف رئيذ حْ رئيذ جسعية الػالْ فالكل سػاسية

كل هغ السدؤكليغ كالسعسارييغ كالصمبة فْ العسارة ككل ها يخز البيئة كالعسخاف فْ  بإدهاج -
 . كسيخكرة العسل أخخىذاشات ليعخؼ كل هشٍع هجاؿ 

سجػ كهتػسصة كبعيجة السجػ فْ آف كاحج كتكػف حدب هعآيخ ضعجاد هخصصات شريخة الإ يجب  -
 .الٍشجسة كالعسخاف كسخاضعاة هداحات الخزخا  كاٚستخخا 

بالجراسة الٍادفة كتػعية الكل هغ السدؤكؿ إلِ السػاشغ البديط كبالتخصيط لمسجػ البعيج  -
 .لمسجٓشة

 . يغ كتصبيقٍا فْ ارض الػاشعاحتخاـ هعآيخ التخصيط العسخاىْ هغ شخؼ السدؤكليغ كالسػاشش -

 يذ البمجيةئرأسٍا ر  كضعمِدارة البدكخية كخرػصا البمجية هدتػؼ ا٘ ضعمِيجب تغييخ جحرؼ  -

 . بسذاركة كل هغ السدؤكليغ الفاضعميغ كالدكاف فْ ضعسمية التحديغ الحزخؼ  - 

 .تتع ضعسمية التحديغ الحزخؼ لمسجٓشة هغ خٛؿ احتخاـ شابع السجٓشة -  

 .جج ٌشاؾ تحديغ بل ٌشاؾ تجٌػر لسطاٌخ السجٓشةٚ ٓػ -   

 .باٌٚتساـ بالتٍيئة الخارجية كاستكساؿ السذاريع-    

 .ساتحة الجاهعة كالسعساريغ الخػاصأالتشديق بيغ -    

 .ؾيسةسؤاؿ ثقيل ٓمدهً هعصيات دؾيقة كهحاضخة  -            

 كلِاحتخاـ هخصط التٍيئة العسخاىية بالجرجة اٖ -    

 . داراتبالتخصيط السحكع كالتشديق بيغ جسيع ا٘ -      

 . بدكخة فقط كالباشْ ٓخجعػ هشيغ جاك أبشا -      

 . ٌاـ فْ الجراسة السػاشغ كعشرخ إدخاؿ -      

 . ػف كالتفاىْ فْ العسلاىاحتخاـ الق، ٌل اٚختراص فْ اتخاذ القخارأ بتخؾ -

 .ضعذػائيا، بسدتػػ كضيع، بعسمية بصيئة ،ضعغ شخيق الخشابة ،طصيحتخاـ هعآيخ تخاب-
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 :ٌل ٓتع تبشْ الدياسة العسخاىية فْ السجٓشة بالذكل السخجػٓبيغ  24رشع  الدؤاؿ
 الٌسبت الخكشاس هل ٌخن حبًٌ السٍبست العوشاًٍت فً الوذٌٌت ببلشكل الوشجى

 %13 4 ًعن

 %87 26 ال

 %100 30 الوجوىع

كذلظ بشدبة  العسخاىية فْ السجٓشة بالذكل السخجػشْ الدياسة ٓتبيغ هغ الججكؿ أضعٛي اىً ٚ ٓتع تب
حا ٓخجع  13كهغ أجاب بشعع شجرت ىدبتً ب  بالسائة 87 ضعسمية التخصيط الحزخؼ يرعب  أف إلٌِك

تصبيقٍا بالذكل الكمْ فْ حالة كضعية هجٓشة بدكخة ، دفعت سياسة الجكلة هغ خٛؿ تجخٛتٍا السجٓشة 
ب ججٓجة تفتقج حتِ إلِ أدىِ الخجهات هسا جعل سكاف السجٓشة غخبا  ضعغ إلِ اهتجادٌا  كخمق أشصا

 الدكاف اٖصمييغ كخمف ضعشٍا هذاكل اجتساعية هغ السجتسع الغيخ حزخؼ .

 : هاٌْ ا٘جخا ات الستبعة لتحقيق التػازف الحزخؼ  25الدؤاؿ رشع 
 العيشة:  أفخادإجابة 

 الرشاضعْ. ....، حْاالدي، خمق السجٓشة الججٓجة / هشاشق التػسع الدكاىْ -
يجب اف يكػف تػازف بيغ التػزيع الدكاىْ كالخجهات السجتسعية كحلظ يجب خمق هشاشق حزخية بسعآيخ  -

كجػدة جيجة ضعمِ هدتػػ تعبيج الصخؽ كاٚىارة كخمق السخاكد التجارية كاٚهشية كتػفيخ السجارس كالسدجج 
السٍسة كاٚضعتشا  بالجاىب الجسالْ لمسحيط بالغخس كاٌٚتساـ كالسخافق التخفيٍية كالسخاكد البخيجية كاٚدارية 

 كاخحٌا. بالتذجيخ كالقزا  ضعمِ القساهة السشتذخة كتجسيعٍا فْ اهاكغ هحجدة هع ضبط هػضعج رهيٍا
 ترشيف-2، إذ ٓشرب اٌٚتساـ ضعمِ البشِ اٚجتساعية كاٚشترادية كالدياسية كالرحية. الػاشعية -1:  -

 إضعصا -4 . اٌٖجاؼ بػضػح تحجٓج-3اٚضعتبار.  ٍا هع أخح دكر الدكاف كالكمفة بشطخٌٖسيت هج تبعاخاالب
 .تقييع هشٍجْ هدتسخ كهتػاصل لكافة الخصػات

ية  - شػية ىذاط تذكيل خمية خاصة بتحديغ الشسػ الحزخؼ ضعمِ هدتػػ بمجية بدكخة ضعيب تكػف ٚك
قِ ىدسيٍا السجٓشة الشائسة ىطخا بصة بٍا هيتة ىالدراعية السعتخؼ بٍا كششيا تكػف البمجية الخا با٘هكاىيات

شة  . لمطخكؼ الخٌا
يجب دراسة اجتساعية لسعخفة الحٌشيات كالتفكيخ بحلظ تحجد شخيقة التعاهل هع السػاشغ كتحجٓج  -

لِ ىتيجة تخضْ الجيل الحاضخ كتزسغ حق اٖجياؿ رل إاٚحتياجات هغ الجاىب السعسارؼ بٍحا ى
 أيزا.السدتقبمية 

خصط استخاتيجية هبشية ضعمِ شػاضعج كأسذ فْ تخصيط السجف بذكل حزارؼ كفق هبادغ تتػافق هع اضعتساد  -
ػية السشصقة هع احتخاهٍا كالعسل بٍا ضعشج تجديجٌا فْ ارض الػاشع  .شبيعة ٌك

جٓغ كدكاف يشخاؼ حتِ السدتفؼ هذخكع أف تقػـ باستذارة جسيع اٖأيجب ضعمِ السدؤكليغ شبل الؿياـ ب -
 (concertationرات هعشية )داإ أكحْ هعيغ 
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عيجب الديصخة التاهة ضعمِ هداكغ السجٓشة هغ خٛؿ تشطيع الدكشات الفػضػية  - تصبيق الزػابط  بإجباٌر
 .العسخاىية كالسعسارية

أثشا  الترسيع  كإسقاشٍا ا٘حرا التخصيط ضعمِ هجػ القخيب كالسجػ البعيج كاستفادة هغ جسيع دراسات  -
 . كالتخصيط

 . شػاىيغ كاحتخاهٍا هغ شخؼ الجسيعة كسغ ياستخاتيج -
 .اٌٚتساـ بالسخافق العاهة كالسداحات الخزخا  -
 . لسدتحقيٍا كاٖراضْالتػزيع العادؿ لمدكشات  -
 . تغييخ ذٌشيات السػاشغ البدكخؼ لكْ ٓختقْ -
 . ة فْ ٌحا السجاؿعهتب إجخا ات أؼٚ تػجج  -
لضعشج  ا٘جابة -  . اٚختراص )السديخيغ( ٌأ
 . لقجيسة كتػفيخ الشقلا السشذآتتخهيع  -
 . تصبيق شػاضعج التخصيط العسخاىْ -
 إجخا ات . جٚ تػج -
  . إجخا ات ضعجٓجةخ، ٓمـد الكثي،  ىػف االق احتخاـ -
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 الشتائج في ضػء الجراسات الدابقة: -1

جا ت الشتائج ببعس الشقاط السذتخكة هع الجراسة الحالية التْ تبيغ دكر الحخكة الدكاىية فْ تصػر 
 ظ بػ: السجٓشة كذل

كتتسيد ضعسمية الزػاحْ ٌحي بػاىتذار الدحف العسخاىْ هغ القمب إلِ السحيط: ٓشتقل بذكل هتدآج هغ  -
 كسط السجٓشة ىحػ الزػاحْ.

بسا فْ  ،ؼٓتسيد التصػر الحزخؼ الدخيع فْ السشاشق الحزخية بارتفاع الشذاط اٚجتساضعْ كاٚشتراد-
 .حجائق سكشية كهخاكد أضعساؿذلظ ضٍػر هجف ججٓجة كهشاشق صشاعية كبيخة ك 

الشسػ الدكاىْ الدخيع فْ السجٓشة ىتج ضعشً هجاؿ حزخؼ بتخكد شػؼ فْ السشاشق السخكدية ثع تػسع  -
 السشاشق الدكشية السحيصة العذػائية الخالية هغ الٍياكل.

ضعمِ ٌشاؾ فخكؽ بيغ الدكاف الحٓغ يقصشػف فْ اشخاؼ السجف كشجرتٍع ضعمِ الػصػؿ إلِ كسائل الشقل  -
 خٛؼ الدكاف المحٓغ ٚ يدتصيعػف الػصػؿ إلِ الشقل هسا يدبب التبآغ اٚجتساضعْ .

 أف السجٓشة تشذأ الحخكة الدكاىية بفعل ضعػاهل الجحب .-
السجٓشة  أحيا إىً تػجج ضعٛشة بيغ الحخكة الدكاىية كالجٓشاهيكية الحزخية حيث تداضعج الحخكة ضعمِ -

 كتشسيتٍا . 
ػ ها ٓؤك اهتٛؾ بعس الدكاف - كجػد هداحات فارغة ضسغ هخصط  جٖراض لمبشا  ضعميٍا فْ السجٓشة ٌك

 السجٓشة .
السجٓشة ٌْ ذات شابع ريفْ، إف أغمب اٖسخ الستجاكرة التْ تخبصٍع صمة القخابة ٓجؿ ذلظ ضعمِ  إف -

 . ػضعب الغخبا  ضعغ أصػلٍا التاريخيةالصابع العذائخؼ لمسجٓشة التْ لع تدت
ا فٍْ تخكد ضعمِ الجاىب الدكاىْ أؼ بتأثيخ السجٓشة ضعمِ ضعاهل الدكاف هغ خٛؿ ضعػاهل ىقاط اختٛفٍ أها

 الجحب.
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 2-2  / في ضػء اإلجابة عغ األسئمة الفخعيةالشتائج : 
  :الشتائج الخاصة بالتداؤل األول 

لِ هكاف لمسخشج إكاف سكاف اٖرياؼ يسارسػف ىذاشٍع الفٛحْ كضعشج اىتٍا  العسل كاىػا بحاجة 
ية سشة  تع تصبيق  1974كيحتػؼ ضعمِ كل الخجهات كالٍياكل القاضعجية كبعج أف أصبحت هجٓشة بدكخة ٚك
صبح سبب تػافج أسياسة التشسية السحمية فْ السجٓشة بتػفيخ الخجهات كتدكيجٌا بالبشية التحتية، كبحلظ 

ىست السجٓشة كارتفع  ، كاستسخت ٌحي الحخكة إلِ أفكخة هغ أجل الدكغ بالجرجة اٖكلِسكاف هجٓشة بد
الشسػ الدكاىْ الصبيعْ حيث تسثل فئة الذباب شاضعجة الٍـخ الدكاىْ كالحؼ يعشْ الصمب الستدآج ضعمِ 

كبجأت بشا ات أخخػ بالطٍػر هغ سكغ ذاتْ كسكغ فخدؼ كجساضعْ ك تخشػؼ ثع شبقت  ،الخجهات كالدكغ
ػ الدكغ اٚجتساضعْ كبحلظ  الجكلة سياسة تصػيخ الدكغ ٚحتػا  التدآج الدكشْ فخمقت ىػع بشا  ججٓج ٌك
 . 2كمع 21 509.80اهتجت السجٓشة بذكل ضعذػائْ غيخ هخصط  لتقجر هداحتٍا ب 

  :الشتائج الخاصة بالتداؤل الثاني 

ا بيئة حزخية ججٓجة هغآخة  هع تػافج سكاف الخيف ىحػ هجٓشة بدكخة هغ أجل الدكغ كباضعتباٌر
سجتسع التقميجؼ شاـ الدكاف الػافجٓغ حدب خرائرٍع اٚجتساعية كهختمفة تساها ضعغ الشسط الحياتْ لم

ع بتغييخ الذكل العسخاىْ لمسجٓشة هغ خٛؿ هسارساتٍع كشخؽ  كخمفيتٍع الثقاؼية بشقل سمػكياتٍع كأفكاٌر
 دكغ حدب التبياف اٚجتساضعْ كاستخجاهات اٖرضىطػاـ تػزيػع ال، كالتأثيخ ضعمِ كىذاشاتٍع هعيذتٍع
التشقل هغ خٛؿ استٛ  الصبقة البخجػازية ضعمِ كهدارات  الػضيؽية كالسخاكدالسجالية اغات الفخ  كاستغٛؿ

 دكخة ٘شاهة السذاريع الخاصة بٍع.جػد كاحدغ اٖراضْ فْ هجٓشة بأ

هسا ضعخشل السجاكرة بدبب اهتٛؾ الخػاص لمعقار  أشاليسٍاكلع تعج بإهكاىٍا التػسع إٚ ضعمِ هجاؿ 
أدػ إلِ ضٍػر تجسعات سكشية كأحيا  ججٓجة هتباضعجة كهتذتتة كتخكد الخجهات ضعسمية تػسع السجٓشة ك 

 ْ هشاشق كاىعجاهٍا فْ هشاشق أخخػ.التجارية ف

هسا أصاب الشديج العسخاىْ بالتخمخل حيث أصبح هجاؿ هجٓشة بدكخة هديج بيغ سكشات شعبػية 
ٛؿ اٖراضْ هغ زراضعْ إلِ كسكغ خاص كسكغ اجتساضعْ كأيزا أدت إلِ الدحف العسخاىْ كبتحػؿ استغ
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سكشْ كتجارؼ كخجهاتْ أدػ إلِ الحاؽ الزخر با٘ىتاج الدراضعْ كػىً أحج الثخكات اٖساسية لمسجٓشة رغع 
 اىً أصٛ كاف الشذاط اٖساسْ فْ هخكد السجٓشة يعتسج ضعمِ سػؽ التجارؼ السدتقصب لكل الثخكات .

  :الشتائج الخاصة بالتداؤل الثالث 
  فمٚػ العشرخ البذخػ ضعمِ كجً اٖرض ها اىتذخ العسخاف كها  خمجكف يقػؿفْ كتابات ابغ (

شاهت هجٓشة أك حزارة, كسا اىٍع القػة الفاضعمة التْ تجافع ضعغ الػشغ، فالدكاف ٓؤثخكف ضعمِ كافة الشطع 
كاف بيغ الد هتداىجي كهتبادلة إذفاٚجتساعية ضعغ شخيق التأثيخ فْ هجخػ التغيخات اٚجتساعية, فالعٛشة 

 . 1 ( ىداشً الفخعية أكالبشا  اٚجتساضعْ ك 
 زاد الشسػ العسخاىْ كزادت التجارة فْ كسط السجٓشة كزادت التقديع ا٘دارؼ فْ هجٓشة بدكخة بعج ،

 إلِكهخاكد حزخية  ججٓجة أدت  أشصابهعٍا كسائل الشقل كتبعٍا التعسيخ العذػائْ الغيخ هشطع كضٍخت 
بكة البشية التحتية التْ أصٛ كاىت ٚ تمبْ الحج اٖدىِ  لمقاششيغ الزغط ضعمِ السخافق كالخجهات كش

تدكيج  إلِلعجـ ؾياـ السدؤكليغ بجراسة استذخاؼية ) ضعمِ السجػ الستػسط كالبعيج( هسا دفع السدؤكليغ 
 أىساشًالسجٓشة بالخجهات كالسخافق بالتالْ أصبحت اٖكلػية لدياسة السجٓشة تختكد ضعمِ تػفيخ الدكغ بكل 

حتػا  ضعجد الدكاف الستدآج الغيخ السجركس لتخؽيف الزغط اٚجتساضعْ بالجرجة اٖكلِ كضعجـ هخافقة ٌحا ٚ
التػجً فْ تصػيخ الخجهات السخافقة لً بشفذ الػتيخة ، كهغ هشطػر ها سبق تحػلت هجٓشة بدكخة هغ 

مِ ا٘ىتاج الفٛحْ فْ القصاع التجارؼ حيث يعتسج ضع إلِىسػذج يعتسج ضعمِ ا٘ىتاج الفٛحْ كالحيػاىْ 
تحػيمً إلِ سمع كتجارة ) الرشاضعة التحػيمية ( الحخؼ كأيزا ضٍػر بعس استثسارات أصحاب رجاؿ 

، فاتدعت اٖسػاؽ كزاد الصمب كالعخض ككبخت السجٓشة كزاد حجسٍا كأصبحت اكثخ كضيؽية كذك  اٖضعساؿ
 ة أحادية اٚستقصاب .حخكية هقارىة بسا كاىت ضعميً فْ الدابق عبارة ضعغ هشصقة فٛحي

o باضعتبار أف سياسة التشسية فْ هجٓشة بدكخة تخكد ضعمِ الجاىب  : الشتائج الخاصة بالتداؤل الخابع
اٚجتساضعْ فْ ضعسمية التعسيخ أصبحت كضعية السجاؿ الحزخؼ غيخ هتػازىة كتحتاج إلِ إضعادة ىطخ هغ 

ىقاط أخخػ كذلظ ٓخجع لمكثيخ هغ  بعس الشقاط كأخمفت أصابتالسدؤكليغ كالفاضعميغ فْ حج هعخفتٍا 
يعاىػْ هغ ضغػػط بدػبب  ككل(هجاؿ الجراسػػة )التجسع  إفهغ خػػٛؿ ها سبػق يسكغ القػػػػػؿ  ،السعػشات 

                                   
القاٌخة،  عية، هصبعة الجاهعة الحجٓثة،جتسابعاد اٚسذ الشطخية كاٖلحْ, ضعبج السشعع, ضعمع الدكاف كاٖضعبج ا 1 

13ص 1984   
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ا ضعغ  هجركسػػة،  تٍيئةلٍا فْ إشار  ججٓجةصػرة  كإضعصا  كتشسية هجالٍا، الدكػػاف  احتياجات تمبيةضعجػٌد
  كالسدتقبمية. لحاليةاتػسعٍػػػا  ضعسمية ِأثخ ضعمها  ٌحا

ا أك تع ك لكغ بشدب ضئيمة لعجة أسبابلع  التٍيئة كالتعسيخ إف هخصصات - لحا هغ الػاجب ، ٓتع إىجاٌز
فْ إشار شاىػىْ ٓخاضعْ ك  الحالية السجاليةإضعادة الشطخ فْ ٌحي السخصصات بذكل ٓخاضعْ السدتججات 

فقط اٚستجابة لمستصمبات البذخية  كؿ لمسدؤكليغ ٌػالٍجؼ اٖ، كسا أف  ٌاتً السجاٚت خرػصية
  . ك ضعسميات التصػيخ الحزخؼ لمسجٓشةأ إجخا اتستدآجة، هع ضعجـ هخاضعاة ال
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 خالصة الفرل:
دراسة تحميمية هعسقة بتذكيل رؤية  إجخا التصبيقْ ك هحاكلة  الجاىبتع تشاكؿ فْ ٌحا الفرل 

شاد ضعمِ اٖدكات البحثية التْ ساٌست فْ ترػرية حػؿ تصػر هجٓشة بدكخة كتأثيخ العاهل الدكاىْ باٚست
 إضعصا  ىتائج دؾيقة حػؿ السػضػع .

ْ اٖدكات كشخؽ جسع السعمػهات التْ هغ  فْ البجاية تع تػضيح الجػاىب اٖساسية فْ الجراسة ٌك
خٛلٍا ٓتع الحرػؿ ضعمِ السعصيات ثع الؿياـ بجراسة تحميل البياىات ضعمِ شدسيغ تحميل كضعية تصػر 

خة كتحميل اٖداة استبياف ثع الؿياـ بعخضٍا كتحميل كتفديخ الشتائج التْ تع التػصل اليٍا فْ ٌحي هجٓشة بدك
 الجراسة كبا٘جابة ضعمِ اٖسئمة الفخعية كبالتالْ هعخفة ىتيجة البحث .
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 خاتسة: 
ا بيئة تجسع بيغ الػاشع أ ف تخرز ضعمع اٚجتساع الحزخؼ ٓخكد ضعمِ ضاٌخة السجٓشة باضعتباٌر

باٚضعتساد ضعمِ الجراسات الجراسات الحزخية  تقػـ ،تساضعْ كالسادؼ ٓتجدج فْ شكل الحياة الحزخيةاٚج
حا كاف  كهػاجٍة السذاكل الشاتجة ضعغ السجتسع الغيخ الحزخؼ  تفديخهشٍا لالجيسػغخاؼية فْ هحاكلة  ٌك

تصػر السجٓشة ثار ضعػاهل أحج الجكافع التْ أدت إلِ تشاكؿ ٌحا السػضػع بتذكيل رؤية ترػرية ضعغ أ
جخا  ٌحي الجراسة تع تجسيع هجسػضعة هغ السعمكالتخكيد ضعمِ العاهل الجيسػغخافْ ػهات الكسية كالكيؽية ، ٘ك

كأيزا هغ خٛؿ  ،شار الشطخؼ الحؼ تع ؼيً تػضيح كصياغة الفكخة التْ ٓجكر حػلٍا البحثهغ خٛؿ ا٘
ػثائق ( باستخجاـ الْ هجٓشة بدكخة )بمجيةؽية التْ أجخيت فالبياىات الستحرل ضعميٍا هغ الجراسة الػص

 . كاٚستبياف لسعمػهات هػثقة
شار الشطخؼ كالتصبيقْ تع الخخكج بشتيجة حػؿ هاـية ؿ ٌحي الجراسة التْ جسعت بيغ ا٘كهغ خٛ

ػ "دكر  " حيث اصبح يسكششا التأكيج ضعمِ أف الحخكة الحخكة الدكاىية فْ تصػر السجٓشةالسػضػع ٌك
ا الػشػد الحؼ ٓجفع الدكاىية ضعاهل ه بعجمة ىسػ السجتسعات ٍع ساٌع فْ ضعسمية تصػر السجٓشة ، باضعتباٌر

  ٚ التْ ضعخشمت  عياتأف ٌحي الحخكة ٚ تسمظ صفة ا٘يجاب فقط بل ىتجت ضعشٍا بعس التجا الحزخية إ
 هغ ضعسمية تصػر السجٓشة ٖىً فْ الغالب يجب اىتٍاج سياسة كاهمة تقػـ ضعمِ ضبط ٌحي اٖخيخة  .

كهغ خٛؿ الشتائج الستحرل ضعميٍا هغ الجراسة يسكغ ذكخ بعس العشاصخ التْ تعتبخ هغ ضعػاهل 
 :  جٓشة  سػا  ا٘يجابية أك الدمبيةتصػر الس

 اإليجابية: 

هاـ الجٍات أكالحؼ يصخح ضعجة تحجيات  50 -15هجتسع السجٓشة تغمب ضعميً فئة سكاىية هغ  -
 فْ السجٓشة .يخ الخجهات الزخكرية الفاضعمة هغ اجل كتػف

البشػؾ شة كتصػر الٍياكل القاضعجية، تػفخ السجٓ شػرت الحخكة الدكاىية السجٓشة هغ ىاحية تػسع -
 .هداحات التخفيٍية ،كالجاهعة، التكػيغ السٍشْ، الصخؽ ككسائل الشقل

غ هشصقة فٛحية أحادية كضيؽية هقارىة بسا كاىت ضعميً فْ الدابق عبارة ضع أكثخأصبحت السجٓشة  -
 . صاباٚستق
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تطٍخ ىدبة هعتبخة لبعس اٚستثسارات كالسذاريع الخاصة التْ أدت إلِ تحديغ الشذاط  -
 .اٚشترادؼ فْ السجٓشة 

 تصػر همحػظ فْ الحزيخة الدكشية ) سياسة الجكلة فْ تصػيخ الدكغ بسختمف صيغً (  -
ىتاج لِ القصاع التجارؼ حيث يعتسج ضعمِ ا٘إتحػؿ هغ ىسػذج يعتسج ضعمِ ا٘ىتاج الفٛحْ  -

التحػيمية ، حخؼ ( كارتفاع ضعجد التجار الشاشصيغ كتشػع ية ) الرشاضعة الفٛحْ فْ تحػيمً إلِ سمع تجار 
 .اٖسػاؽ كزيادة العخض كالصمب 

 ، كسٍػلة الحخكة ك التشقل ىحػ السجٓشة  .لصخؽ تحدغ هدتػػ شبكة الشقل كا -
 تقابمها مطاهخ سمبية تسثمت في :

مت فْ الدكغ اٚجتساضعْ الججٓج ٚحتػا  ضعجد الدكاف الستدآج : سياسة تصػيخ الدكغ التْ تسث -
 سكغ غيخ كضيفْ زاد هغ ارتفاع هعجٚت الجخيسة كسبب فْ اغتخاب ضعغ الدكاف اٖصمييغ . 

زحف ضعسخاىْ ضعذػائْ غيخ هٍيكل خصط دكف اضعتبار العاهل اٚجتساضعْ ، كاستشداؼ اٖراضْ  -
اريغ كالتجارة بٍا كتػشغ التجسعات الرشاعية ضعمِ اشخاؼ الرالحة لمبشا  هغ شبل السقاكليغ كالدسد

 السجٓشة كضعمِ حداب اٖراضْ الدراعية .
ارتفاع كتيخة استخجاـ اٖرض لٛستعساؿ الدكشْ بالجرجة اٖكلِ بدبب البشا  اٚفقْ القجيع  -

 كاٚحيا  العذػائية التْ تدتسخ فْ الطٍػر .
دكخة ، فقط بإهكاىية تػسعٍا ضعمِ اٖشاليع السجاكرة  ) تػشف التػسع ك التعسيخ السدتقبمْ لسجٓشة ب -

 بمجية الحاجب ك شتسة ( بخمق اشصاب ججٓجة كتدكيجٌا بالٍياكل القاضعجية كالحؼ يحتاج إلِ ا٘هكاىيات . 
هعجٚت الدكاف تفػؽ هعجٚت الخجهات العاهة فْ السجٓشة كضعجـ كجػد تػازف فْ التػزيع الجغخافْ  -

مة ذات كفا ةسختمفة كضعجـ تلمدكاف فْ السشاشق ال  كغيخ هشتجة . ػفخ ضعسالة هٌؤ
فػضِ كصجهة حزخية تعاىْ هشٍا السجٓشة بدبب سػ  التدييخ كاىعجاـ التشديق كالتشطيع  -

 سخاىية هغ شجيسة كحجٓثة كهعاصخة .الع اٖىدجةٚختٛؼ 
 . تأثيخ الفػارؽ اٚشترادية كالتبآغ اٚجتساضعْ ضعمِ تخكيب كهػرفػلجية السجٓشة -
تأثيخ سمػكيات كأفكار السجتسع الخيفْ ضعمِ الصابع العسخاىْ السجٓشة ) اٚحيا  القرجٓخية  -

 (  اٖضعخاشكالعذػائية ، الحفاظ ضعمِ العٛشات القخابية ضعمِ أساس 
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 خجهات هجٓشة بدكخة غيخ كاؼية ٚك تمبْ اٚحتياجات العاهة لمتجسعات الدكاىية الثاىػية . -
فاضعمة فْ تحديغ كتحقيق تػازف هجٓشة بدكخة كضعجـ التقيج ضعف فعالية تجخل الجٍات ال -

 بالسخصصات العسخاىية كبقا  بعس الجػاىب ىاشرة .
  رغع التصمع كالبحث السعسق حػؿ الجاىب الشطخؼ لسػضػع البحث إٚ اف الػاشع فْ هجٓشة بدكخة

يجب البحث كالتعسق  هغآخ ٚك يعكدً ، أؼ التػشع الشطخؼ ضعكذ ها ٌػ كاشع فْ هجاؿ الجراسة بالتالْ
فْ الحٌشية التْ يعيذٍا السجتسع كأيزا كاف با٘هكاف أف تتغيخ الشتائج الستحرل ضعميٍا فْ حالة ها إذا 

 لِ الصبقة غيخ السثقفة  لحلظ كجب اٚحتكاـ باٚستبياف كهشً تبشِ الشتائج . إكجً اٚستبياف 
 اشتخاحات :

لِ فقخا  السشاشق إكلػية حديشٍا كتكػف اٖتدكيج هشاشق ذات الفقخ الحزخؼ بالخجهات كت -
 .الحزخية

كالتقميل هغ درجة الفػارؽ اٚجتساعية كالجٍػية فْ  تحقيق التػازف كاٚستقخار الدكاىْهحاكلة  -
 اٚستفادة هغ جٍػد التشسية السحمية .

 هحاكلة تػشيغ السذاريع الرشاعية كفق ضعػاهل بيئية تحج هغ التمػث .-
 . الحذ الحزخؼ  ةؼ تشسيأ ،السػاشغ هغ تخخيب الحخص ضعمِ تػعيً -
 تزػع السرػالح السعشيػة فػْ الحدػاب ضػخكرة أفضعشج الؿياـ بعسمية التخصيط كتحجٓج السػاشػع يجػب  -

 إشاهة السخافق الخجهاتية فْ أهاكغ يدٍل ضعمِ الفقخا  هغ سكاف السشاشق الحزخية الػصػؿ اليٍا . 
 .از السذاريع تشديق بيغ هختمف السرالح البخهجة كإىج -
 . السذاريع التْ أؾيست بإتساـالسدار التشسػؼ  إتساـ -
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 جاهعة دمحم خيزخ بدكخة 

 كمية العمػـ ا٘ىداىية كاٚجتساعية 

 شدع ضعمع اٚجتساع 

 

 حزخة الدهٛ  اٖضعدا   -

خؼ ىزع فْ هتشاكلظ جتساع حزاضعجاد هحكخة لشيل شٍادة الساستخ فْ تخرز ضعمع إ شار إفْ 
ة فْ هجٓشة بدكخة ) دراسة هيجاىي" كبإجخا  حػؿ "دكر الحخكة الدكاىية فْ تصػر السجٓشة  ٌحا اٚستبياف

فائػق الذكػػخ كالتقجٓػػخ ضعمػػِ هٛحطاتكػػػع  كتقبمػػا اٚستبيافىخجػ هشكع ا٘جابة ضعمِ أسئمة ٌحا  بمجية ( .
 2020/2019:  الجاهعية ، الدشةالؿيسػػػة

 أوال / البيانات الذخرية: 
 الدغ: ......-1
 ذكخ )  (    أىثِ )  (  الجشذ :  -2
 عسارية )  (   ٌشجسة هجىية )  (   تخصيط حزخؼ)  (   : ٌشجسة ه التخرز-3
 حجد التخرز .................. -4
  سشة )  ( 13أكثخ هغ   )  ( 12-6)  (    سشػات  5الخبخة : اشل هغ  5
  

 العسخاني لمسجيشة:العامل الجيسػغخافي  والشسط السعيذي و  /ثانيا
)  (     الجيسػغخافْالشسػ  : فْ هجٓشة بدكخة  ة الدكاىيةها ٌػ العاهل اٖكثخ تأثيخا ضعمِ الدياد -/6  

    )  (الخرػبة     )  ( التشقل بيغ السجف    )  ( الشدكح الخيفْ
ت اٚشترادية -7     : ىعع )  (  ٚ  )  ( الدكاف فْ السجٓشة كتيخةخفع لٌل أدت التحٚػ
 :فْ هجٓشة بدكخة ج العاهمة كبخ هغ اليأها ٌػ الشذاط الغالب الحؼ يدتػضعب ضعجدا  - 8    

   )  (الدياحْ   )  (الخجهاتْ   الدراضعْ )  (  الرشاضعْ )  ( التجارؼ )  (               
 ىعع )  (  ٚ  )  (   :لٛستقخار جاذباشة بدكخة شصب ٌل تعتبخ هجٓ -/9     

  : شععبىت ا٘جابة اف كإ -        
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)  ( فخص شبيعة الشسط السعيذْ سٍػلة السعيذة )  (   : السشاخ  )  (  ٌل سبب اٚستقصاب     
 )  (     تخاىديتالعسل  )  (  هشصقة 

 :  ها ٌػ تقييسظ لػضعية الخجهات فْ هجٓشة بدكخة/  10    
 غيخ هقبػلة )  (  هقبػلة لحج ها )  (  هقبػلة تساها )  (  هحآج )  (   هقبػلة )  (   : كفخة السياي- 
غيخ هقبػلة )  (  هقبػلة لحج ها )  (  هقبػلة تساها )  (  هحآج  هقبػلة )  (  : غازالكٍخبا  ك ال - 

   )  ( 
غيخ هقبػلة )  (  هقبػلة لحج ها )  (  هقبػلة تساها )  (  هحآج  هقبػلة )  (  :الرخؼ الرحْ  -

   )  ( 
لحج ها )  (  هقبػلة غيخ هقبػلة )  (  هقبػلة  هقبػلة )  (  : ك ٌاتف ( إىتخىت) تاٚتراٚ -

 تساها )  (  هحآج )  (   
: هقبػلة )  ( غيخ هقبػلة )  (  هقبػلة لحج ها )  (  هقبػلة تساها )  ( هحآج )   خجهات الشقل-  

  ) 
هقبػلة )  ( غيخ هقبػلة )   خجهات البيئة ) الشطافة كاٚهغ الرشاضعْ هغ حيث التمػث ( :-)    

 بػلة تساها )  ( هحآج )  (     (  هقبػلة لحج ها )  (  هق
-  
 هقبػلة )  ( غيخ هقبػلة )  (  هقبػلة لحج ها )  ( هقبػلة تساها )  ( هحآج  : خجهات ا٘سكاف-

هقبػلة )  ( غيخ هقبػلة )  (  هقبػلة لحج ها )  (   تخصيط حخكة شبكة الشقل داخل السجٓشة:  -
 هقبػلة تساها )  ( هحآج )  (    

هقبػلة )  ( غيخ هقبػلة )  (  هقبػلة لحج ها )  (  هقبػلة تساها )  ( :  هات الرحيةتػفخ الخج-
 هحآج )  (  

 :  كضعية السدكغ-

 هقبػلة )  ( غيخ هقبػلة )  (  هقبػلة لحج ها )  (  هقبػلة تساها )  ( :  الدكغ الفخدؼ الخاص
   هحآج )  (     

 بػلة )  (  هقبػلة لحج ها )  (  هقبػلة تساها )  هقبػلة )  ( غيخ هق:  لدكغ الجساضعْ الخاصا
  هحآج )  (      ( 

 ْهقبػلة )  ( غيخ هقبػلة )  (  هقبػلة لحج ها )  (  هقبػلة تساها )  (  : الدكغ التداٌس
 هحآج )  (     
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 ْهقبػلة )  ( غيخ هقبػلة )  (  هقبػلة لحج ها )  (  هقبػلة تساها  : الدكغ اٚجتساضعْ الجساضع
 ( هحآج )  (       )
 ْهقبػلة )  ( غيخ هقبػلة )  (  هقبػلة لحج ها )  (   : الدكغ اٚجتساضعْ ىرف الجساضع

 هقبػلة تساها )  ( هحآج )  (     
  هقبػلة لحج ها )   هقبػلة )  ( غيخ هقبػلة )  ( : شخيقة تقديع التجدئات اٚجتساعية العسػهية

   (  هقبػلة تساها )  ( هحآج )  (   
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 ٌل يقػـ الدكاف كالسدؤكليغ باحتخاـ هعآيخ تخصيط السجٓشة : ىعع )  (  ٚ  )  ( – 22

 .......................ذا كاىت ا٘جابة ب ٚ : لساذا ..........إ

 كيف تتع ضعسمية التحديغ الحزخؼ لمسجٓشة : .................. -23

 ٌل ٓتع تبشْ الدياسة العسخاىية فْ السجٓشة بالذكل السخجػ  :  ىعع )  (  ٚ  )  ( -24

 هاٌْ ا٘جخا ات الستبعة  لتحقيق التػازف الحزخؼ  : ......................... -25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

 
 2020، هرجر : هكتب دراسات الدابقة  التػجيٍْ لمتٍيئة كالتعسيخ لبمجيات بدكخة  رشع  : تسثل هخصط خخيصة

  



138 
 

:ممخز  
ْ "ٌ إجخا تع  بعشػاف دكر الحخكة الدكاىية فْ تصػر حي الجراسة فْ هجٓشة بدكخة ٌك

ٌسية العاهل الدكاىْ بإحجاثً لحخكة هدتسخة ضعمِ ىديج السجٓ تػسع السجٓشة شة العسخاىْ )السجٓشة " ٖك
ضعمِ ا٘شار الشطخؼ الحؼ  ستشاداً ا( تع إجخا  ٌحي الجراسة لٍياكل القاضعجية كاىتعذت التجارةكتصػر ا

تجعيسً بجراسة هيجاىية اضعتسج فيٍا ضعمِ الػثائق كاٚستبياف  كتع   ،ساضعج ضعمِ شخح ٌحا السػضػع
 . الحؼ تبشِ ضعميٍسا الشتائج السخجػة

ع أىية التْ كاىت هغ ٌحي الحخكة الدكا ىدكح الدكاف هغ ك  ،سبابٍا الشسػ الدكاىْبيغ ٌأ
ع ىتائجٍا ضاٌخة الدحف العسخاىْ كتذكيل   أشصابالسشاشق الشائية إلِ أشخاؼ السجٓشة ككاىت هغ ٌأ

سجٓشة بذكل فػضػية هشتذخة فْ ٌػاهر السجٓشة ك هسا ىذئ ضعشٍا ها يدسِ بالدكغ الٍر كتػسع ال
سياسة ا٘سكاف السعتسجة هغ شخؼ الجكلة ٚحتػا  الديادة  أف، كسا كسغيخ هشتطع كغيخ هجر 

ا السباشخ  أكالدكاىية كالستسثمة فْ ضعجٓج أىساط الدكغ ساٌست بذكل  بآخخ فْ ٌحي الديادة كتأثيٌخ
 . ضعمِ ٌحا الشسط العسخاىْ كالسعسارؼ لمسجٓشة

   Résumé 
Cette étude a été menée dans la ville de Biskra et s'intitule «Le rôle du mouvement 

de population dans le développement de la ville" et l'importance le facteur démographique 

est un élément important pour son développement dans un mouvement continu qui a pour 

effet l'expansion du tissu urbaine de la ville et le développement des infrastructures de base 

et l'épanouissement du commerce. Elle a été soutenue par une étude réalisée sur le terrain à 

l’aide de documents et d'un questionnaire de sondage. 

Ce mouvement de la population qui été l’une des principales cause de croissance de 

la ville qui a abouti au phénomène de l'urbanisation rampante. 

D’autre part la formation des bidonvilles à la périphérie de la ville ont favorisé la 

croissance de la population suburbaine qui a pour impact pressier sur la demain de du 

logement ce qui a pour résultat un déséquilibre niveau de la planification de la ville sur le 

plan urbain et architecturale ainsi que sur le plan de la gestion infrastructures de la ville à 

tous les niveaux par ailleurs. La politique étatique. de régler la crise  du logement par  

différent  types  de logements à favoriser  le phénomène d’émergence  de pôles urbain  à la 

périphérie de la ville à crée un déséquilibre au niveau de la ville en ce qui concerne les 

moyens de transports  et les infrastructure social donc pour résumer on peut dire que le 

mouvement (Déplacement ) de la population  interne ou externe à  une action positive sur 

développement  de la ville  sur le plan de   l'emploi  du bien-être de la population ainsi que le 

développement de l'économie de la ville surtout ou niveau des activités commerciales et des 

services . 


