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  .أمدهما بعمر مديد و
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 نيعزها وأ اهللا أن أسالوإلى كل أفراد العائلة الكبيرة ،،،،و 

  .يسخر أبنائها للدعوة هللا وخدمة سنة رسوله العطرة 
   باهللا ثم العلم اآمنوالذين وإلى كل سكان حاسي لحجار،،،

   و دعو لنا بظاهر الغيب ،،،
  ... فيهايفخرون عسى اهللا أن يرزقهم ذرية 

  
  ...أهدي  هذا العمل لكل حمب للعلم                               

  



 

  

  .... إىل من أسهم يف هذا العمل أستاذي الفاضل أمحد حويىت ،             
   ًوسعى يف سبيل أن أقدم شيئا .... ً   األستاذ والشيخ الذي  يغدق علما وحزما 

            فله مىن حتية إكبار ممنونة باحلب و ...يف مستوى التطلع والعلم يكون  
  ...على ما يقدم للعلم و املعرفة من جهد و تفرغ          . الوفاء 

 إستمارة،أو بتوجيه،             ،أو ملئيو إىل كل الذين أسهموا جبرة قلم
  ، وإىل كل رفقاء الدرب ..على أن يكون هذا العمل يف خدمة اجملتمع وأمتهم

   حممد التهامي طواهرر؛واألستاذ الدكتوحممد األمني ختة  : الطليعة األساتذة و 
  االستاذ حممد فيفو ، ، والشيخ حممد الصاحل بن فكرون، و

  .بابكر: مسعود، وأ: ؛ أنّ ؛ أمحد ؛ حممد ؛عبد الرمحام واىل رفقاء املشوار بلقا س
  ....عبد الكريم:     واىل الصديق املفقود و الطائر املغرتب
وأن اجلهل         .. .ال عمد هلا يرفع بيوتا وإىل كل الذين آمنوا ، أن العلم

  .               يهدم بيوت العزي والشرف 
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   : المقدمة        
 والسùيما   ،لف والتنميùة    بصفة محسوسة بقضايا التخ    منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ االهتمام          

 هذǉ البلùدان  ستقاللإ فتحول ، االستعمارة البلدان التي كانƘ تحƘ وطئ فيفترة ظهور الحركاƘ التحررية     
  . بهذǉ الدول تواجدǉ ة طيلاالستعمارما خلفه يد يتطوير وتƬل ية  حركة إنتاجإلى

ن سùنة    ولمدة تزيد عن مئة وثالثي      االحتالل الفرنسي  لدول التي طالها  حدة من بين ا   ا      تعد الجزائر و  
د التحكم فùي    ضعاف الƬعب الجزائري وإستغالله،قص    تجاربه وسياساته Ǘ   أنواƳ  االستعمار  خاللها سلط  

 الùصريƠ لكùل أùƬكال       زائريون تعبيرا عن الرفƯ   لجالتي قام بها ا   ن الثورة   ƹير أ ، خيراته وتطويعه   
  .االحتالل عجلƘ باالستقالل 

 النهوƯ الوطنيÝ والتقدم اǗفتùصادي وتحقيƾù        دولة حديثة هدفها   الجزائر ك  بدأƘ 1962      منذ سنة   
 قواعùد   وضƴù نطلقƘ مùن    وبرامƝ ضمن خطة وطنية Ƭاملة Ý إ       مخططاƘ فوضعƘالتنمية اǗجتماعية   

 اǗيديولوجيùة بتروكمياويةÝ تبنƘ الجزائر هùذǉ      ال والصناعاƘ التحويلية والصناعاƘ     ةديالتقليلصناعاƘ  ل
عالقùة  لكùل مالùه     ألنسقي   والتفعيل   لذاƘا باالعتماد على إال   لن تتحقƾ    التي التبعية   لتقضي على أƬكال  

  .بتحقيƾ هذا الهدف الكبير
  داخل المجتمƴ    ظام Ǘيجاد توازن جهوي    سعƘ الدولة الجزائرية منذ تبنيها النهƝ االƬتراكي كن             كما

الحكومùاƘ الجزائريùة    بùذلǁ    واسùتطاعƘ ، ثانية   لتخطي الصعوباƘ من جهة    و ،الجزائري من جهة    
ير  للوالياƘ وتزويدها بالكفاءاƘ وميزانية للتùسي      اǗداريبالتقسيم  سيرة التنمية الوطنية     م  تبدأ إنالمتعاقبة  
  . في تحول جديدالجزائرخلƘ   دƘالثمانيناحلة وخالل مر ،والتجهيز
ظهùور  التنميùة و  في   تراجƴ   إلىأدǎ بالجزائر إذا ماصƠ القول      بصعوباƘ   أن هذا التحول مر         إال
  Ƴمن وضعف االستقرار   ممنها عد طارئة  أوضاǕمما ادخل الوطن في مرحلة ا      ، ا      Ƙùة تحùة  نتقاليùحال

يùة   وهكذا تراجعƘ العمل   ،والبحƚ عن اǕمن  الستقرار   تحقيƾ ا   االتجاǉ نحو   إلىالطوارƏ ، واجبر الدولة     
   . من الƬرعية والمرونةاالتي أعطƘ للتنمية المحلية مزيدوالتنموية المركزية 

 أمùام قƘ تقل فيه الخبرة المحلية من تخطيط و تمويل للعملية           طلقƘ عملية التنمية المحلية في و     ان
       . بداياتها أولى المنتخبة المحلية في الƩالمجالتى دخلƘ السياسية ددية كبر تحدي محلى يتمثل في التعأ

      Ƙمن الواليا Ƙالتفاعل    وتعد والية تمنراس ǎوب       البعيدة عن مستوùصى الجنùالوطني لتواجدها في أق ، 
 ،  من جهة ودول الجوار من جهùة اخùرǎ           الوالياƘ المجاورة  يربطها ب  وفي منطقة الفراƷ الƬاسƴ الذي    

  .أرضيها من جهة أخرǎمن جهة وƬساعة المكاني  هاƋتي من بعدذǉ الوالية خصوصية تلذلǁ نرǎ أن له
 من خالل التنمية المحلية فيما أضفته منذ سنة          تمنراسƘ والية لتسلط الضوء على      تاتي هاته الدراسة     

رƯ أسباب هذا التقسيم     ع  في بالجريدة الرسمية ، حيƚ جاء     15 تاريƣ منƠ أسم الوالية في المادة        1974
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 لمتطلباƘ التخطيط و توزيƴ    ةمالئم أكثرداخلي لكل والية يكون      اقتصاديضمان تالحم    ل -1في البند رقم    
  )1( وسائل التنمية بين جميƴ مناطƾ البالد

               Ƙاالùالمج Ưùي بعùالتنمية ف ǉاالجتماعية لهذ Ƙتى دراستنا محاولة للتعرف على االنعكاساƋت
مختلفة ، و تقديم الرهان من قبل علم االجتمùاƳ           الواقعية للمجتمعاƘ المحلية ال    اǕحوالالحيوية الستقراء   

ة للتحقيƾù   اƘ تنطوي على قضايا قابلù      نظري متكامل منطقيا و تقديم استنتاج      الذي يسعى إلى إقامة بناء    
 .بمناهƝ مضبوطة Ý مادامƘ القيمة المعرفية فيما يتوصل إليه من نتائƝ  ذلǁ االاالمبريقي و اليتسنى 

Ƴ يستقطب الكثير من رجال الصناعة واǗدارة و قùادة المجتمعùاƘ علùى              إن االهتمام بالتنمية كموضو   
 .اǗيد يولوجيه  إختالف منطلقاتهم 

يƩ هذا مùن    ل و ،تماƳ و العلوم اǗجتماعية اǕخرǎ    ج بموضوƳ التنمية من قبل علماء اال      وتعاظم االهتمام 
يعتبùر الكثيùر مùن علمùاء        وي  الثقافطبيعي لدراسة التغير االجتماعي و    متداد ال باب الصدفة إذ يمثل اال    

اǗجتماعي والتطور اǗجتمùاعيÝ و كلهùا قùضايا          اǗجتماƳ إن مصطلƠ التنمية يوازي مصطلƠ التغير      
  .     عالقة بالتجارب االجتماعية هدفها التغلب على التخلف وتجاوز الماضي لها
 المحلùي   ي للوقوف على مكنوناƘ الفعل التنمو     ةيحاول البحƚ الراهن القيام بمحاولة إستطالعي     و   

تركيز على والية تمنراسƘ    وتطويرǉ في الجزائر و المستوǎ الذي بلغه و المعوقاƘ التى تعترضه ، مƴ ال             
 Źف و تحديدا   ƴي أخذ أرب     Ƙر بلدياƬع Ƴمن مجمو Ƙو       ،  مكونة للوالية   بلديا Ƙة   كل من بلدية تمنراسùبلدي

معالجùة   الميدانية و   فقارة الزوǎ أين تمثل هذǉ البلدياƘ اǕربعة الدراسة        عين صالƠ وبلدية إينغر و بلدية     
الباب اǕول وقùد خùصƭ    من خالل هذين البابين ،  نستعرضها هنا    هذا الموضوƳ عبر ثمانية فصول ،     

تضمن  الفصل اǕول فقد     وتضمن هذا الباب خمسة فصول ،أما     المنهجي واǗطار النظري للدراسة     لǘطار  
 وإùƬكالية  هجي للدراسة وتطرقƘ فيه إلى دوافƴ و أسباب اختيار هذا الموضùوƳ ، وأهدافùه              اǗطار المن 

  ƚفي     البح Ƙساسية للدراسة      كما حددǕالمحلى و    كمفهوم التنمية جانبه المفاهيم ا ƴمفهوم ، ومفهوم المجتم
  .التنمية المحلية ثم حددƘ التعريف اǗجرائي لهذǉ الدراسة ، وختمƘ هذا الفصل بخالصة

قسمته إلى ثالثة مباحƚ و تناولƘ فùي المبحƚù           و Ǘطار النظري  الثاني فعالجƘ فيه ا    ما الفصل أ
نظرية التحديƚ  ثم في المبحƚ الثالƚ       تناولƘ  اǕول منه نظرية التغير االجتماعي ، و في المبحƚ الثاني           

الدراسùاƘ  ثم تناولƘ بعƯ     لنظرة بعƯ المƌسسين الغربيين،   خصصته للدراساƘ السابقة وتعرضƘ فيه      
   . تطرقƘ لبعƯ الدراساƘ في الجزائر  ووضعƘ في آخر هذا الفصل خالصة ثم، العربية 

                 Ƙياùو أسياس Ƙاùوان مقومùعن Ƙطار النظري تحǗالذي يدخل ضمن ا ƚبالنسبة للفصل الثال
في  و ،زتهاالتنمية المحلية مقسم بين ثالثة مباحƚ ، تعرضƘ في المبحƚ اǕول إلى مقوماƘ التنمية و أجه               

اولƘ فيùه تمويùل     نت المبحƚ الثالƚ ف   أما ،وينمتاƘ الفعل ال  يساسأ و أهدافالمبحƚ الثاني استعرضƘ فيه     
   .تنمية المحلية والمƬاركة والتقييم وضمنƘ الفصل بخالصة في أخرǉال

                                                 
  ) .2( المجلد1974يونيو 28 السنة الحادية عشره 52Ûالجريدة الرسمية ع  1)(
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صصته لتناول التنمية وتطورها في الجزائر بصفة عامة         النظري خ  اǗطار  من   الفصل الرابƴ أما  
المبحƚ و ،دخل التاريخي للتنمية في الجزائر     خصصته للم  اǕولبحƚ  مثالثة مباحƚ رئسية ال   وتناولته في   

اولƘ  المبحƚ الثالƚ فتن   أما الدولة الوطنية ،     إطارللتنمية في    الƬاملة   اǗستراتجية إلىالثاني تعرضƘ فيه    
 ƴومطل Ƙالتنمية خالل فترة التسعينا ƴلفيةفيه وضǕالثا Ƙة خالصب فصلال الثة وختم.                             

اليùة   للدراسة الميدانية والذي خصùصته للتنميùة فùي و          مƩ كتمهيد  بعد ذلǁ الفصل الخا    ليƋتي    
Ƙ خصùص  أساسùية  التي تتوفر عليها الوالية في ثالثة مباحƚ         واǗمكانياƘالƘ البƬرية   تمنراسƘ المƌه 
Ơ البƬرية و تùسمية     المبحƚ الثاني خصصته للمالم    و ، للمالمƠ الطبيعية لوالية تمنراسƘ    المبحƚ اǕول   

للواليùة   القطاعيùة    اǗمكانياƘفركزƘ فيه على عرƯ المƌهالƘ و     المبحƚ الثالƚ   مناطƾ تمنراسƘ، أما  
  .وضƴ خالصةبلفصل اǗحصائياƘ المتوفرة عبر السنواǕ Ƙخلƭ بعد ذلǁ في نهاية ارقام وعرƯ اǕب

، حيƚù   مقسم إلى ثالثة فصول   للدراسة الميدانية وهو    ته  خصص فقد                أما الباب الثاني للدراسة   
خùر كùل    في آ  Ɯاستنتاالتحليل السوسيولوجي ثم    عرƯ الجداول و  ضمنƘ كل فصل فرضية خاصة به و      

ثم خصصƘ بعد ذلǁ خالصة للفùصل       ،  فصل ، لتصل بذلǁ عدد فصول الدراسة ثمانية فصول متتابعة         
وصùل  تالنتائƝ الم  و اǕسئلة على   اǗجابةالتى تضمنƘ   عرضƘ الخاتمة و  وفي أخر هذǉ الدراسة     ، الثامن  
  .الفرضياƘ اختبار بعد إليها 

   Ƙو          ثم عرض Ƙالتوصيا Ưعلى ضوء  بع Ƙما توصل  االقتراحاƘ إليه    Ɲائùى      من نتùف علùقǕ
 ƯبعƘكالياƬǗب قد تعتمد في التي ا ǎأخر ƚمستقبالحو .  

  



                                                                                                          الفصل األولاإلطار المنهجي للدراسة       
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                                      üǋǓا üƬƻال :  
  اƥƑƯǕ المǏƜǊǆ لǂدƥاƨة

  
  
  
  
  

  :ƗمǐǊد 
üǋǓا ƘƟƓكاليته:المƬوإ ƚإختيار البح Ƙمبررا  
ǏǆƑƙال ƘƟƓوأهدافه وفرضياته:الم ƚأهمية البح   
ƘلƑƙال ƘƟƓالم:ƚضبط وتحديد مفاهيم البح   

 ƲƓاƥال ƘƟƓالمنهجية للدراسة:الم ƘجراءاǗا  
üǋǓا üƬƻة الƬǘƢ  
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Ǔا üƬƻال üǋ:  
ƥƑƯǕةاƨاƥدǂل ǏƜǊǆالم :  

ǐøǊمøƗدø :  
 أن  ذإ، يعد البحƚ العلمي ميدان للجهد الفكري والمعرفي وبذل للقيùمùùة الفنيùة واǗبداعيùة              

اƜ  مطلƴ عملنا  هذا علينا انته      يومطلوب من كل صاحب صنعة إجادتها وإتقانها وف       ، ƴالباحƚ هو الصان  
 ولما كانƘ البداية فمƬùروƳ لنùا أن         يǕن البداية في كل عمل هي أساسه ومدخله الرئيس        ، نقطة البداية 

نتاسƋل عن ما هي مبرراƘ اختيار هùذا البحÞƚ وما أهدافهÞ ثم ماهي اƬǗكالية التùي يطرحهùا هùذا                   
Þƚجابة عالبحǗسئلةتقن ما  ومن خالل هذا الفصل نحاول في مباحثه اǕد م من ا.  

 üǋǓا ƘƟƓالم :ƘƟƓال ƥƑǐƗƢƋ ƖاƥƥƓم ǈƗǐلƑǀƪƋǋ   
Ǘǋƈ:ƘƟƓال ƥƑǐƗƢا ƖاƥƥƓم :  

اقية البحƚ والتقصي في سùبيل      ي لمصد  وهي المحرǁ اǕساس   ابدأ منه لكل بحƚ علمي منطلقاƘ ي          
وافƴ الذاتيùة الختيùار     رف بالد باحƚ وتع  بذاƘ ال  ƾنها ما يتعل  ى الحقيقة وهùذǉ المبرراƘ م    ول إل الوص
موضùوعية  اب ال  للبحƚ ويصطلƠ عليùه اǕسùب       بالجانب الموضوعي  ƾا يتعل ومنها م ، Ƴ البحƚ موضو

  :  التاليةوسنحùدد كليهùùما في النقاط
  :الدǋاƲƺ الƤاǐƗة -1-     

Ƭها يù  التùي يع تصاديةاعية واالقتمجاƳ االركة اليومية لǖوضة والمƬا من خالل المعايƬة الميداني      
 المناطƾوان بعƯ   ، روقراطية  بيوأخرǎ  ،  الجغرافية من صعوباƘ طبيعية      اطن  والباحƚ في بيئته    المو

 لعالقة بين اǗمكانياƘ المتاحة   ن عاƫ ويعيƫ محاوال معرفة ا     تعيƫ عزلة  وطبيعي أن تتحرǁ مƬاعر م       
  .   وتƬخيƭ نوعها وحجمها Þوالواقƴ المعاƫ وأين التنمية من كل هذا

  : اƒƑƓƨǓ المǐƳǋƮǋة -2-     
ب الموضùوعية تùسمو      الجانب الذاتي أساسي لتفعيل محطاƘ البحƚ فƎن حصر اǕسùبا          نإذا كا    

ƾللتحقي ƚوظيفته العلمية والمجتمعية من خالل مايلي بالبح:   
 العلùم أداة    ل ما يجعù   اوهذ،  تحسين ظروفها وطموحاتها   نالبحƚ العلمي وحدǉ يمكن البƬرية م     - أ     

  . إنسانية
    –العالم الثالƚ   -موضوƳ التنمية التي تدخل ضمن أولوياƘ هذǉ المجتمعاƘ        يتناول علم االجتماƳ     -     ب
  ه التي تسعùي إلى ترقية اǗنسان وتكريم ةالنظرية السوسيولوجيواهتمام 

   Ɯ -       التي لم تن       المساهمة ببحثنا في إثراء المكتبة الوطنية و ƚالبحو ǉالقومية بمثل هذ  ƴل االهتمام الواس  
  . نمن قبل اǕكاديميي
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ƑǐǆƑƙ :ƘƟƓة الǐلƑǀƪƋ  : 
 معظم هذǉ الدول بالبحƚ عن اǓليùاƘ        انطلقƘ ، استقاللها         منذ حصول دول العالم النامي على       

 دوالتƬيي وسياسيا وثقافيا فعمدƘ إلى عملية البناء        اقتصاديا، كامال استقالالواǗستراتجياƘ التى تضمن لها     
ها ومواجهة لعوامل التخلف بغية     حة إلى تحقيƾ حاجياƘ مواطني    ام بالتنمية الƬاملة ط   فما يعر من خالل   

ƚحدي ƴإقامة مجتم .  
إن المهتم بالتنمية يجدها قضية متعددة الجوانب واǕبعاد ووجدƘ إقباال متزايدا عليها من قبùل                        

تعùرف علùى    فنجد علماء االقتصاد يهتمون بالتنمية االقتصادية وأساليبها بهùدف ال         ، العلماء والباحثين   
                Ƙداùة والمعتقùد يولوجيùيǗعلماء السياسة على دراسة ا ƭالبلدان تنمية ذاتية،وحر ǉإمكانية تنمية هذ

مما جعل التنمية تحتل    ، السياسية بهدف التعرف على التƋثير الذي يمكن أن تلعبه في دفƴ عملية التنمية              
مùن قبùل المفكùرين والبùاحثين        ام أكبùر    وحظيƘ باهتم ، ماعي المعاصر مكانا بارزا في الفكر االجت    

االجتماعين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية فاقبلوا على دراستها وتحديد أبعادها والتعرف على معالمها              
      Ƭت Ƙاالجتماعية الجديدة التى بدأ Ƙالدو  هو البناءا ǉاستقاللها بعد   لدها هذ ،      Ƙبحùزمن أصùوبمرور ال

اسة  في الوقƘ الحالي علùى أن جوانùب          يكرين ورجال الس   بƎهتمام  Ƭامل من جانب المف      التنمية تحظى 
    ƚنظرية محايدة ما    ىال يتسن التنمية متكاملة حي ƴي         وضùذ فùار لم  توخùة     االعتبùل المختلفùالعوام 

  .  التى لها صلة بالتنمية واالجتماعيةاالقتصادية 
نمط الùذي  الù  ية هùو وأعتقد بعƯ المفكرين االجتماعين أن نمط الحياة في المجتمعاƘ الصناع            

                Ɲنهùى المùعل ǁالنامية في سبيل التقدم االقتصادي والنمو االجتماعي معتمدين في ذل Ƙالمجتمعا ǉدƬتن
  . المقارن
 لتحقيƾù   يوƹداة إستقالل الجزائر وجدƘ نفسها مدمرة بفعل االستعمار فانتهجƘ النهƝ االƬتراك                  

 من الصناعة العمùود الفقùري       متخذة الستيناƘ بدأƘ منذ    والتي ، هذا التقدم معتمدة على التنمية الƬاملة     
ومخططاƘ قاعدية، ومƴ مطلƴ    ،  ومصانƴ وصناعاƘ ثقيلة     اقتصاديةبƎقامة مƌسساƘ   ، للعملية التنموية   

 تحƘ فلسفة االقتصاد الالمركùزي، وتƬùجيƴ الùصادراƘ          اقتصادية عرفƘ الجزائر مرونة     Ƙالثمانينيا
 هùذǉ   رأواخù وتبين في   ،  العالمية   اǕسواƾ أسعار هذا اǕخير في      خارƜ قطاƳ المحروقاƘ نظرا لتدني    

           ƘئƬأن الصناعة لم تلعب الدور الذي من أجله أن Ƙإلى ظهور حالة عدم        ،السنوا Ƙفي التسعينا ǎمما أد
 وتدهور الوضƴ االجتمùاعي فùي ظùل  هùذǉ المعطيùاƘ              اǕمنية أالزمةوتفاقم  ، االستقرار السياسي   

 Ƙالتى طبع Ƙالساحة المجتمعية في الجزائروالتطورا  .  
–ودا جراء اǕوضاƳ التي اتسمƘ بها الجزائùر         مام بموضوƳ التنمية الذي عرف رك      يƋتي االهت     

  تكùون مفقùودة     مما جعل الدولة تهتم باǕمن واالستقرار،حيƚ التنمية بùدونهما         – الالإستقرار والالأمن 
  .ية العالمية الضغوط الخارجية من قبل المƌسساƘ المالالىإضافة ،
بƴ للتنمية في الجزائر عموما فƎنه يالحظ عùدم توقف عجلة التنمية في العديد من المناطƾ               تالمتو   

ƹيùر أن   ، عمرانها ومùساحتها     حيƚ عرفƘ العديد من المƬاريƴ التنموية وتوسƴ      ، من والياƘ الوطن    
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وبالمقابùل   ،والبƬرية    الطبيعية تبƴ للتنمية في والية تمنراسƘ سيالحظ تعدد المعطياƘ واǗمكانياƘ        تالم
ومن أجل إيجاد   ، تتفارƾ النسب بها لƬساعة المساحة الجغرافية من جهة  وتعدد مناطقها من جهة ثانية               

بموجبه توجƘ تمنراسƘ بتاƜ    ،  تقسيم إداري     إلى 1974توازن جهوي سعƘ الدولة الجزائرية منذ سنة        
مùن تقريùب    )  سùنة  30(عد مرور ما يربو عن ثالثين       واليوم ب . الوالية مستقلة بذلǁ عن والية ورقلة     

 لذي تحقƾ اجتماعيا واقتصاديا لمواطني هذǉ الواليةÞ،      ااǗدارة من المواطن نتساءل في إƬكالية عامة ما         
أو بمعنى آخر ما هي االنعكاساƘ االجتماعية  للتنمية المحلية بوالية تمنراسÞƘ ولتفكيǁ هذǉ اùƬǗكالية                

  . من اǕسئلة الفرعية تدخل ضمن اƬǗكالية السالفة الذكر نحاول أن نصيƸ مجموعة
ǂøƏƨǓةاǐƳƥƻة ال :   

         Ǘǋƈ-      التنمية المحلية في إ Ʃكيف تنعك       Ƙوهل ساهم ÞريةƬي     هذعداد الموارد البùة فùالتنمي ǉ
ية  وترقيته علميا وثقافيا وفكريا من خالل ماأنجزمن هياكل ومƌسساƘ لهذا الغرƯ بوال           تطوير اǗنسان   

ÞƘتمنراس .  
         ƑǐǆƑƙ- هي   ماƘالخدمة اال      انعكاسا ǎد         التنمية المحلية على مستوùتعبي  Ƙاالùي مجùجتماعية ف

 Ƙوالمواصال ƾوفي مجال ،الطرÞ ووما ه الصحة والبيئةÞ Ƙبوالية تمنراس Ƙالمجاال ǉهذ ƴواق .  
         ƑƙلƑƙ-  ثƌكيف ت       Ƙال          ة من االقتصادير التنمية المحلية على المجاالùي مجùافته فùا أضùخالل م

 Ƙةلتقليدياالصناعا  ÞƘوالية تمنراس ǎوالسياحة والفالحة على مستو  
ǏǆƑƙال ƘƟƓالم:ǈƗƑǐƮƥƺǋ ǈƺداǉƈǋ ƘƟƓة الǐمǉƈ :  

  Ǘǋƈ: مǉƈةǐƘƟƓال :  
 ما يتوصل إليه البحƚ من استنتاجاƘ نظرية      وهي أساƩ   ، يكاد يخلو بحƚ أكاديمي من أهمية       ال - 1 - 

  . في الجزائر يكتنفه الكثير من الطي وقلة الدارساƘ ةوبالنسبة لموضوƳ التنمية المحلي، انيةيدوحقائƾ م
منطلقين من أن الحقيقة موجùودة      ، سنحاول من خالل البحƚ بƎعطاء صورة واقعية عن الميدان           -2- 

 ƴالتقارير الرسمية المعروفة، في الوق ǁوقد التكون  في تل . 
ي أهمية حضارية في عصرنا الحالي وأضحƘ المجتمعاƘ المعاصرة ال           إن موضوƳ التنمية يكتس    -3-
 وتحùديƚ  – الحداثة ومابعùد الحداثùة     – بتنمية التحديƚ    فبل تجاوزتها إلى ما يعر     ، عن التنمية  ƚتبح

 . التنمية
هùذǉ التنميùة    ناǁ من يƌيد     إن لموضوƳ التنمية حساسية كبيرة في البلدان النامية على اعتبار أن ه            -4-

فيه الروǎء  تتقاسم   و   ذلǁ تظل محل تتباين   ية التخطيط والتسيير للتنمية ل    يرفƯ منهج اǁ من   صلة وهن الحا
ƘيديولوجياǕوا . 

 من تلǁ اƬǗكالياƘ التى ينطلƾ      إنما تنبƴ - التنمية المحلية  - بحثنا    إن اǕهمية اǕساسية التي يعكسها     -5-
وللبùاحثين القùادمين حƾùùù      ، التناول    بداية  والتي تكون  هأوتلǁ التى سيصل إليها عبر نتائج     ، منها  

  .اǗضافùùة وتنمية المعرفة 
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  ƑǐǆƑƙ : ƘƟƓال ƹداǉƈ:  
 ل من جملة أهداف يتطلƴ لبلوƹها      في مسيرته البحثية من فراƷ ب      ƾإن البحƚ االجتماعي ال ينطل           

  : ومن أهم هذǉ اǕهداف 
جهاƘ الرسمية بواليùة تمنراسƘù بùالبرامƝ         محاولة الكƬف عن مستوǎ التنمية ومدǎ اهتمام ال        -1-

  .المسطرة ومدǎ فعاليتها 
 محاولة التعرف على اǕسباب الموضوعية التي جعلƘ والية تمنراسƘ التعرف وتيùرة تنمويùة               -2-

  .Ƙمتراكمة ومستمرة كالمخططاƘ التنموية لسنواƘ السبعينياƘ والثمانينيا
والمكتبي ومعرفة حركيùة     رفي والبحƚ االجتماعي ،    المساهمة ببحثنا هذا في إثراء الرصيد المع       -3-

         Ƙوالية تمنراس Ƙوإمكانيا Ƙهالƌالمحلى وتقدمه بزيادة م ƴام        ،المجتمùالع Ƴاùوما يضيفه علم االجتم
  .للتنمية 

 . التعرف على مستوǎ التنمية الداخلية واكتƬاف العوائƾ التى تعيƾ سير هاته التنمية-4-

 ƑƙلƑƙ:ƘƟƓال ƖƑǐƮƥƺ :  
يƬùرƟ مùن    ،  وعملية إستنتاجية ذكية يصوƹه الباحƚ بصفة مƌقتة         ن الفرƯ هو تخمي   نبما أ        

 ومرƬد يهتدي به الباحƚù فùي        لهو دلي والفرƯ  ،  االجتماعية   ر من الحقائƾ والظواه   ظخالله ما يالح  
  لتنظùيم  ƚالباحù  تخميناƘ ذكية يقùدمها    أو مواقف مبدئية :( جلبي بƋنه  ƾا لرزا  عبد ويعرفه علي ، بحثه

م بعد   ويخلƭ أحمد بدر إلى أن الفرضية هي نظرية مƌقتة قابلة للتعمي           )ƚ( )1تفكيرǉ في حل مƬكلةالبح   
كما ،  )2(ة في قالب فرƯ نهائي ينتƝ عن دراسته مƬكلة من المƬاكل            أن تخضƴ للتجريب فتصبƠ نتيج    

       Ƙقƌالتخمين الم ǁفي بداية بحثه       تعد الفرضية هي ذل ƚطي الذي يضعه الباح ǉادƬرǗ  وال ƚيمكن  لة البح
  ǉالنهائي هو ا    ، حقيقة نهائية اعتبار ƯجابوالفرǗة    Ƙاùالبيان ƴùا مùفضل التي يمكن الحصول عليهǕا 

إجابùة   ،  المطروحùة ومما سبƾ ذكرǉ فƎننا نحاول أن نجيب على أسئلة اƬǗكالية، والمعلوماƘ المتاحة  
  :ي حقƾ والتجربة فصغنا فرضيتنا كالتالفرضية قابلة للت

 من خالل إيجاد آلياƘ ومƌسساƘ لتحقيƾ هذا الدور         ةرد البƬري ا للتنمية المحلية أثر في تطوير المو      -1-
  ) .قطاƳ التربية والتعليم والتكوين واǗعالم والجماعاƘ المحلية ( في ةوالمتمثل

طùوير   إن التنمية المحلية بوالية تمنراسƘ تساهم في ترقية الخدمة االجتماعية واǗنسانية وذلǁ بت             -2-
Ƙالخدمة الصحية والبيئة  ، و   السكن مجاال ،  Ƙروب     ،  والنقل والمواصالƬمين الماء الƋمدو ، وت   Ƙقنوا

 .   القدرة الƬرائية للمواطنحسين وت، الصرف الصحي

                                                 
)1( ǯخروƋقسنطينة .أسس المنهجية في العلوم االجتماعية .يو سف عنصر و  : Û 1999منشوري ǃ Û115.   
  .1989ǃ Û 85دار المعارف المصرية Û: القاهرة  . 5 الطبعة .أصول المبحث العلمي و مناهجة . حمد يدر ا)2(
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-3-        Ƙصناعي    ا كضعف الع  :االقتصادية للتنمية المحلية أثار محدودة على المجاالùسيير  ، مل الùوالت
 . والصناعاƘ التقليدية بالوالية، الحيةوالتنمية الف ،السياحي 

ƘلƑƙال ƘƟƓد :المǐدƟƗ ƘƟƓال ǃǐǉƑƻم: 
        سنعالƝ تحƘ هذا العنوان مفاهيم التي يتعرƯ لها بحثنا بضبطها وتحديد مفهومها حتى التكùون          

  : مفتوحة لتƋويل والغموƯ ومن هذǉ المفاهيم ما يلي
Ǘǋƈ : ةǐمǆƗال ǃǋǊƻم:   

بالنسبة للùدول المùستقلة حùديثا       ، عمال هذا المصطلƠ بعد الحرب العالمية الثانية                 لقد ƬاƳ إست  
وأعمدƘ في فلسفتها السياسية الى تحسين أوضاƳ مواطنيها  االجتماعية والسياسية واالقتصادية وأخذ في              

فكرية وحاول  ثم انتƬر إلى الميادين العلمية وال     ، ن  واالجتماعيين و السياسيي    نالتداول من قبل اǗقتصاديي   
  :ا  التنمية منهƳالعلماء وضƴ تعاريف لموضو

  :Əǐǉ ƹǐƥƴƗة اǓمǃ المƟƗدƔ لǆƗǂمǐة 
هي مجموعة الوسائل والطرƾ التى تستخدم بقصد توحيد جهود اǕهالي مƴ السلطاƘ العامùة                       (

عùاƘ القوميùة    من أجل تحسين مستوي الحياة من النواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المجتم           
وإخراƜ هذǉ المجتمعاƘ من عزلتها لتƬارǁ إيجابيا في الحياة القومية ولتùساهم فùي تقùدم                ، والمحلية  

   .)1()البالد
 االستƬùارية م في تقرير اللجنة     1944         ولقد ظهر أول استخدام لمعنى التنمية في بريطانيا سنة          

   Ƙير أن ه   – التربية الجماهيرية    – اسمللتعليم تحƹ     لم يقبل م Ơذين       ذا المصطلùسياسيين الùب الùن جان
وصدر أول  " تنمية المجتمƴ "  بمصطلƠ  استبداله من المصطلحاƘ الماركسية فتم   " الجماهير"مفهوم   اعتبروا

الصيفي المقام حول اǗدارة اǕفريقية سùنة       " كامبردƜ"تعريف للدوائر اǗستعمارية البريطانية في مƌتمر       
تحقيƾ حياة أحسن للمجتمƴ المحلي نفسه من خالل المƬاركة اǗيجابيùة            بوصفها حركة تستهدف     1948

وإذا لم تتيسر هذǉ المبادأة فان هذǉ الحركùة         ،لǖهالي وإذا أمكن من خالل مبادأة المجتمƴ المحلي نفسه          
تستخدم التكنيǁ واǕساليب التي توقظ وتستنير هذǉ المبادأة ضمانا للحصول علي استجابة حماسية وفعالة              

   .)3(والتنمية هي تغيير في نمط الحياة التقليدية وهي بذلǁ ضرب من التغيير الحضاري، )2(حركةلل
 ƑǐǆƑƙ : ƲمƗƜة المǐمǆƗ ǃǋǊƻم  :  

 .R      العديد من العلماء حاولوا أن يقدموا مفهوما لتنمية المجتمƴ ومن هƌùالء ريتƬùار بوسùتين    
poston)       هدها العالم المعاصر تخلƬرية       هي حركة قوية يùùكيد الحƋساسية لتǕالظروف ا ƾ ƾùوتحقي 

       ƾنظام    العمليالرفاهية في الدول النامية فهي الطري ƾي لتحقيùيجابǗا Ɲهùصاد     والمنùي واقتùي  سياس

                                                 
)1(  ǯخروƋايا التغير والتنمية االجتماعية.عادل هواري وǊدار المعرفة الجامعية:مصر .قÛ1998Ûǃ130.  
 .1978ǃÛ95.الهينة المصرية العامة للكتاب :مصر  .علم إجتماع التنمية. نبيل السمالوطي ) 2(
  .ǃ95 .1983.الدار التونسية : تونس  . قǊايا التنمية في المجتمع العربي. محي الدين صابر  )3(
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 ولقùد   ،)1()المùصير  واجتماعي سيلم في تلǁ الدول بƬكل يتفƾ مƴ الكرامة اǗنسانية وينسجم مƴ تقرير            
فوصف تنمية  ،  المنعقد بريوديجانيرو تحديد أدƾ    1962عية سنة   أضاف المƌتمر العالمي للخدمة اǗجتما    

 يستهدف مساعدة المجتمعاƘ المحلية على إدارǁ حاجاتها وتحمل          جهد واƳ ومقصود  ( المجتمƴ على أنها  
  .)2()المسƌولية لمواجهة مƬكالتها وبهذا تتزايد قدرة اǕهالي علي المƬاركة الكاملة في حياة اǕمة

  : ǏǂƟ مǃǋǊƻ المƗƜمƲ الم
مجموعة من الناƩ الذين يقيمون علي رقعùة        ( بƋنه   ةيعرفه معجم مصطلحاƘ التنمية االجتماعي             

                 ƾùنظم وفùاط مƬولهم ن Ƙقƌالم Ưالعار Ƴمن النو Ƙدائمة نسبيا وليس Ƙوتربطهم عالقا ƯرǕمن ا
هم ينتمùي لهùذا   قواعد وأساليب وأنماط متعارف عليها وتسود بينهم روƟ جمعية تƬعر هم بƋن كال مùن  

ƴفيما بينه     إن أجزاء ا  (وتعرفه سميرة كامل محمد      ،)3()المجتم ǎا  لوطن الواحد ال تتساو    Ƙاùاال في درج
 والعلم والعمران وينƋƬ التفاوǕ Ƙسباب متعددة على ذلǁ يكون هدف النهوƯ بالمجتمƴ المحلùي               الغنى
من اǕفراد يعƬون في بقعة جغرافيùة        عن مجموعة    ةهو عبار ( أما محمد اƬǕرم فيعرفه قائال     )4()حقيقة

ويتعاونوا مƴ بعùضهم فùي      ، محددة وثابتة إلي حد كبير تجمعهم مصالƠ اجتماعية واقتصادية مƬتركة           
مختلف نواحي النƬاط في ظل مجموعة من النظم والعاداƘ والتقاليد والروابط وتخلƾù فùيهم ùƬعورا                 

أنه ذلǁù النطùاƾ     (لمحلي على  تنمية المجتمƴ ا    nelsonقد عرف نيلسون    و ،)5()باالنتماء إلي مجتمعهم  
المكاني المحدود  الذي يتكون من مجموعة العناصر والعملياƘ والمحاور واǕبعاد التي تساهم في تقدمه               

  . )6()عن طريƾ حل مƬكالته الذاتية
 إتفاƾ كامùل    د مما سبƾ من عرƯ لهذǉ المفاهيم والتعاريف نجد تقارب ونكاد نجزم أنه ال يوج             

فهناǁ كما رأينا من ربطها بالتنمية الƬاملة وهناǁ من ربطها بالمجتمƴ           ، العلماء حول مفهوم التنمية     بين  
لùذلǁ  ،أما ربطها بلفظة المحلية مباƬرة فلم نقف عليùه          ، وهناǁ فريƾ ثالƚ ربطها بالمجتمƴ المحلي       ، 

وحاول بعƯ  ، ضمنية  استعرضنا مختلف هذǉ التعاريف وبالمختصر الستنباط بعƯ النقاط المƬتركة وال         
باǕقطار العربية بوضƴ تعاريف ومفاهيم للتنمية في النطاƾ المحلي سواءا قصد به حدود الدولùة    العلماء  

  . وبلدان الخليƝ العربينوالسوا دكتجربة مصر ) الدولة (  من الكل جغرافيا كجزء اأو إقليم،ككل 
ƑƙلƑƙ : ةǐǂƟة المǐمǆƗال ǃǋǊƻم:  

 الùرǎƌ   هوانما تتعدد في  ،  بين العلماء والخبراء والأمر خالف       Ƴية ليƩ أمر إجما   إن مفهوم التنمية المحل   
ذلǁ الجهد لزيادة الفùرCarroll bottem"   ƭوالتعاريف وسنستعرƯ بعضا منها فيعرفها كارول بوتم  

اǗقتصادية وتحسين مستوي حياة اǕفراد داخل المجتمƴ المحلي بمùساعدة مواطنيùه علùى التعريùف                
                                                 

)4 (ǯخروƋدراسات  في التنمية اإلجتماعية.عبد الهادي الجوهري و)لقاهرةا.)  مدخل إسالمي: ǟة الشرǊ1986.مكتبة نهÛǃ146.  
   .Û ǃ160مرجع سابق. نبيل السمالوطي) 5(
  .160مرجع سابق ǃÛ. نبيل السمالوطي )1(

   .Û1998Ûǃ188المكتƚ العلمي للنشر والتوƹيع:اإلسكندرية. لتنمية المجتمع المحليلالصغيرة كمدخالصناعات  .سعيد عبد الرسول محمد (3)
  .Û1988Ûǃ39محطة الرمل/اإلسكندرية المكتƚ الجامعي الحديث).ةمفهومات أساسية برƏية واقعي(تنمية اإلجتماعيةال.سميرة كامل محمد (4)
  .1976Ûǃ131.منشورات جامعة حلÛƚسورية .محاضرات في المجتمع الريفي.  محمد األشرم(5)
   .ǃ52.عادل هواري وƋخروǯ مرجع سابق(6)
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 المƬروعاƘ وتحسين الخدماƘ    رويلجماعة وعمل الجماعة بƎنƬاء أو تط     التي تحتاƜ إلى قرار ا    بمƬاكلهم  
  .)1("مثل المساكن والƬوارƳ والمجاري المائية وتطوير نظم التعليم والصحة

 في تعريفها على أنها عملية دينامية تستهدف مكوناƘ المجتمƴ المحلùي            ة        وذهب رابƠ رضا وني   
- التغيراƘ البنائية الوظيفية قصد إحداƚ تفاعالƘ على مستوǎ البنùاء االجتمùاعي            وتتضمن سلسلة من  

 من أجل تحسين مستوǎ اǕفراد وإخراجهم من عزلتهم ليƬاركوا إيجابيا في تنمية مجتمعهم              -االقتصادي
  المحلي بصفة خاصة 

، من أجل اǗنùسان     والقومي بصفة عامة بهدف الوصول الى تغيير Ƭامل ƹايته التقدم ووسيلته التنمية             
بتسطير برامƝ تنموية محلية يساهم فيها الƬعب مƴ الحكومة والمƌسساƘ المحلية في إنجازها باالعتماد              

 فوالبƬرية والفنية المالئمùة لطبيعùة وظùرو        وƹير المحلية المتاحة المادية   .على اǗمكانياƘ المحلية    
  .)2("ةالمجمتƴ المحلي وخصوصياته التاريخية والثقافي

ǆƗƨةاǐƨƑƨǗا ƥƬƑǆƴال ƯƑƓ ةǐǂƟة المǐمǆƗǂل:  
  :     على ضوء ما سبƾ من التعاريف المتقاربة والمتداخلة فنلخƭ إلى أن

 ةإذ تتضمن إجراء تغيراƘ في اǕنساƾ االجتماعية والùسلوكي         اǕبعاد   متعددة عملية التنمية المحلية  -1 
خلف إلى نظام اجتمùاعي يحمùل عوامùل         والثقافية والنظم السياسيةواالداريةواالنطالƾ من مستوǎ الت     

  .)3(دينامية يحقƾ للفرد والجماعةحياةأفضل ماديا وإنسانيا
  عملية التنمية المحلية تكاملية تنطلƾ من جهود الفاعلين المحلين تواصال وتناسقا وظيفيا كل يƌùدي                -2 

  .دورا يحتاƜ إليه المجتمƴ واǕفراد فيما بينهم
3-    Ƭوير        التنمية المحلية كعملية بùوب لتطùƹالتغير االجتماعي واالقتصادي المر ƚرية تحد   ƴùالمجتم

  .البƬرية والمادية، المحلي وتنظيمه واستغالل مواردǉ المتاحة
التنمية المحلية بوصفها تنمية فهي تهتم في جزء منها على تنمية قدراƘ المورد البƬري اǗنùساني                 -4

  .بترقية وتوعية المواطن ليلعب دورǉ اǕساسي فيها
5-                   Ɲرامùي البùاركة فƬùة  بالمùهالي أنفسهم في أعمال التنميǕتعتمد التنمية المحلية على مساهمة ا 

طبيƾ مرونة تƬريعية الالمركزية واعطاء ضماناƘ الحرية واǓمùن          والمخططاƘ المحلية والحكومية وت   
  .للمستثمرين فيها

  :الƹǐƥƴƗ اƥƜǕاǏƏ لǆƗǂمǐة المǐǂƟة
بوالية تمنراسƘ ، والتùي     الحياة   ية الƬاملة لمظاهر    التحول اǗراد          إن التنمية المحلية هي عملية    

وتƬمل كذلǁ السكن والصحة والبيئùة       عاƘ المحلية ،   والجما واǗعالم تƬمل التربية والتعليم والتكوين ،    
  ، Ƙالصرف الصحي ،        والنقل والمواصال Ƙللمواطن ومد قنوا ǉرائية ،    وتوفير المياƬوتحسين القدرة ال 

                                                 
(1)  ǯمرجع سابق  .عبد الهادي وأخرو.ǃ52  

  .ǃÛ19)98/1999(قسنطينةقسم علم االجتماع جامعة .رسالة ماجستير.معوقات التنمية المحلية.رضاونية رابح) 2(
  .1991Ûǃ109.اإلسكندرية.اقتصاديات التنمية.علي إبراهيم ) 3(
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والتنميùة   ودعم الفالحة وتƬجيƴ الùصناعاƘ التقليديùة ،         الصناعي والتسيير السياحي ،    اǕداءوتحسين  
 لواليùة   الهيئùاƘ المحليùة   تي تقوم بها الحكومة وتساهم فيها       رسمية ال من الوظائف ال  تدخل ض  المحلية  

نميùة وترقيùة    بت ،تحقيƾ حياة أفضل له وحل مƬكالƘ المجتمƴ        تمنراسƘ ويتطلƴ إلى افاقها المواطن ل     
 بدورǉ   هذا الفرد  والتركيز على الجانب االجتماعي واǗنساني ليساهم     قدراƘ ومƌهالƘ أبناء هذǉ الوالية      

،   من بلùدياƘ الواليùة     مجتمƴ بترقية العالقاƘ والروابط مƴ بقية التجمعاƘ السكانية المجاورة        في هذا ال  
  .  والنيجريالجوار مالووالياƘ دول  ، والبلدياƘ المجاورة للوالية
ƲƓاƥال ƘƟƓة:المƨداǂة لǐƜǊǆالم ƖاƅاƥƜǕا  

   Ǘǋƈ: ƘƟƓال ƛǊǆم:  
احƚ تتماƬى وطبيعة موضوƳ الدراسùة  وأن        إن لكل بحƚ محدداƘ وأهداف وطريقة يتبعها الب           

 Ƴيقف  عند حدود إختيار الموضو ƚالباح، ƚالبح  Ƴالحرية المطلقة في تحديد نو ǁ1(وأنه ال يمل(.  
ولطبيعة موضوƳ البحƚ الذي نحن بصدد تناوله فانه يدخل ضمن البحوƚ االستكƬافية والوصفية فùي               

لماذا نطبƾ المنهƝ الوصùفي االستكƬùافي       ،ب االقتضاء اǕساƩ إلى جانب إعتماد التحليل والمقارنة حس      
     Ƴتحديد طبيعة الموضو ƾكما سب Ƙن المبرراƎال فƌجابة على هذا السǘا  ،لùالتنمية يتطلب من Ƴوموضو

  . ووصف أƬكال التنمية الموجودة بتمنراسƘ ومظاهرها ، أن نستكƬف وضعه وواقعه
لى التحليل الùسوسيولوجي الùذي يùربط بùين              ومن اجل الوصول الى نتائƝ علمية فƎننا نلجƋ إ        

              Ɲالمناه ǉاالجتماعي للتنمية ثم إن إعتمادنا إلى جانب هذ Ʃكل االنعكاƬالتى ت Ƙويحدد العالقا Ƙالمتغيرا
على المقارنة لمالها من توازن بين المجتمعاƘ المحلية لمجتمƴ الدراسة أو باǕحرǎ مقارنة مظاهر الفعل               

ويبرز دور المقارنة في تحريǁ التحليل والتفسير        ، هي قيد التجريب والتحليل      التنموي بين البلدياƘ التى   
                Ƙاùه مجتمعùسم بùالتفسير االنثربولوجي لما تت Ƙالبلديا Ưالسوسيولوجي الذي يتطلب منا حسب بع

     ƾاد       ،واالعتقاد الديني لمظاهر الحياة العامة      ، الجنوب الجزائري من االنغالùضروري إعتمùن الùفم
قياƩ مستوǎ الوعي والنضƝ وقياƩ المكانة والمحافظة على الموقƴ لما تتسم به المجتمعùاƘ              المقارنة ل 

  .من البدائية والبدوية
ƑǐǆƑƙ : ƘƟƓال ƲمƗƜم :  

إن مجتمƴ البحƚ المقصود بالدراسة الميدانية هو مجتمƴ والية تمنراسƘ المتكùون مùن دوائùر                
 بùين البلùدياƘ فƎننùا       عوبة التنقل وبعد المسافة   اƘ لص ولتعذر دراسة كامل البلدي   ،وبلدياƘ وقرǎ وأحياء  

عمدنا إلى الطريقة التمثلية حيƚ صنفنا البلدياƘ إلى ثالثة مجموعاƘ على اعتبار الكثافة السكانية بثالثة               
Ƙمستويا)ǎكبر Ƙالكثافة بلديا ƚمتوسطة ، من حي Ƙأقل كثافة ، الكثافة وبلديا ǎوأخر .(  

و  نùسمة    87,298: ية تمنراسƘù ب    بلد  كل من  حجم الكثيف وتضم           فالمجموعة اǕولى ذاƘ ال   
  .نسمة  32,683 :بلدية عين صالƠ ب

                                                 
  .Û1991Ûǃ46وǯ ديواǯ المطبوعات الجامعية بن عكن:الجزائر.اليد العاملة الريفية في الصناعة الجزائرية.محمد بومخلوف  ) 1(
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 11,845: تùين زواتùين ب      بلدية :توسطة وتضم كل من           والمجموعة الثانية تƬمل البلدياƘ الم    
 أبلùسة  مة ثùم بلديùة     نùس  9.641: ينغùر ب  بلديùة  إ    و ، نسمة 9.232: عين قزام ب  بلدية  نسمة و 
ùùنسمة9.006:ب .  

وبلدية فقùارة      ، نسمة 5.404:  أما المجموعة الثالثة وهي أقل كثافة وتضم كل من بلدية أدلƩ ب           
  .نسمة  5.031:وبلدية عين أمقل ب ،  نسمة4.277: وبلدية تاظروǁ ب ، نسمة5.979 الزوǎ ب

رنا من المجموعة   اخت بطريقة القرعة الورقية، و    اختيار بلدية من كل مجموعة    على  وقد وقƴ اختيارنا    
        Ơو بلدية عين صال Ƙبلدية تمنراس Žولى البلديتين معاǕى       قرعة    بدون اùكون كل واحدة منهما تنطوي عل

حقائƾ هامة وبعد المسافة بينهما يجعل بحثنا أعرجاŽ إذا ما أخذنا واحدة منهما ،لùذا االثنتùين هùامتين                   
وتقƹ ƴرب دائرة عين     على بلدية إينغر     قƴ االختيار ي المجموعة الثانية فو   أما ف ،وبƎمكاننا المقارنة بينهما    

 على بلدية فقارة الزوǎ     الختياروبالنسبة للمجموعة الثالثة وقƴ ا    ، صالƠ وهي دائرة مستقلة ببلدية واحدة     
       Ơبلديتا دائرة عين صال ǎرقي وهي بلدية حديثة      وهي إحدƬناحية الجنوب ال ƴفي الوالية  تق     Ƙسùاذ تاس 

  Ƙالتسعينا ƴبحثنا     لي ،في مطل ƴخير مجتمǕكل في اƬوبلدية عين         ت Ƙوهي بلدية تمنراس Ƙمن أربعة بلديا
ǎوبلدية إينغر ثم بلدية فقارة الزو Ơصال .  

ƑƙلƑƙ :ƑǉƥƑǐƗøƢة اǐƻǐǀǋ ةǆǐƴال:  
جتمƴù اǕصùلي وعلùى                   إذا كانƘ العينة هي تلǁ المفرداƘ التي تختار من جميƴ مفرداƘ الم           

 ثùم   –ƴ اǕصلي بدقة وأن يعد قائمة كاملة ودقيقة بمفرداƘ هذا المجتمƴ اǕصلي             المجتم (الباحƚ تحديد 
من القائمة وأن يحصل على عينة كبيرة نسبياŽ أي بدرجة تكفي لتمثيùل خùصائƭ                مفرداƘ ممثلة    يƋخذ

د والمجتمƴ بمختلف تƬكيالته يبرز للوهلة اǕولى على أنه منùسجم آليùا وبمجùر              )1()المجتمƴ اǕصلي 
فئùاƘ االجتماعيùة    التباين ونحن من خالل عينة البحƚ فƎننا نسعى إلى تمثيل كافة ال           ب أكثر نجد    االقترا

 Ƙلوالية تمنراس ،Ƌوائية الختيار أفراد العينةونلجƬإلى العينة الع        .  
 المجتمƴù نا نعتمد على عينة تمثيلية لفئاƘ       ولطبيعة بحثنا فان التنمية من خالل مƬƌراƘ انعكاساتها تجعل         

  اǕصليخترناها بعد أن أخذنا من المجتمƴ اعلى العيينة العƬوائية التي  وطبقاته لذلǁ تم اعتمادنا
   مجموƳ المجتمƴ الكلي للوالية                                                                          

                                          : وتصبƠ المعادلة، نسمة 1000ما يعادل Ƭخƭ واحد من ) الكلي (
      سمةن1000فرد من كل                                                         

 في حين نقوم   ، يمثلون العينة الكلية لمجتمƴ والية تمنراسƘ       فرد 180= وحدة 1000 / ن 180.000 =
  :العينة الكلية للوالية  وتصبƠ العملية كالتاليباختزال مجموƳ البلدياƘ اǕربعة المƬكلة للبحƚ من 

ثم نضيف تسعة أفùراد      ،مبحوƚ  119= فرد من بلدية عين صالƠ       32+ من بلدية تمنراسƘ      فرد 87 
)=  15+ 119( : تùصبƠ  من بلدية فقارة الزوǎ وبعمليùة حùسابية        )6(ستة أفراد +من بلدية إينغر   )9(

                                                 
  .ǃ87. مرجع سابق .أحمد بدر )  1(
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 فرد والتي تمثل باقي     46)= فرد134-180(،د الدراسة   الرسمية للبلدياƘ قي    مبحوƚ تمثل العينة   134
  .والغير معنية بالدراسة  ،Ƙ المكونة لمجتمƴ والية تمنراسƘالبلديا

وعليه تم توزيƴ  إستمارة استبيان على        ،فرد   134ى حجم عينة البحƚ المكونة من        إل ةوبالعود     
  . أفراد العينة الممثلين لمجتمعاƘ البلدياƘ اǕربعة

لتوزيƴ لذلǁ  عمدنا إلùى إختيùار عيينùة           ǁƬ من وجود صعوبة في أخذ عينة أكبر للتنقل وا              ال
ŽوائيةƬنسب أما إذا ما حاولنا أن نجعلها عيينة قصدية                 عǕافية فهي اƬالدراسة استك ǉوعلى اعتبار أن هذ 

ن  عمùر    ترطنا أن يكùو   وعند توزيƴ االستمارة اùƬ    ، فƎن هذا يجعلها أصعب ويدخلنا في عملية معقدة       
حلùة مùن    على اعتبار أن الفرد في هذǉ المرحلة يبلƸ مر        ،سنة) 20(أو يساوي عƬرون    المبحوƚ أكبر   

  ....)الحزبي والنقابي ( النƬاط السياسيحقه في  ممارسة الوعي والنضƝ إضافة الى
ƑƴƓاƥ :ƖƑǆƑǐƓال ƲمƜ Ɩاǋدƈ:  

ساير و التقدم  الحùالي      Ƙ تت يفرƯ علينا موضوƳ الدراسة استخدام أدواƘ عديدة وهذǉ اǕدوا          
  .الخاصة بهذا البحƚ اعتمدنا ما يلي أدواƘ جمƴ البياناƘ من  وللبحƚ العلمي،

  :المưƟǘة -1-
                 ǁيء وإنما هناƬمن ال ƾاالجتماعي ال ينطل ƚاجتماعي كون البح ƚي بحǕ تعد المالحظة أداة فعالة  

لمالحظة مهمة خصوصا أثناء الزيùارة      وا ،ذلǁ   ظواهر ومƬاهد دفعته إلى التقصي في هذا البحƚ  أ و          
الباحƚ في ميدان التنمية مالحظا بالمƬاركة حيƚ يالحظ         تجعل   ةفالمالحظ، االستطالعية لمجتمƴ الدراسة  

وهي من اǕدواƘ الرئيسية التي تستخدم في البحƚ         ،برامƝ التنمية في الواقƴ والصعوباƘ التي تعترضها        
يùستخدمها   ،علوماƘ والبياناƘ الالزمة لموضùوƳ الدراسùة        العلمي ومصدرا أساسيا للحصول على الم     

         .)1( في وضعها الطبيعي التلقائيةالباحƚ للوقوف على الظاهر
      وللمالحظة أثر إيجابي في بحثنا فبقدر ما تكون متجددة ودقيقة للفعل التنموي بقدر مùا تجعلنùا                 

 السيما في الزياراƘ الميدانية التي تتطلب من        والمالحظة تالزمنا ، نتوصل إلى فهم أوسƴ وإحاطة أƬمل     
والمالحظة هي التùي توجùه       ،الباحƚ الدقة واالنتباǕ ǉن كل فعل أثناء الزيارة قد يحمل داللة ورمزا             

الحواƩ واالنتباǉ إلى ظاهرة معينة أو مجموعة من الظواهر رƹبùة فùي الكƬùف عùن صùفاتها أو                    
  .)2(رة عن الظاهرة أو الظواه بهدف الوصول إلى كƬف معرفة جديداخصائصه

          Ƙسدùوتج Ƙاùوالمعلوم Ƙاùالبيان ƴùفي جم ƘدواǕمن ا Ƴالدراسة الراهنة هذا النو Ƙوقد استخدم 
المالحظة أثناء الزيارة االستطالعية لمجتمعاƘ الدراسة وساعدتنا  في تجسيد استمارة البحƚ الموزعùة              

كانياƘ الموجودة في هذǉ المنùاطƾ كمùا أفùدتنا          على أفراد العيينة والتعرف على النمط الفيزيقي واǗم       
واللقاءاƘ المتكررة مƴ بعƯ المسƌولين للوقوف على برامƝ التنميùة          ، ةالمالحظة في الخرجاƘ الميداني   

                                                 
  .Û2003Ûǃ148منشورات جامعة باجي مختار :عنابة .منهجية البحث القانوني.عبد النور ناجي )  1(
)2 (ǯياƹ مؤسسة شباب الجامعة للطباعة:القاهرة .الطبعة الرابعة .االستقراء والمنهج العلمي. محمودÛ1980Ûǃ46.  
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كة فكانƘ  والصعوباƘ التي توجهها ولقد اعتمدنا على المالحظة ƹير المƬار         ،فيهاي تنجز   واǕوضاƳ الت 
  .بمثابة المسƠ بالمالحظ

-2-Ǘا ĆƔƥƑمƗƨ) :ǅƑǐƓƗƨا ƔƥƑمƗƨا(  
 الكافي  Ƙ من مزايا كƎعطاء الوق    اعمال في العلوم االجتماعية لما له      تعد االستمارة أداة Ƭائعة االست          

للمبحوƚ لملئها، وتستعمل في العيينة ذاƘ الحجم الكبير وهي مجموعة مùن اǕسùئلة المرتبùة حùول                  
اليد تمهيداŽ   تسليمها ب  يƭ المعنيين بالبريد أو يجر    يتم وضعها في استمارة ترسل لƬǖخا      موضوƳ معين 

  .)1(اǕسئلة الواردة فيهاللحصول على أجوبة 
فتوحùة لتجربتهùا      وقد قمƘ بƎعداد استمارة أولية تضمنƘ خمسين سƌال معظم أسئلتها كانƘù م                

جريبيùة علùى    ة الت  اǕستاذ المƬرف عليها وزعƘ االسùتمار      ةاحتمال اǗجابة عليها وبعد موافق    وتحديد  
  : البلدياƘ اǕربƴ قيد الدراسة واستفدƘ من االختبار اǕولي لالستمارة من حيƚثالثين فرد من 

-ƈ-ƚالبح ƴالتعرف أكثر على مجتم  .  
  -ƒ-     ƚبعضها     ( تعديل إستمارة البح Ƙلقƹسئلة وǕا Ưبع Ƙحذف ƚن       ، حيùأسئلة كان البد م Ƙوأضف        

 ).إضافتها
  : ستمارة أصبحƘ تتضمن االستمارة في Ƭكلها النهائي سبعين سƌال موزعة كالتالي     وبعد تعديل اال

•  Ƙخصية وتضمنƬ Ƙأسئلة05بيانا  .  
 .  أسئلة09معلوماƘ عن المرافƾ الƬبانية والرياضية وتضمنƘ سƌاال واحدا تفرƳ إلى  •
•  Ƙالثقافية وتضمن ƾعن المراف Ƙأسئلة08معلوما  . 
 .  أسئلة07تضمنƘ معلوماƘ خاصة بالسكن والبيئة و •
•  Ƙبالصحة والنظافة وتضمن ƾتتعل Ƙ13معلوماŽاالƌس  . 
•  Ƙخاصة بالنقل واالتصال وتضمن Ƙأسئلة07معلوما  . 
•  Ƙالغذائي وتضمن ǁعن االستهال Ƙأسئلة04 معلوما . 
•  Ƙخاصة بالجانب الفالحي وتضمن Ƙأسئلة04معلوما  . 
 .معلوماƘ تتعلƾ بالجانب االقتصادي وتضمنƘ سƌالين •
 .  أسئلة04علوماƘ تتعلƾ بالجانب االجتماعي وتضمنƘ  م •
•  Ƙاركة في التنمية المحلية وتضمنƬحول الم Ƙأسئلة09معلوما  . 

بة المغلقùة ومنهùا              وبذلǁ يكون حجم االستبيان النهائي  سبعون  سƌال منها اǕسئلة ذاƘ اǗجا            
 .   أسئلةثم اǕسئلة ذاƘ اǗجابة المفتوحة حوالي ستةƬبه المفتوحة  

-3-  ƘƟƓǂل Ɣداƈ ةǂƓƑالمق:  
، ùƬفوي     بمثابùة اسùتبيان      تعد المقابلة من اǕدواƘ الهامة بالنسبة للدراساƘ االجتماعية وهي              

    مقارنة باالدواƘ جمƴ البياناƘ لsuperiorأن المقابلة تصبƠ أفضل وأعلى أداة ويعتبر احمد بدر 
                                                 

  ..Û1995Ûǃ56ديواǯ المطبوعات الجامعية بن عكنوǯ :الجزائر .ج البحث العلمي وطرǟ إعداد البحوƣمناه .ƿعمار بوحو )1(
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ǎخرǕالمقابلة    ا ƚوأسهل أحسن، حي   ǁة           لذلùي الكتابùبتهم فƹعادة أكثر من ر ƚيحبون التحد Ʃ1(النا(          
اعلين ا هذا على المقابلة كƋداة لجمƴ المعلوماƘ من جهùة وخùصƘ المهتمùين والفù               نواعتمدƘ في بحث  

واعتمدƘ على المقابلة من جهùة أخùرǎ         ، وبعƯ رƌساء الهيئاƘ     ءالمحليين بهذا الموضوƳ كالمد را    
حينما كان هذا الموضوƳ فكرة أولية تحتاƜ إلى التوجيه اǕكاديمي والمنهجي وكان اللقاء مƴ العديد مùن                 

جة إلى وضƴ دليل يوجه الباحƚ      إال أن المقابلة كƋداة في حا     .  بمثل موضوƳ  التنمية    ااǕفراد الذين اهتمو  
عدة منها الموجهة إلى     ويضƴ صورة واضحة أمام القارƏ والباحƚ  بصفة عامة وحاولنا وضƴ محاور           

      ƘخصياƬال Ưوبع Ƙساء البلدياƌالتعليم والثقافة ور Ƙسئلة   ،هيئاǕا ǉومن هذ :     Þ هل توجد تنمية محلية
لمحلية لتحقيقهاÞ المواطن محùور للتنميùة فكيùف         وما هو واقعهاÞ ما هي الحاجاƘ التي تدعوا التنمية ا         

   Þى             . للتعليم أن يقود إليهاùوف علùخصية الفردية للوقƬوهكذا فان المقابلة التي اعتمدتها هي المقابلة ال
وما هو التصور الحقيقي  للتنمية في ظل التحùوالƘ االقتùصادية واالجتماعيùة         ،مستوǎ التنمية المحلية  

 هي الموضوعة وفƾ خطة أو   دليل يتضمن قائمة اǕسئلة المتنوعة يوجùه               ةيلنموذجا والمقابلة   ،الحالية
  .)2(الباحƚ من خاللها مقابالته

ƑƨمƑƢ: مƘƟƓال ƖǗƑƜ:  
   : المüƑƜ المǏǆƑǀ:اüǋǓالمجال  
.  الفحƭù  اǗجùراء عليهù   ،والمتمثل في البلدياƘ اǕربعة التي اختيرƘ من بين الستة المتبقيùة                

ثم بلديùة فقùارة     ،) عين ƹار (  اينغر بلدية،بلدية عين صالƠ  ،بلدية تمنراسƘ ،اƘ هي والتجريب وهذǉ البلدي  
  . وقد أƬرƘ إلى مبرراƘ هذا االختيار سابقاǎالزو

üƑƜالمǏǆƑƙال : ǎƥƪƓال üƑƜالم:   
البحƚ مùن    و يمثل أوليǁ المواطنون على مستوǎ والية تمنراسƘ والمƬكلين لǘفراد عينة هذا                 

العينة  مختلف اǕعمار والمهن والمستوياƘ التعليمية من ƹير وضƬ ƴروط Ǖفراد         خالل اǕربƴ بلدياƘ ب   
  .عدا Ƭرط السن

üƑƜالم ƘلƑƙال ǏǆمƦال üƑƜالم :  
المحليùة  التنمية   وضوƳم ولما كان    ،ويمثل اǗطار الزمني الذي يƋخذǉ هذا البحƚ كبداية ونهاية              

 أما  التاريƘ    ƣ واستقاللها عن والية ورقلة    تمنراستاريƣ إنƬاء الوالية في     1974فان بداية الدراسة تمثل     
  .2005المحدد  لنهاية هذا البحƚ هي  Ƭهر جوان من سنة

  
  

                                                 
  .274مرجع سابق ǃ.أحمد بدر  ) 1(

)2  ( ǯ1999.جامعة قسنطينة .أسس المنهجية في العلوم اإلجتماعية.مسعودة كنونة وأخرو Ûǃ19  
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üǋǓا üƬøƻة الøƬǘøƢ:  
 الموضوƳ يكمن أساسا في تحديد وبناء اƬǗكالية        ب   نستخلƭ في نهاية هذا الفصل أن تحديد جوان       

   ƚالتي يضعها الباح Ƙالدراسة   كما أن تحديد مناه    ، والفرضيا Ɲ      به ع Ɯوالتدر ƚنه حماية البحƋƬ بر من
  . ومنه إلى جانب النتائƝ الموضوعية والنهاية الموفقةةمحطاƘ البحƚ العلمي المعروف

مفاهيم التي تتطلùب تحديùدا      ال        كما نستخلƭ في نهاية هدا الفصل أن مفهوم التنمية المحلية من            
 إجرائيùة كمفهùوم     ف من ƋƬن الباحƚ ضبطها في تعار يù        للمعايير والمƬƌراƘ التي يقوم عليها والتي     

  .المجتمƴ المحلي والذي يƬكل جزءا من المجتمƴ العام
ùùأن االنعكاس ƭستخلùùيم         ونùùالتعل Ƙستوياùùي مùùا هùùصودة ببحثنùùة المقùùاالجتماعي Ƙا 

اجùاƘ  وهي جد أساسية إذ أن الحياة اǗنسانية متوقفة علùى تلǁù االحتي            ...الفقر،الوعي،الصحة،السكن
 مجتمعاƘ  لاǕساسية لصون كرامة اǗنسان وتحسين ظروف الحياة إلى ظروف أحسن باتƘ تتسم بها ج             

   .الحضر
هذǉ المحدداƘ إلى التعريف بƋدواƘ جمƴ البياناƘ من مالحظùة ومقابلùة واسùتمارة              و دفعتنا     
  .واǗحصائياƘ والتقارير اǗحصائية لهذا البحƚ...استبيان



  اإلطار النظري للدراسة                                                                                                     الفصل الثاني
  

  17



  

  
19

  

ǏǆƑƙال üƬƻال:   
  اƥƑƯǗ الǎƥưǆ لǂدƥاƨة 

  
  
  

  :ƗمǐǊد 
  

   üǋǓا ƘƟƓنظرية التغير االجتماعي:الم  
   ǏǆƑƙال ƘƟƓالم:ƚنظرية التحدي  
   ƘلƑƙال ƘƟƓالسابقة: الم Ƙالدراسا  

              Ǘǋƈ: الغربيةالدرا Ƙسا  
              ƑǐǆƑƙ:العربية Ƙالدراسا  
              ƑƙلƑƙ:س الدرا Ƙيةالجزائرا  

ǏǆƑƙال üƬƻة الƬǘƢ  
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ǏǆƑƙال üƬƻال:   
ƥƑƯǗة اƨاƥدǂل ǎƥưǆال   

  :دƗøǐøǊم
 النظري للبحƚ من خالل النظرياƘ التùي تناولƘù موضùوƳ            في هذا الفصل نستعرƯ اǗطار      
ساعدنا هاتùه   حيƚ التنمية تمثل تغير إجتماعي وت      ،لذلǁ نعمد الى تناول نظرية التغير اǗجتماعي         ،التنمية

كما نتاول نظرية التحديƚ والتي لها عالقة بالتنمية كون مظاهر الحداثة            ،النظرية في تفسير ظاهرة التنمية    
 في هùذا الفùصل       ايضا نتاولو، ية من بناء وترقية  لǘنسان     في العالم المعاصر تمثل ما وصلƘ إليه التنم       

العربية والمحلية التùي تناولƘù موضùوƳ        اساƘ  ، والدر الغربية، من خالل النظرياƘ       الدراساƘ السابقة   
  .التنمية المحلية 

 üǋǓا ƘƟƓة :المǐƥưǆƳƑمƗƜǗا ƥǐƸƗالǏ:  
االجتمùاعي تمثùل    إذا كانƘ التنمية في Ƭكلها العام هي إحداƚ تغير اجتماعي فان نظرية التغير                  

    ƴانتقال الفرد أوالمجتم     ǎعالقة بين التنمية كعملية     ،من حالة إلى أخر ǁراد      فهناùفǕبفعل ا ƋƬمجتمعية تن 
  ƴوسعادة أكبر نحاول              ،والمجتم ǉرفا ƾنسان ومسيرته في سبيل تحقيǗبا ƾوالتغير كظاهرة اجتماعية تتعل

  .أن نتعرف على نظرية التغير االجتماعي
  Ǘǋƈ :ǏƳƑمƗƜǗا ƥǐƸƗال ǃǋǊƻم:   

بمعنى أنها   ،م االجتماعيتحدƚ تƋثيرا في النظاإن التغير االجتماعي يƬمل أنواƳ التغير التي   
كبر تدخل ضمن عملياƘ تƌثر في بناءالمجتمƴ ووظائفه لذالǁ التغير االجتماعي هو جزء من عملية أ

والتي هي نتاƜ عوامل متداخلة ،)2(  ولما كان التغير صفة من صفاƘ المجتمƴ االنساني)1(اعيتمالتطوراǗج
  .فيما بينهاإجتماعية وثقافية وإقتصادية وسياسية

                 ƚالتي تحد Ƙرين بوصف التبديالƬمن القرن لع ƘريناƬوظهر مفهوم التغير االجتماعي في اوائل الع
التغير هو التحول الùذي يقƴù فùي التنظùيم      ، kingsley  dovisفي المجتمƴ ولقد عرفه كينجسلي ديفيز

 التغير االجتماعي هو    ويعلƾ محمد السويدي قائال بƋن    ، )3(االجتماعي سواء في تركيبه وبنائه أو في وظائفه       
         ƾنطا ƴن            ،جزء من التغير الثقافي الذي هو أوسùم Ƴفي أي فر ƚالتي تحد Ƙالتغيرا ƴمادام  يتناول جمي

  .)1(ولقد تعددƘ مفاهيم التغير الثقافي باختالف النظرياƘ ذاƘ الصلة بالدراساƘ اǗنسانية. )4(فروƳ الثقافة
                                                           

   .Û1988 ǃ Û87دار المعارف الجامعية:اإلسكندرية.المجتمع والمشكالت اإلجتماعية.محمد بدوي السيد  )1(

  .Û1992ǃ30الهيئة القوميةللبحث العلميÛليبيا .الطبعة األولى  .مسيرة تحديث المجمتع الليبي.مصطفى عمر التير ) 2(
  .1986ǃ41.الموسسة الوطنية للكتاب:الجزائر .بدو الطوارǟ بين الثبات والتغير. محمد السويدي) 3(

  .Ûǃ41 نفس المرجع ) 4(
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  :       ومن هذǉ المفاهيم ما يلي
-1- ǋǊƻالم  ǎƥƏالدا ǃ:   ا          يرتبط التغير بتفسيرùل ظهورهùنسانية وعوامǗالمسيرة التاريخية للثقافة ا 

الحلقة اǕولى وتتعلƾ بالمراحùل البدائيùة الثالثùة          في الحلقاƘ المتصلة فيما بينها ،        واضمحاللها وتتمثل 
ي مرحلùة االضùمحالل     في حين الحلقة الثالثة ه    ، في مرحلة النمو والتطور      الحلقة الثانية وتتمثل  ، للثقافة

  :وقد ذهب توينبي إلى أبعد من هذا في تقديم خمسة حلقاƘ بدل من ثالثة وهي كالتاليوالفناء ، 
ƈ-  ولىǕتتس ):مرحلة البطولة (الحلقة ا ƚمحي          Əالمباد ƾدي إلى انبثاƌمما ت Ƙالمرحلة بوجود صراعا ǉهذ 

  .والمثل
ƒ-  ف  ):مرحلة االلتفاف (الحلقة الثانيةǕيلتف ا ǁوهنا         ƴقلية مما يولد قيادة توجه المجتمǕفيما بعد  راد حول ا

Əهداف والمبادǕا ƾنحو تحقي.  
ƚ-  كيل الدولة    (الحلقة الثالثةƬقلية القيادية تتحول إلى سلطة مس         ):مرحلة تǕتوينبي أن ا ǎير ƚطرة  يحي ،
  . عرف باسم الدولةرهذا النظام من التسييو
نا تصبƠ  السلطة ذاƘ تسلط أكبر فتظهر جبهاƘ معاديùة لهùذǉ             وه):مرحلة االستعالء (الحلقة الرابعة  -د

  .السلطة في داخل أو الخارƜ ضد هذǉ السياسة المنتهجة
  øǉ-  المرحلة يتدخل ا    ):مرحلة االنهيار (الحلقة الخامسة ǉعن البديل   وفي هذ ƚبالبح ƴدي  ،لمجتمƌùمما ي          

  . الإستقرار وتسودǉ الفوضىبالمجتمƴ الى حالة
-2-ǊƻالمǎƥǋƯƗال ǃǋ) ConceptEvolutionary(: منها Ƙويقوم هذا المفهوم على عدة منطلقا:  
ƈ-  الحتمية التطورية:         Ɲالحتمية من أن التغير يكون محدد بنتائ ǉوهذا ما ذهب  ، وأهداف نهائية  تتصور هذ 

هو يùرǎ أن  أما ماركƩ ف،فيرǎ بƋن التغير يهدف إلى تحقيƾ الدولة الكاملة )هيغل(إليه الفيلسوف اǕلماني   
 Ƙالذي تزول فيه الطبقا ƴالمجتم ƾالتغير يهدف إلى تحقي.  

ƒ-  ي                 :الحتمية االقتصاديةùساسǕا ǁرùي المحùادة هùة فالمùة للثقافùب الماديùوتعتمد على الجوان
عدم قدرة نظام القùيم المùرتبط بالتقاليùد والمعùايير           ǕزماƘ والصراعاƘ االجتماعية تعبرعن     فا،للتغير

  .Ƭي مƴ التغيراƘ االقتصادية ومواكبتها بالتكيف معها فتحدƚ أزماƘ اجتماعيةاالجتماعية التما
ƚ-  دي إلى تط         :الحتمية البيولوجيةƌالبيولوجية ي Ƙالحاجيا ƳباƬبيولوجي وهي تعتمد   ويروتقوم على أن إ

علùه  فالكائن الطبيعي يسعى للبقاء وهذا السعي يج       المعروفة بنظرية النƌƬ واالرتقاء،      على نظرية داروين  
الذي يرǎ بƋن التقدم أمر محتوم ولùذا        ،  سبنر Ƙبر ودعم هذا الجانب هر    ،في صراƳ مƴ الطبيعة وتقلباتها    

وأن إƬباƳ المصلحة الخاصة حسبه سùيƌدي حتمùا إلùى            ،علينا إعطاء اǕفراد حرية لƬǘباƳ حاجياتهم       
   ƴعن الفرد         ،مصلحة المجتم Ƙلذا يطلب إزالة الحواجز والمعوقا،  Ǘعطاء اƎة     فùرادة الفردية حرية مطلق

  .في أداء الوظيفة االجتماعية أمر أساسي للنمو في الظواهر االجتماعية

                                                                                                                                                                                          
)1 (ǃمنتوري جامعة منشورات :قسنطينة.علم إجتماع الثقافة. حميد خروف والربيع جصاÛ2003Ûǃ61.  
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-3- ƹدƑǊال ǃǋǊƻالم :Purposive Conce    سانùنǗار اùمن اختي ƾتحدد أهداف إنسانية تنطل ƚحي 
فجوهرهùا  ،نسانيفƎذا كانƘ العملية التغيرية تقƴ في المجتمƴ اǗ       ،وذكائه في تفسير التغير بƋسƩ موضوعية     

  .فيوجه التغير إلى تحقيقها،االساسي هو اǗنسان وبامكان هذا اǗنسان أن يحدد أهدافا يسعى لتحقيقها
-4-   ƥǐƨƻƗال  üمƑƪا     ويقوم التفسير  :الùديهƌي يùه التùافي ووظيفتùعلى نظرة تكاملية بين المركب الثق

وقيم المجتمƴ وعاداته ونمùط     ،جتماعيةومراكز اǗفراد وأدوارهم اال   ،للمجتمƴ بƋجهزته ونظمه ومƌسساته     
 ǉأفراد ǁة            ،سلوùالطبيعي Ƙودة واالمكاناƬهداف االجتماعية المنǕا ƚضمن كيان متكامل ومتوازن من حي

  : وأي تغير عليه أن يƋخذ في الحسبان فهمةوالمادية المتاح
   به من وظيفة في المجتمƴ م بان هناǁ ترابط بين الظاهرة االجتماعية وما تقو-
  .وأن الظواهر االجتماعية تƌدي وظائف مختلفة في نفƩ اǓونة  -
 كما أن الظواهر االجتماعيùة ذاƘ صùلة وتùرابط منبثƾù مùن ذالǁù النظùام الثقùافي الùوظيفي                    -

  ).fouctional(القائم
 عنه كما أنه قادر على توجيه التغيùر      Ɲ يعد اǗنسان مركز التفاعل االجتماعي فهو يتƋثر بالتغير وما ينت          -
  .ضمن عملية وعي وذكاء-اǗنسان–حو تحقيƾ أهدافه ن

 ƑǐǆƑƙ: øǉƑưمǋ ǏƏƑǆƓالƥǐƸƗالǇƥ:  
 ƴفي بناء المجتم ƚالتغير الذي يحد ǁأو في حجمه وتركيب أجزائه،     ويقصد بالتغير البنائي ذل ،

ماعية وƬكل تنظيمه االجتماعي وحينما يحدƚ هذا التغير في المجتمƴ يبدأ أفرادǉ في ممارسة أدوار اجت
ولما )Morrs Ginsburg ()1رƜتعريف موريƩ جين(فتراƘ السابقة التي كانوا يقومون بها خالل المختلفة عن

فنحاول تحديد مظاهرالتغيراƘ ، التغير االجتماعي بالضرورة يقود إلى تغير في البناء االجتماعيكا ن 
  : البنائية إلى اǕتي

-ƈ-  ǐالق ƥǐƸƗ  ةǐƳƑمƗƜǗا ǃ:    دوار          من أكثر اǕضمون اùثر في مƌي ǎالبنائية التغير القيمي والذ Ƙلتغيرا
        ƴقطاعي للمجتمǗنتقال من النمط  اǗجتماعي كاǗجتماعية والتفاعل اǗصناعي      ، اùاري الùالى النمط التج

  .ويستغرƾ هذا النوƳ من التغير أجياال بƋكملها
ƒ-  ǃƑưǆال ƥǐƸƗ  :         كلƬبنية المحددة من الǕمل اƬدور      وهذا التغير يùن   ،المظهري والمضمون ثم الùوم

أو التغير من الملكية المطلقة الى      ،مظاهرة نجد مثال نظام تعدد الزوجاƘ الى نظام وحدانية الزوƜ والزوجة          
  .الديمقراطية

-ƚ-    ƫƑƢƪǓا Ʀǀاƥم Ǐƺ ƥǐƸƗهذا التغير    :  ال ƚويحد       ƾسùدوار في النƋيقومون ب ƭخاƬƋاعي  بùجتمǗا
وبحكùم مراكùزهم    ،مƴ مرور الزمن يحالون على المعùاƫ أو يموتùون           ويدوم مدة أطول حيƚ اǕفراد      

  .)2(يستطعون التƋثير على اǕحداƚ الحاصلة مما يجعلهم يتسببون في إحداƚ تغير بنائي

                                                           
   .Û1970Ûǃ111معهد البحوƣ و الدراسات العربية:القاهرة .التنمية اإلجتماعية.عبد الباسط محمد حسن ) 1(
  .1986ǃÛ46.المؤسسة الوطنية للكتاب :الجزائر .دوǯ طبعة . بدو الطوارǟ بين الثبات والتغير. محمد السويدي )2(
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  ƑƙلƑƙ:   ǏƳƑمƗƜǕاƥǐƸƗال ǍلƋ ةǐدƊالم üامǋƴر          : الùيكون بعدها حتما تعي Ƙعدة عوامل إذا وجد ǁهنا
  :ومنها،تيجة الحتيمة التغيريةوهي بمثابة أسباب تƌدي الى الن

إن كل تغيير في البيئة الطبيعية يقود الى التغير، فالمظهر الطبيعي إذا            :الǏƺ ƥǐǐƸƗ الƏǐƓة الǐƴǐƓƯة   -1 
  .فƎنه المحاله يƌدي الى تغير الفردوالمجتمƴ،أدخل عليه اǗنسان تغييراƘ لمعايƬة الطبيعة والتكيف معها 

والحقائƾ العلمية التي يتوصل إليها العلم تقود الى تغيùر مùن نمùط               إن اǗكتƬافاƘ   :التغيير العلمي -2
  .أالفراد وتجعلهم  يواكبون  هذا التغيير الحاصل لǘنتفاƳ به 

3- ǏƜǋلǋǆǀƗال ƥǐǐƸƗإليه التكنولوجيا الحديثة            :ال Ƙالمعاصرة على ما توصل Ƙيعتمد الفرد في المجتمعا
وأصبحƘ حياته تتغير وفƾ كل تغيير تكنولùوجي        ،ال Ƭديد   وهو يساير هذا التقدم بƎقب    ،من صناعاƘ وتقدم  

  .يحصل في طابعه الحداثي
4- ǏƜǋلǋǐدǐǕا ƥǐǐƸƗمنها       :ال ƾتنطل Ƙالتي لها خلفيا Ƙسياسية     ،يمثل الهيئاùة الùنظمǕة  ،كاùنظمǕوا

ǉالمراد تغيير ƴديولوجية للمجتمǕنه يقود الى التغيير عبر صورة ترسمها هاته اƎجتماعية فǗا.  
وهذا النوƳ يقود الى التغير بفكرة الثورة ومخالفة الواقƴ القائم كمùا حùدƚ مƴù                 :لƥǐǐƸƗ الǎƥǋƙ ا-5

  .وأيضا اǗنقالباƘ والتمرداƘ التي تحدƚ داخل  الدول،حركاƘ التحرر العالمية للتخلƭ من اǗستعمار
ǐƸƗة الƽǘƳةǐمǆƗلƑƓ ǏƳƑمƗƜǕاƥ:  

لùذلǁ التنميùة المحليùة      ، ترتبط معه في عالقة جدليùة      وهي،  تعد التمنية أحد وسائل التغير اǗجتماعي     
وكما مر معنا فƎن التنمية كعملية تهدف الى بلùوƷ          ،تعتبرتغير إجتماعي إنطالقا من العوامل المƌدية التغير      

     ƴفراد والمجتمǕسعاد اǗ التغير،    ǎايته القصوƹ Ƙفهي ليس ǁذل ƴد  ،ومùوما بع ƚالتحدي Ʒالغاية بلو ƚحي
  .الحداثة

ومن ، ير الذاتي الداخلي  يوالتغ،  ربط الخطاب القرآني  التغير بنقطة جوهرية وهي إرادة اǕفراد                ولقد 
ƴنفسهم "ونستدل بقوله  تعالى،ثم تغير المجتمƋ1(" إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما ب(.  

التي من  اǕهدافƾ هذǉ ير لتحقيي الواعي الذي يرسم أهدافه و يوجه التغاǗنسانفمنبƴ التغير وأساسه هو  
.خلفها  تحقيƾ رضا إجتماعي وسعادة دنياوية   

ǏǆƑƙال ƘƟƓالم: ǐدƟƗة الǐƥưǆƘ :  
 وقد،) النظام العالمي  ةمدرسة التبعية ومدرس  (       تعد واحدة من  المدارƩ الثالثة المكونة لنظرية التغير        

 وانطلقƘù  18التي بدأƘ في القùرن   اǕولى للثورة الصناعية رƘ نظرية التحديƚ للوجود مƴ البداياƘ ظه

                                                           
 ).11(اǿيــة.سورة الرعد. القرǯƋ الكريم)1(
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من بريطانيا تركزƘ بداية الصناعة في المدن مما يعني هجرة من الريف إلى المدن كمùا أن الùصناعة                   
  .استطاعƘ استقطاب ايادǎ عاملة لها لما كانƘ توفرǉ من وجور أعلى مقارنة بالزراعة

  
Ǘǋƈ :ƘǐدƟƗال Ǐƺ ƔƥƜǊة الǐمǉƈ:   

ة واتساƳ نطùاƾ    دفƾ طالبي العمل على المدن ومنه ارتفاƳ الكثافة السكاني         الهجرة كظاهرة افضƘ إلى ت      
ياد االهتمùام   إن اتساƳ الصناعة وانتƬارها ساهم في تنƬيط التعليم والبحƚ العلمي في الغرب وازد            المدن،

وهذا بدورǉ أدǎ إلى بروز التخصƭ في المعرفة والخبرة وكذا مجùال            ،وتوظيفها علميا بالمعرفة العلمية   
  .عملال

في الجانب الموازي من انتƬار الصناعة كانƘ تتنامى أفكار التي تƌكد حرية الفرد وحرية العمل وتجيùد                 
وهùذا مùا    ، على تجمƴ  ومضاعفتها    دو منه أصبƠ يقاƩ النجاƟ بمقدار الفر      ، بالعمل والمجهوداƘ المبنولة  

  .أدǎ إلى ظهور الرأسمالية وازدهارها
 أدƘ إلى الصراƳ بين الدول فيما بينها وعùرف العùالم مùا خلفتùه                  ظهور الرأسمالية في الغرب        

 وظهور بعƯ الهيئاƘ والكياناƘ الدوليùة المùستقلة         1945 والثانية في  1939الحربين العالميتين االولى  
وأخذƘ النخب التي تحكم الغرب في حكوماƘ جديùدة علùى           ،  الدموية Ƙللتخفيف  من أثار هذǉ الصراعا     

والمالحظ من كل هذايجد بƋن الدولة فùي        .جتمعاتها وتحسين مستوǎ حياة مواطنيها    عاتقها مسƌوليةتطويرم 
  .الغرب هي التي تلعب دورا رئيسا وهاما في عملية التغير والتطور 

ƑǐǆƑƙ:ƑǐداƓالƖƘǐدƟƗة الǐƥưǆة لǐلǋǓا   :  
القديمùة  هوم ظهر مƴ االطروحùاƘ      ن التحديƚ كمفهوم يعد من المفاهيم الجديدة بينما التغير كمف         ا   

أعمال فالسفة ومفكري الحضاراƘ القديمة السيما في اليونان والحضارةالعربية وأول مفكر عربùي             ضمن  
تمكن من صياƹة نسƾ نظري في هذا اǗطار المفكر االجتماعي عبد الرحمان بن خلدون في مƌلفه الƬهير                 

  .المقدمة
-1- ǅǋدǂƢ ǅƓد اǆƳ ƘǐدƟƗال ǃǋǊƻم:  

اǕحداƚ التي كانƘ تحصل في المناطƾ التي عùاƫ فيهùا قùراءة عقالنيùة                       لقد قرأ بن خلدون     
. متبصرةÝ كما درƩ بتفحƭ اǕحداƚ الهامة في تاريƣ الƬعوب التي كانƘ لهùا أهميùة فùي الماضùي                  

وركز بن خلدون في عمله على تصنيف الحياة اǗجتماعية وخصائùصها           ،وساهمƘ في الحضارة اǗنسانية   
     ƴالمجتم Ƙخلدوني      كما صنف جماعا Ơمصطل Ƙضري      " إلى صنفين تحùالعمران البدوي والعمران الح "

ومما يƬهد لنا أن البدو     : " وقارن بين هذين النمطين من أنماط أستقرار البƬر ونستعرƯ بعضا من أقواله           
أصل الحضر ومتقدم عليهÝ إنا إذا فتƬنا أهل مصر من اǕمصارÝ وجدنا أولية أكثرهم من أهل البدو الذين                  

   .)1("ية ذلǁ المصرÝ وأنهم أيسروا فسكنوا مصر وركنوا إلى الدعةÝ والترف في الحضر بناح
                                                           

  .Ûǃ112دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر بدوǯ سنة:بيروت).تƎليفه المشهور.(المقدمة.من بن خلدوǯعبد الرح) 1(  
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       ولقد خلƭ ابن خلدون إلى أن المدينة تمثل الهدف النهائي في مرحلة اǗستقرار البƬري المنƬùود                
             ǁالتحول إلى المدينة فيقول في ذل ǉأهل البادية تتحسن في أتجا Ƴأحو  : " فاوضا Ƙين   اذا أتسعùال المنتحل

للمعاƫ وحصل لهم ما فوƾ الحاجة من الغنى والرفه دعاهم ذلǁ إلى السكون والدعة Ý وتعاونوا في الزائد                  
على الضرورة وأستكثروا من االقواƘ والمالبƩ والتƋنƾ فيها وتوسعƘ البيوƘ واختطاط المدن واǕمصار             

  .)1("والتحضر
          Ƴاط االقتصادي       كما الحظ ابن خلدون على أن العمل مقسم وموزƬالواحد ضمن الن ƴداخل المجتم 

ومنهم من يربي الحيواناƘ وهكذا تقùوم       ،الذي يتطلبه الكائن البƬري فمنهم من يعمل بالزراعة والغراسة          
فمنهم من يستعمل الفلƠ من الغراسة والزراعة ومنهم من ينتحùل القيùام             " حياة البƬر بين البادية والحضر    

  .)2(" ي معاƬة الصنائƴ ومنهم من ينتحل التجارةومن ينتحل ف...على الحيوان
                   ƚùرف حيùابن خلدون فيه التسلسل و الترابط المحكم بين المهن والح ǉما يمكن إستنتاجه أن ما ذكر   
الفالحة تقود إلى اǗنتاƜ اǕول Ýومعناǉ االستقرار فيما يربي الحيوان والذي يقود إلùى صùناعة الجلùود                  

لتجارة التسويƾ هذا اǗنتاƜ وإذا ما علي ابن خلدون هذǉ اǕنماط فƎنها ما زالƘ              والدباƹة ثم يدخل بها في ا     
                   ƘثيراƋùم التùƹر ǁراùذا الحùيسير في ه Ƙتمنراس ƴومجتمÝ المنغلقة Ƙموجودة في كثير من  مجتمعا
االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي يعيƬها المجتمƴ يمƬى برجلين احدهما تمثل وعاء تقليùدي ورجùل               

  . رǎ تمثل التحول الذي تفرضه العديد من الضغوط االقتصادية واالجتماعية و الثقافية والسياسيةأخ
-2- ƥǆƥøøǐل üƑǐǆدا üمƳ:  

-حديثة لظاهرة التحùديƚ    بتقديم تفسيراƘ    -حاول  دانيال من خالل عمله حصر المجتمƴ التقليدي          
مثل أحدǎ   على اعتبار أن عمل دانيال ي      و -يز بين نمطين من المجتمعاƘ تقليدي وحديƚ      يوقد سعى إلى التم   

          ƚالعالم الثال Ƙمن مجتمعا ƴن مجتمùأكثر م Ƙالميدانية التي تناول Ƙالدراسا ،      ƴùفيه إلى أن يجم ƭوخل
وهذا النموذƜ ينطلƾ   ،   والتابعة مترابطة فيما بينها تعكƩ درجة التحديƚ         دد من المتغيراƘ المستقلة   بين ع 

والتحضر يƌدي إلى انتƬار التعليم وهùذا اǕخيùر         ،لى انتƬار التحضر    من انتƬار الصناعة  الذي يƌدي إ      
يƌثر في مستوǎ المƬاركة االجتماعية والسياسية واالقتصادية مماا يƌدي إلى حتمية واحدة وهي تطùوير               

مما يƌهل الفرد ويجعله على استعداد للمƬùاركة        .الƬخصية الحديثة وبمصطلƠ دانيال االستبصار الوجداني     
  .)3( االجتماعية ويصبƠ أكثر تطلعا الختيار التجارب الجديدةفي الحركة

فقùد  ،وذهب نفƩ المذهب كثير من المفكرين اǕوربيين إلى أن الصناعة هي المحرǁ اǕساسي للحداثùة                
  Ƙرقولد ستا يد  (أثب (GoldesCeider           التنمية والتطور االقتصادي المبني Ɲدرجة عالية بين برام ǁأن هنا 

فالتصنيƴ يعتبر المظهر الخارجي للتطور االقتصادي ولكي يكون التùصنيƴ          ،صناعة  على دخول عصر ال   
  .متغيرا مستقل فال بد أن يعم جميƴ القطاعاƘ والمجاالƘ بما في ذالǁ الزراعة 

                                                           
  .ǃ110.نفس المرجع) 2   (
  .ǃ110.نفس المرجع) 3(   
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-3-    ƥƨǂمƨ دǆƳ ƘǐدƟƗال ƥǐǐƑƴاء               :مùي البنùايز فùية التمùيقوم على فكرة أساس ǉعند ƚالتحدي  
ففي مجùال التقنيùة يكùون       .بد من حصول تغيراƘ في مجاالƘ متعددة        اǗجتماعي فǘحداƚ  التحديƚ ال    

وفي مجال الزراعة يكون التحويل مùن االنتùاƜ         ،التحويل من الفهم البسيط إلى استخدام المعرفة العلمية         
  .المحدود الموجه لالكتفاء الذاتي الى االنتاƜ الزارعي الموجه للتجارة والتصدير وتمويل االسواƾ الدولية

وفي مجال الصناعة التحول باالنتاƜ من مرحلة مساهمة اليد والجهد العضلي إلى مرحلة يكùون                       
      Ƙلة والماكناǓا Ɯالصناعي فيها من إنتا Ɯادة         ، االنتاùكزي ƚتابعة في مرحلة التحدي Ƙتغيرا ƚتحد ǁوبذل

  . ودور الدين في المجتمƴ ،التخصƭ وتقسيم العمل ويتغير دور االسرة 
كذا نجد من أن سمليير ال يعتمد على التصنيف كƬرط اساسي للتحول من المجتمƴ  التقليùدي                 وه        

  . إلى المجتمƴ الحديƚ ولكن أراǉƌ تبقى عامة وأن المتغيراƘ التابعة قد تحدƚ بفعل االستعمار
ƑƙلƑƙ:ǏƓƥøƴال ƘǐدƟƗال Ƨƨƈ :  

ولوا دراسة التحديƚ فùي الùوطن        الذين حا  طفى عمر واحداŽ من مفكري المغرب العربي      يعد مص         
فالمجتمƴ العربي يعد واحداŽ من     ، العربي من خالل التغير الذي افضى إلى التحديƚ في المجتمعاƘ العربية          

          ƣعلى هويتها ومكانتها عبر التاري Ƙرية التي حافظƬالب Ƙي      . بين أقدم المجتمعاùف Žياùأساس Žدورا Ƙولعب
تور مصطفى عدد من الفروƯ والقضايا العامة المتعلقùة بهùذǉ   تطوير الحضارة اǗنسانية وقد أورد  الدك      

  : )1(المسيرة والتي لخصها فيما يلي
لوطن العربي من مجموعة تجمعاƘ بƬرية تƬترǁ في خصائƭ كثيرة تسمƠ للباحƚù أو              اكل  Ƭ يت -1-

  ". العربيƴالمجتم"المƬاهد بƋن يطلƾ عليها لفظ 
رحلة تغير اجتماعي على نطاƾ واسƴ يتƬكل التحùديƚ          يمر المجتمƴ العربي في الوقƘ الحاضر بم       -2-

  .أهم ظاهرها
-3-              ƘكلƬمختلفة و ƣوروبي الغربي في تواريǕالعربي من براثن االستعمار ا ƴأجزاء المجتم Ƙتحرر 

  .هذǉ االجزاء وحداƘ سياسية مستقلة
  نمية االقتصادية  أولƘ النخب الحاكمة في كل كيان عربي جديد عناية خاصة لوضƴ وتنفيذ برامƝ للت-4-

  . واالجتماعية وأصبحƘ الدولة المركزية الوطنية مسƌولة عن كمية واتجاهاƘ التغيير االجتماعي
مùن مùدارƩ ومستƬùفياƘ      ، تنتƬر في جميƴ أرجاء المجتمƴ العربي المƌسساƘ والمرافƾ الحديثة         -5-

  .ومصارف وƬركاƘ ومصانƴ وتدار هذǉ  بواسطة انطمة إجتماعية واضحة ومحددة
-6-                ƴùالمجتم ƚأهمها تحدي Ɲالتنمية االقتصادية واالجتماعية العربية في كل حالة إلى نتائ Ɲبرام Ƙأد 

               Ƙدماùر الوعي الصحي والخƬون ƴواس ƾر التعليم على نطاƬالمادي واالهتمام بن ǉفي مظهر Žوخصوصا
لمùسموعة  الصحية واالهتمام بوسائل اǗعالم  الجماهيري من صحف ومجùالƘ وبùرامƝ لالذاعتùين ا              
  .والمرئية وإنتاƜ الطاقة الكهربائية وانتƬار استعمال المعداƘ المنزلية التي تستخدم هذǉ الطاقة
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-7-                  Ƙاùالكيان Ƙùسكان إذ اهتمùفي مرحلة حركة ال ƾالنطا ƴالعربي بمرحلة تغير واس ƴيمر المجتم 
في كل جزء  إلى االسùتقرار       السياسية المستقلة ببناء وتطوير المدينة الرئيسية أو العاصمة واتجه العرب           

  . في كل العواصم وفي عدد محدد من المدن الكبيرة 
  .  قبل العرب بنهم على استخدام جميƴ منتجاƘ  التكنولوجية-8-
  أدǎ الجمƴ بين القديم والحديƚ في اǕنظمة االجتماعية الرئيسية إلى ظهور انماط سلوكية متميùزة                 -9-

 أثناء فتراƘ االنتقال من مراحل التغير االجتماعي ويظهر بعùضها           وهي أنماط تختلف عن تلǁ التي تسود      
  . وكƋنه حاالƘ مرضية

 الحراǁ االجتماعي في نسƾ اǕدوار والمراكز سريƴ في الكثير من أجزاء الوطن العربùي لكùن                 -10-
ر مùا  بقùد ، سرعته ال ترجƴ على تلǁ المتغيراƘ المستقلة المعروفة في تجارب سابقة كالتصنيƴ أو التعليم      

  .ترجƴ إلى متغيراƘ ذاƘ صفة محلية كاالنتماء إلى جماعاƘ النفوذ مدنية أو عسكرية
ƚالتحدي :   

 الدكتور مصطفى عمùر التيùر       مفهوم التحديƚ وجد عناية من قبل الباحثين ،ومن هوالء نجد         ان    
مفكùري   إستخالƭ مجموعة مفاهيم للتحديƚ من خالل  مقارناته وأعماله حول أعمùال              الذي اهتدǎ الى  

 ،الغرب وتوصل الى هذǉ المفاهيم التي تعبر عن التحديƚ كمظهر من مظاهر التغير اǗجتمùاعي اǓتيùة                
  :Ƙ التحديƚ مايليومن مدلوال

ƈ-يعني التطور االقتصادي الرأسمالي ƚالتحدي  .  
ƒ-                 دخلùي الùعمل مما يعود عل ƾغل وطرƬ مناصب Ơللصناعة الذي يفت ƴار الواسƬنتǗهوا ƚالتحدي 
  .طنيالو
ƚ-االعمال فيها Ƴار التحضير ونمو المدن وتنوƬيمثل انت ƚالتحدي .  
  . التحديƚ يعبر عن االنتƬارالواسƴ للمنتوجاƘ للتكنولوجية-د

øǉ- يعبر عن الممارسة الواسعة للتعليم العالي  والتفكير العلمي ƚالتحدي .  
ǋ-        اركة السياسية و االجتماعية على قناعةƬمل المƬي ƚصية     ،رد   الف  والتحديùخƬصالحه الùوالوعي بم    
ǎ-ƚالحدي ƴالمدني الذي يمثل مظهر رئسيا من مظاهر تطور المجتم ƴالمجتم ǁهو ذل ƚالتحدي . 

ƥاƑƴƓ :ǏƳƑمƗƜǗا ƘǐدƟƗال ƖƑƳƑمƜ :  
               ƴùمن المجتمùجتماعية ضǗالظواهر ا ƴهتمام بتناول مواضيǗا Ƴعلماء االجتما Ưلقد حاول بع        

فيماأظهر اخرون إهتمامهم بدراسة الظواهر اǕجتماعية من خالل تفكيكها الùى اجùزاء             ،الكلي أي الكبير  
وحظùى التحùديƚ بوجùود      ،وهذا يعني دراسة المجتمƴ من خالل الجماعاƘ        ،ضمن الجماعاƘ الصغيرة  

  .جماعاƘ تهتم به وتعمل على الوصول الى العصرنة والحداثة
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1- ƘǐدƟƗال ƖƑƳƑمƜ ǃǋǊƻم :  
ويوجد من يƬيرالى انها التطلƾ علùى المجتمƴù   ،ة صورة اوƬكال من اƬكال المجتمƴ  وتعني لفظة جماع  

 Ý جتماعي اوالصور االجتماعية            الكليǗكال التفاعل اƬعلى ا ƾوانما ينبغي ان ينصرف    ،كما انها ال تنطب
          ƴا    ، اطالقه بصفة محددة الى مايقابل في ان واحد الصور االجتماعية والمجتمùوهذا ما يعرف بالجماع Ƙ

  .)1(الخاصة 
2- ƘǐدƟƗال ƖƑƳƑمƜ Ʊاǋǆƈ:   
  :)2( سبعة جماعاƘ وهي كمايليماعاƘ التحديƚ فيجالى حصر ايوب  محمد محمد صالƠ ذهبقدل 
  . الجماعة اǗجتماعية - 1
  . جماعاƘ الصفوة -2
  . جماعاƘ القيادة-3
  . جماعاƘ التغيير اǗجتماعي -4
  . الجماعة الضاƹطة -5
  . الجماعاƘ الهامƬية -6
7-Ƙاالقليا Ƙجماعا .  

وانما تسعى هùذǉ    ،       ان التحديƚ االجتماعي الذǎ تحدثه هذǉ الجماعاƘ اليتوقف عند عملية التغيير            
وتتمùسǁ  ،الجماعاƘ الى خلƾ قيم واتجاهاƘ تساعد على التالƌم مƴ المستحدثاƘ الجديدة واالستمرار فيها              

ة اجتماعية تتضمن تبنùي افكùار حديثùة مبدعùة           اذ ان العصرية تمثل ظاهر    ،هذǉ الجماعاƘ بالعصرية    
خùصائƭ جماعùاƘ    ومùن  الظواهر واخضاعها لصالƠ االنùسان ، الى درجة السيطرة على     ،وتغييرية  

  :يلي كما انها تتميز بثالثة خصائƭ نوجزهاالتحديƚ حسب روجرز 
ƈ_  ةǐƬƢƪال ƔƦǐالمم ƫƏƑƬƢالذين يتبن     : ال ƚالتحدي Ƙجماعا ƚزون بحد  ون افكار التغيير يتم   حيùة  يùاث

المƌùثرة  والقدرة العقلية   ، التخصƭ المهني   سنهم وارتفاƳ الوضƴ االجتماعي والمركز المالي الى جانب         
  .             في الغير 

ƒ- ǏǂƳƑƻƗال ƿǋǂƨير ذاتية              :الƹ من مصادر Ƙان لها معلوما Ƙالجماعا ǉهذ ƴكما انها تمتاز   ، ويكون طب
  .صادرهم ذاƘ صلة وثيقة باالفكار الجديدة وان م،باǗنفتاƟ على الواقƴ الخارجي

ƚ-  ةǐƳƑمƗƜǗا ƖƑƽǘƴى               :  الùف ƾوùالتف Ƙدرùلها ق Ƙالجماعا ǉالمذكورة فان هذ ƭالى جانب الخصائ
  .)3(عن متاخريهم " الفكرية" القيادة السيما التكتكية

  

                                                           
 ..ǃ86.م1971.الدار التونسبة للنشر:تونس .نظرية الجماعة في نظر علم االجتماع. محمد االنقر ) 1(

  ..ǃ22.م1991.دار الكتƚ المصرية .الطبعةاالولى. جماعات التحديث االجتماعي في وسط افريقيا. محمد صالح محمد ايوب ) 2(

)3 ( ƹالقاهرة.ي فاشرسام:ترجمة  .االفكار المستحدثة وكيف تنتشر.افريت.روجر: ƚم1962.دار عالم الكت.ǃ245.  
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ƘلƑƙال ƘƟƓقة:المƓƑƨال ƖƑƨاƥالد :  
     Ǖالسابقة  القاعدة ا Ƙر                    تعتبر الدراساùو فخùوهذا هÝ الالحقة Ƙمنها الدراسا ƾساسية التي تنطل

فالدراساƘ العلمية البد لها من تواصل حتùى تتكامùل          ،المعرفة العلمية التي من خصائصها أنها تراكمية        
               Ƙùمنها الغربية و العربية ثم الجزائرية التي تناول Ƙفيما يلي مختلف الدراسا ƯوسنعرÝخاصية التراكمية

  .محلية أو قربƘ منه موضوƳ التنمية ال
 Ǘǋƈ:ةǐƓƥƸال ƖƑƨاƥالد:   

        إذا كانƘ المجتمعاƘ التي جاءƘ بعد المجتمƴ اليوناني والعربي فانه يعود لها الفضل في صùياƹة              
الكثير من المفاهيم والمصطلحاƘ التي ظهرƘ في الحضارة الغربية الحديثة Ýولما كان موضوƳ التنمية من               

يها الباحين بعد الحرب العالمية الثانية فاننا نجد الكثير من المنظùرين الغùربيين    المواضيƴ التي استفاƯ ف   
الذين جاو بƋطروحاƘ لتطوير المجتمعاƘ المتضررة من الحروب أو تنمية البلدان التي خضعƘ لظùاهرة               

  .االستعمار
  ):MARX(لماركسية التي قادها كارل ماركƩا -1-

يبين فيه عوامل تطور المجتمعاƘ االنسانية ومفسر النظم الùسياسية                          لقد قدم نموذجا عاما     
واالجتماعية والثقافية التي يربطها بالجانب المادي للحياة وأن الحضارة الغربية مادية بالدرجة اǕولى وقد              

  :حدد ماركƩ مراحل تطور ونمو المجتمعاƘ في خمƩ مراحل أساسية وهي
  .مرحلة االنتاƜ البدائي :المرحلة اǕولى

  .مرحلة العبودية: المرحلة الثانية 
  .مرحلة االقطاƳ:  المرحلة الثالثة
  .مرحلة الرسمالية: المرحلة الرابعة
  .مرحلة االƬتراكية: المرحلة الخامسة

Ýوينظر ماركƩ   وهو يعتقد أن المجتمعاƘ البƬرية في مرحلة تقدمها تمر بهذǉ المراحل المذكورة                   
االقتصادية الثوري إلى أن التنمية هي عملية ثورية تتضمن تحوالƬ Ƙاملة فùي البنùاءاƘ االجتماعيùة                 
              ǉهذ ƾعوامل تلعب دورا رئسيا لتحقي ǁوهناÝواالقتصادية والقانونية فضال عن أساليب الحياة والقيم الثقافية

لوجية جد هامة لالحداƚ هذǉ النقلة التاريخية التي        التنمية وهي الجانب المادي فالعوامل االقتصادية والتكنو      
  .)1(يحدƚ فيها صراعا طبقيا يƌدي إلى احداƚ التغير االجتماعي 

  ):Smith et Inkeles( دراسة انكلƩ وسميƚ وآخرون-2-
                 Ýةùن امريكاالالتينيùم ƚùالم الثالùأقطار مختلفة من بلدان متعددة تمثل الع ƘملƬ الدراسة ǉوهذ        

وتركز هذǉ الدراسة  في اǕساƩ على آلياƘ تطوير وتنمية هذǉ المجتمعاƘ إلى الفرضùية               ،ا وأسيا وإفريقي
  :التالية

                                                           
  ..Û2001Ûǃ20ديواǯ المطبوعات الجامعية بن عكنوǯ:الجزائر.في سوسيولوجية التنمية.إسماعيل قيرة وعلى Ǚربي  ) 1(
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ونظرا إلى أن المجتمƴ يتكùون مùن        ،        أن أصحاب الƬخصياƘ الحديثة يعملون لتحديƚ مجتمعهم        
درب التحديƚ البùد    ولكي يسير المجتمƴ في     ،أفراد كثيرين فان ƬخصياƘ هƌالء اǕفراد تختلف وتتمايز         

  .د ذوي الƬخصية الحديثة بين المنتمين إليهاǕفرامن انتƬار 
  :   )1(واستنتƝ هƌالء الباحثين بƋن الƬخصية الحديثة إنما ترتكز إلى خصائƭ عامة نوردها كما يلي

1-                  ƾرùم طùƃوتعلÝ رادùاالف ƴùم Ƙمل العالقاƬطة جديدة تƬللدخول في أن ƌبة في المغامرة والتهيƹالر
  .دةلحل مƬكالƘ الحياة اليومية جدي
االتجاǉ نحو التحرر من أثر القيود التقلدية المتمثلة في سلطة االسرة Ýوسلطة رجال الدين Ýمƴ تبùديل                 -2

Ƙواالتحادا Ƙينتقل من االسرة  والقبلية وجماعة الجيران إلى العمل  والمنظما ƚبحي ، Ƙالوالءا ǉإتجا.  
الƘ الحياة وتوظيف العقالنية والمعرفة العلميùة عنùد مواجهùة            االيمان بقدرة العلم على حل مƬاك      -3

  . الصعاب واالبتعاد عن التفسيراƘ الغيبية أو االستسالم للقضاء والقدر
 إرتفاƳ درجاƘ التطلعاƘ والطموƟ ليصل الفرد وكذلǁ أبناǉƌ إلى أعلى المستوياƘ في مجالي التعليم               -4

  . والعمل
والتقيد بالمواعيد والتخطيط النƬطة المستقبل بما في ذلǁù االنƬùطة            الميل إلى االنضباط في العمل       -5

  . اليومية
 االهتمام بالمƬاركة في االنƬطة االجتماعية والسياسية على المستوǎ الوطني وهي مƬùاركة تعتمùد               -6

على قرار الفرد نفسه المبني على المعرفة والقدرة على االختيار من بين عدد مùن االحتمùاالƘ وهùي                   
  . راƘ مبنية على رƌية Ƭخصية لǖهداف والوسائلاختيا

 اǗهتمام باكتساب المعارف العلمية واالطالƳ على مجرياƘ االمور واالهتمام بالحصول على االخبار             -7
  . المتعلقة بقضايا وطنية وقومية وعالمية وتفضيلها على تلǁ المتعلقة بƋمور محلية أو بجماعة صغيرة

مساعديهم إلى أن لطبيعة العمل دوراŽ مهماŽ في تطوير الƬخصية الحديثة أما                    كما خلƭ الباحثين و   
        ƴعلى العاملين داخل المصان Žالدراسة فكان مقتصرا ǉميدان هذ ،        ƴضùة ال تخùيمثل وحدة عالمي ƴوالمصن

        )2(لتƋثيراƘ الثقافاƘ المحلية في إعتقادهم
ŻƑǐǆƑƙ:ةǐƓƥƴال ƖƑƨاƥالد :    

وما قام به الدكتور مصطفى     ،ا الجانب ما قام به الدكتور كامل عمران في سوريا         نستعرƯ في هذ           
  :ونعلƾ على كل دراسة في نقاط تقمية ،عمر التير في ليبيا

  :دراسة الدكتور كامل عمران في سوريا -1-
في جبل  حالة تنمية المجتمƴ الريفي     ( مسائل وإƬكالية تنمية المجتمƴ المحلي      " لقد قام بدراسة تحƘ عنوان      

  ).  سورية–الحصن 

                                                           
  ǃ3.المرجع السابقÛنقال عن مصطفى عمر التير )1(
  .ǃ3.المرجع ننفس  2)(
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         لقد حاول الباحƚ في هذǉ الدراسة تقديم مفهوم المجتمƴ المحلي واǕهداف من مƬùروƳ تنميùة                
    ƭمنطقة حبل الح،              ƚùة البحùمنهجي ƟرƬùل ƚالباح ƾكما تطر ƳروƬوالمنهجية المطبقة لتنفيذ هذا الم

مùن خùالل    ،ميداني في منطقة جبل الحƭ    الميداني وأهدافه وبعد الƬرƟ المنهجي عرƯ نتائƝ البحƚ ال        
إقامة جداول إرتباطية منها التطرƾ للظروف السكنية ثم البنى السكانية اǕساسية ثم معدل النمو الùسكاني                

  .وبعدها تعرƯ للتركيب اǗقتصادي للسكان، ومكوناته
Ƴ الصحية ثم   فاǕوضا، لقد عكƩ الباحƚ مختلف اǕوضاƳ اǗقتصادية من زراعة وثروة حيوانية                 

ثم عرƜ  .وحدد عدة نقاط منها محدداƘ الوجاهة والموقف من المرأة وتكاليف الزواƜ          ، اǕوضاƳ اǗجتماعية 
             Ƙياùالعامة والتوص Ɲالى النتائ ƚالباح ƭسادسا خل Ƙوتح ƭعلى سبل تنمية جبل الح.    ƾرùا تطùوفيه

جبùل الحƭù لùيخلƭ الùى        كما درƩ أهم معوقاƘ التنمية في       ،الباحƚ الى مختلف إستنتجاƘ الدراسة      
  كالدعوة الى التركيز في التنمية في جبل الحƭ على الفئاƘ الƬابة بدرجة أساسية،توصياƘ الدراسة

يظهر من خالل العنوان الخارجي للدراسة أن هناǁ إقبال على التنمية المحلية فùي العديùد مùن                          
معرفة متطلباƘ المناطƾ والوقوف  على      مناطƾ سورية والتى في حاجة الى دراساƘ أولية وإستطالعية  ل          

  .               إمكانياƘ هذا المجتمعاƘ المحلية
 لقد عكƩ الباحƚ من هذǉ الدراسة مستوǎ العملية التنموية في جبل الحƭ وكذا المعوقùاƘ التùى            

والفرضياƘ في حين اƬǗكالية    . والقارƏ لهذǉ الدراسة اليجد أمامه سوǎ عنوان الدراسة       ،تعترƯ طريقها   
ƚيهدر وقتا كبيرا لمعرفة خلفية البح Əالمبتد ƚالوجود لها مما يجعل الباح.  

وهي بذلǁ تعùد  ،تدخل هذǉ الدراسة ربما حسب وصف الباحƚ ضمن إƬكالية تنمية المجتمƴ المحلي         
          ǎمحلية أخر Ƙالسابقة في مجتمعا Ƙالدراسا ǁدراسة تابعة لتل،     Ƙفب بحثه عبر سنوا ƚإستعرضها الباح 

  .متدرجة ضمن المخطط القومي للتنمية في سورية
   :دراسة الدكتور مصطفى عمرالتير- 2-

اتƘ هذǉ الدراسة في خمسة     . تحƘ عنوان مسيرة تحديƚ المجتمƴ الليبي موائمة بين القديم والجديد                
خي ترتكز هذǉ الدراسة ضمن الدراساƘ الƬاملة وهي عبارة عن مسار تùاري           ،أبواب وخمسة عƬر فصال     

تحمل طموحùاƘ هùذا     ، لذلǁ فهو يعرƯ أطروحة تاريخية من جهة      ،للباحƚ في المجتمƴ العربي الليبي      
الباحƚ ومن جهة أخرǎ يرصد هذا التغير الحاصل بالمجتمƴ منذ االستقالل عن المستعمر االيطالي وحلل               

 التنمية الى مùصطلƠ     والباحƚ من هذǉ الزاوية فهو يذهب إلى أبعد من        ،نظرياƘ التحديƚ واالفكار الغربية   
ƚاهر              ، التحديùدة مظùفي ع Ƙخرة تصل إليها المجتمعاƋأو ما يعرف بالحداثة وهي مرحلة مت ،  Ɯدماùكان

  . المجتمƴ في الحياة التعليمية العلمنية واالهتمام باالستهالǁ الكمالي والجمالي
أمùا  ، Ƙ بدراسة ميدانية   الباحƚ ثم أمزƜ هذǉ النظريا     ا        هذǉ الدراسة التي أتƘ بنظرياƘ استعرضه     

              ƚالتحدي Ƙها ضمن نظرياƬفتتمثل في التغير االجتماعي وناق ƚمنها الباح ƾالظاهرة التي انطل،  ƴùووض
كما استعرƯ مكوناƘ الثقافة العربية التùي       ، مالمƠ أولية لنظرياƘ التحديƚ تناسب حالة المجتمƴ العربي       

داياƘ التحديƚ في ليبيا فترجƴ إلى آثار نƬاط البحƚ         أما ب ، لها االثر في تكوين خصائƭ التفكير لدǎ الفرد       
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     ǉافه وتصديرƬعناصر       ،)على الحياة االجتماعية لليبيين     (،عن النفط واكت Ưبعد ان استعر ƚار الباحƬثم أ
ƚعملية التحدي Ƙالى الظواهر السلبية التي صاحب ƚالتحدي .  

للتحديƚ آخذة فùي الحùسبان خùصوصية                وإذا ما كانƘ هذǉ الدراسة تهتم بتطوير نظرية عربية          
المجتمƴ العربي فƎن الباحƚ أƬار في كثير من طياƘ بحثه إلى التنمية وكانƘ أحيانا هي المقùصودة فùي                   

ƚعملية التحدي .  
       ولقد ساهمƘ هذǉ الدراسة في اعطاء نظرة تاريخية عن مسيرة التغير االجتماعي والتطور الùذي               

بمثابùة حلùم    ،وربما كان من مناديها   ، ل باحƚ عاƫ وعايƫ هذǉ التطوراƘ     عرفه المجتمƴ الليبي من خال    
  .راودǉ منذ بداياته اǕولى في التعليم الجامعي

       ان التنمية اليوم كظاهرة اجتماعية لم تعد هي المطلب بل العديد من االمم والمجتمعاƘ تبحƚ عùن                 
  .ية بالتنمية المستدامةوان استبدلƘ التنمية المحل’التحديƚ وآلياƘ الوصول إليه 

ŻƑƙلƑƙ :ƖƑƨاƥةالدǐƥƏاƦƜال :  
  على ƹرار باقي المفكرين والعلماء المهتمين بهذا الموضوƳ فان الجزائر منذ االستقالل سعى احثيها

               Ƙوتباين Ƙوان اختلف Ƴوالدراسة على التنمية وكل ماله صلة بهذا الموضو ƚومفكريها إلى التعرف بالبح
 Ưالنظر وسنستعر Ƙرة وجهاƬير المباƹرة أوƬمن أعمال الجزائريين سواء المبا Ưبع:  

  : دراسة عبد اللطيف بن أƬنهو -1-
تكون التخلف في الجزائر محاولة لدراسة حدودالتنمية الرأسùمالية فùي الجزائùر             "         تحƘ عنوان 

ǉ الدراسùة   حيƚ جاءƘ هذ  ، ،تعد من الدراساƘ االولى في الجزائر التي قام بها أكاديمي          "1830/1962
بعد االستقالل في الستينياƘ أما سƌال االنطالقة لهذǉ الدراسة فهو كيف ظهرƘ الرأسùمالية ونمƘù فùي                  

وماهي التعديالƘ البنيوية االجتماعية التي ارتبطƘ بهذا النموÞ ولǘجابùة علùى هùذا الùسƌال                ، الجزائر
التƬùكيلة االجتماعيùة    : نùوان القسم اǕول تحƘù ع    ، الجوهري قسم الباحƚ مجال بحثه إلى خمسة أقسام       

وفي القسم   1830/1880 أما القسم الثاني حول التراكم البدائي  في الجزائر         ،ية اǗستعمار Ƭية ع الجزائر
أما القسم الرابƴ   ، 1930إلى  1880الثالƚ عالƝ فيه الباحƚ االنطالقة الكبرǎ للراسمالية في الجزائر من           

  .   1930/1962من ة في الجزائر الذي تطرƾ فيه الباحƚ إلى ركود الرأسمالي
 أن سماƘ التنمية الرأسمالية أثناء فترة االستعمارأدƘ إلى         Ƙ إلى  توصل هذǉ الدراسة   ل        النتيجة العامة 

إنتاجية العمùل   ومن جهة أخرǎ إلى مستوǎ منخفƯ جداŽ من          ، ذا انتاجية خارجية من جهة       دخلƾ اقتصا 
  االجتماعي الداخلي

إال أن  ، لذي يعد من أوائل البحƚ العلمي في الجزائر المستقلة ومن باحƚ جزائùري             إن هذا البحƚ ا    -1-
  . هذا البحƚ يدخل ضمن البحوƚ االقتصادية التي تهتم بتكوين راƩ مال وتطورǉ وتداوله

 ).رأƩ مال(من خالل كتابه االول" ماركƩ" إن الباحƚ حذا في بحثه حذو -2-
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والùسياسة  ،الجتماعية كفرضياƘ مثل نمùوذƜ االسùتهالǁ         تطرƾ الباحƚ  إلى بعƯ المƬƌراƘ ا       -3-
والمƬƌرالثالƚ  تمثل في  الجزائر  التùي ورثƘù           ،االقتصادية الجزائرية المبنية على الهجرة من الريف        

 . جهاز إداري ضخم أقامته فرنسا في الجزائر
عديد من النقاط تختفي من       لقد أهمل الباحƚ الخاتمة في بحثه واكتفى باالستنتاƜ العام وهذا ما جعل ال             -4-

ƚكاالجابة على أسئلة البح ƚالبح،ƚإليها البح ƭالتي خل Ƙوالتوصيا Ƙوكذا االقتراحا . 

   : دراسة مصطفى زايد-2-
لقد انطلƾù    " 1962/1982التنمية االجتماعية ونظام التعليم الرسمي في الجزائر        "         تحƘ عنوان 

ر السوسيولوجي للتنمية االجتماعية من خالل واقƴù وظùروف          ماهو المنظو : الباحƚ من اƬكالية واضحة   
البلدان النامية Þ وإلى أي مدǎ أمكن بلورة رƌية واضحة لهذǉ العمليةÞ ثم ما هي عالقة التنمية االجتماعية                  

  وما مدǎ إسهام التعليم الرسمي في دعم أهداف التنمية االجتماعيةÞ،بالتعليم الرسمي في الجزائر 
  .     الباحƚ في مقدمة بحثه إلى طرƟ إƬكالية د        لقد عم

        عالƝ في الباب اǕول  التنمية االجتماعية والتعليم الرسمي موزعة على ثالثة فصول ذاƘ تùرابط       
  . وانسجام محكم

 وفùي   ،لجزائروعالƝ في الباب الثاني التعليم الرسمي بين سياسة االحتالل ومطالب الحركة الوطنية في ا             
والباب الرابƴ تطùرƾ    ،  بعد االستقالل    رلثالƚ عالƝ التنمية االجتماعية والتعليم الرسمي في الجزائ       الباب ا 

  . سمي بعد االستقالل الى اǕبعاد االجتماعية للتعليم الر
ƚ إلى خالصة عامة بدءاŽ من إعطاء مفهوماŽ للتنمية االجتماعية ونظام التعليم الرسمي               وخلƭ البح       

ونظام التعليم الذي جاء على الخلفية الثورية للمجتمƴù         ، ام التعليم الذي كان يديرǉ االستعمار     وقارن بين نظ  
وقد اتضƠ من خالل هذا البحƚ بان التعليم في الجزائر أقيم على قواعùد صùلبة فùي نظùام                 ،الجزائري  

  .ديمقراطي حديƚ مما يعني نجاƟ التنمية االجتماعية
سة في الحقل الùسوسيولوجي وظفƘù مùصطلحاƘ ومفùاهيم            تعد دراسة مصطفى زايد أول درا      -1-

  . اجتماعية
 تحكم الباحƚ في بحثه تحكماŽ علمياŽ انعكƩ على ترتيب البحƚ ونتائƝ البحƚ من البنùاء المنهجùي                  -2-

  . والبناء النظري إلى البناء الميداني للدراسة فهو جد متحكم في منهجية ومنهƝ بحثه
 الدراسة الƬاملة إال أنه استطاƳ أن يصل  بنا إلى تطور التنميùة               رƹم أن هذا  البحƚ يدخل ضمن       -3-

مما جعل من هذǉ الدراسة ذاƘ أهمية لبحوƚ ودراساƘ قادمة باعتبùارǉ وفùر              ، في الفكر السوسيولوجي  
  . مرجعاŽ أساسياŽ للمهتمين بالتنمية

-3- Ơدراسة رضاونية راب:   
معوقاƘ التنمية المحلية دراسة ميدانية     " عنوانتحƘ  ، قدم هذا البحƚ     1998/1999        خالل موسم   

و تعد هذǉ الدراسة من الدراساƘ القليلة التي تناولƘ موضوƳ التنميùة المحليùة إذ أن                "في والية سكيكدة    
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سرعان مااعتراǉ بعƯ الجمود وبسبب     ، موضوƳ التنمية الذي انطلƾ في الجزائر مƴ مرحلة البناءوالتƬييد        
  . الذي عرفته الجزائر وانعكاسه أمنياŽ وسياسياŽاحداƚ الثمنينياƘ والتحول

هل التنمية المحلية تتƋثر سلبياŽ بالمعوقاƘ المختلفة التùي         : فلقد انطلƾ الباحƚ من سƌال مركزي         
نيùة فùصول    تعترƯ تطورهاÞ وطرƟ أسئلة فرعية ولǘجابة على أسئلة االƬكالية قسم بحثùه إلùى ثما              

الفصل الثاني   ، دراسةسة اǕسƩ النظرية والميدانية لموضوƳ ال      موضوƳ الدرا  استعرƯ  في الفصل االول    
 Ƙالفعمرتكزا Ƙتطورأماالفصل ا ،ل التنموي التنمية المحلية ومكونا ƚفي الجزائر  التنميةلثال .       

ميùة   تطرƾ إلى معوقاƘ التن    وفي الفصل الخامƩ  ، ية المحلية في والية سكيكدة      ا في الفصل الرابƴ التم    أم
  .  تطرƾ الى االطار المنهجي للدراسة  أما الفصل السادƩ، المحلية 
أما الفصل االخير للدراسة     ،طياƘ الدراسة   والفصل السابƴ خصصه الباحƚ إلى عرƯ وتحليل مع         

ثم التعريƝ عùن القùضايا التùي أثرتهùا الدراسùة            ،فقد استعرƯ فيه الباحƚ نتائƝ الدراسة ومناقƬتها        
  .ثم وضƴ خاتمه لبحثه جاءƘ كتقرير لنتائƝ بحثه، ةواالقتراحاƘ مƴ البدائل الممكن

  :         تعد دراسة رضاونية رابƠ مهمة من عدة زوايا 
االولùى ان الباحƚù ينتمùي إلùى حقùل علùم             :  إن هذǉ الدراسة تعد متخصصة مùن نùاحيتين           -أ-

Ƴالتنميةفهو مزود بالنظري          ،االجتما Ƴعلم االجتما ƭينتمي إلى تخص ƚوالثانية ان الباح   Ƙاùوالتوجيه Ƙا
ƚعلى تنظيم الجيد للبح Ʃالضرورية وهذا ما انعك.  

حيƚ البحƚ فùي    ،وفƾ في اختيارالعنوان  ،  استطاƳ الباحƚ أن يصيƸ مفهوم إجرائيا للتنمية المحلية           -ب-
لùذالǁ كƬùف معوقùاƘ هùذǉ        ، وإنما التنمية المحلية هي وسيلة لتحقيƾ الرفاǉ      ، التنمية المحلية ليƩ لذاته   

  ،ا يدل  على ذكاء الباحƚ في التناول والمعالجةمم،الوسيلة
-Ɯ-                ةùالوالي Ʃùن نفùرين مùخǓمما يسهل على الباحثين ا ƘحصائياǗالدراسة باالرقام وا ǉنى هذƹ  

  .وللباحثين المقارنين بين والياƘ أخرǎ،االعتماد على هذǉ دراسته كمرجƴ أساسي 
و أن  ،أن  البحƚ  مقسم إلى فùصول متكاملùة         ،ية   مايلفƘ اǗنتباǉ في هذا البحƚ من الناحية المنهج        -د-

          ƚير العادة إلى مباحƹ الدراسةقسم على ǉه          ،الفصل في هذùى عنùا تغاضùإلى مطالب وهذا م ƚوالمبح
 Ƴوالذي يعود ربما لصعوبة هذا التقسيم في مثل هذا الموضو ƚالباح.  

   : دراسة صافو محمد-4-
دراسة حالùة واليùة   -"ة ودورها في تحقيƾ التنمية الƬاملةالمجالƩ المحلية المنتخب  "         تحƘ عنوان   

  Ƙالدراسة في مئة وثالثون صفحة      ) 1997/2002( تسمسيل ǉهذ Ƙة      ،جاءùكالية عامùƬحول ا Ƙتمركز
لماذا فƬلƘ المجالƩ الƬعبية المحلية في تسيير ƌƬونها وتحقيƾù التنميùة رùƹم              : صاƹها الباحƚ كالتالي  

  ها والصالحياƘ القانونية التي تتوفر عليهاÞ المكانة الدستورية التي تتمتƴ ب
  :وصيغƘ هذǉ االƬكالية في أربعة أسئلة طرحها الباحƚ كالتالي

1 / Þون المحليةƌƬاركة المواطنين في تسيير الƬالمنتخبة قاعدة الالمركزية،ومكانا لم Ʃالمجال Ƙهل كان  
  الزمة لتحقيقهاÞ هل الصالحياƘ الممنوحة للمجالƩ المنتخبة مدعومة بالوسائل ال/ 2
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3 / Þالعمومية Ƙالجاري تطبيقها من طرف السلطا Ƙاالصالحا ƴالمحلية م Ʃالمجال Ƙهل تكيف  
4 /Þالتنمية ƚفضاء بلدي ووالئي مساعد على احدا ƾفي خل Ʃالمجال ǉهذ Ƙهل ساهم  
          Ƙربعة فرضياƋاالسئلة ب ǉهذ ƚى ب         ،ولقد قابل الباحùعل ƚùوهي منهجية مقبولة ركز فيها الباح Ưùع 

              ƾùل في تحقيƬالمنتخبة وضعف أدائهاوالف Ʃالمحلية، وعجز المجال Ʃل المجالƬتقييمية من ف Ƙمصطلحا
  .  التنمية المحلية

        وخƭ الفصل الرابƴ بدراسة حالة والية تسمسيلƘ ليزاوƜ بين تلǁ النظرياƘ والتƬريعاƘ الجديدة             
 الباحƚ من بحثùه     أما النتائƝ التي استنتجه     ، عليةلية ف واسقاطها على الممارسة الميدانية لتحميل صورة عم      

 Ƙنورد منهافهي ستة استنتاجا :  
ياكل القاعديùة الùضرورية لبعƚù       الموقƴ الجعرافي للوالية كمنطقة داخلية جعلها التوفر على اله        -1   
 بالمنùاطƾ    أن دور الدولة اليزال حاسما في أحداƚ التنمية        -والكالم للباحƚ -وهذا معناǉ   ،عملية تنموية   أية

  .الداخلية
ضعف الموارد المحلية للوالية جعل مجالسها المنتخبة عاجزة عن تقديم أو تدعيم أية مبادرة من ƋƬنها                -2

  .أن تساهم في تنمية الحاجياƘ االساسية لسكان الوالية
نصƹ Ƙياب التنسيƾ بين مختلف المجالƩ المحلية ساهم في تƬتيƘ الوسائل رƹم االلياƘ القانونية التي               -3

االول يخƭ البلدية Ý والثاني يخƭ الواليùة و قùد            ) 90/09(و  ) 90/08(على ذلǁ وتضمنها القانون     
 ƣ1(07/04/1990صدرا بتاري(.  

4-              ùرف الدولùن طùي مùة هùالتنموية المنجزة بالوالي Ɲة       ان كل البرامùلفƹاال Ƴوùاختالف وتنùة ب
  . ،والوجود ǗنجازاƘ بمساهماƘ محليةالمالية

  :ة من عدة نقاط اساسيةتعد هذǉ الدراس
من الناحية الƬكلية فهي مذكرة مقبولة Ǘستفائها الضوابط المنهجية التي يحددها البحƚù العلمùي Ǖي          / 1

  .دراسة علمية
2 /               Ƙجاء ǁالدولية فلذال Ƙفي العلوم السياسية والعالقا ƚالباح ƭتخص ƚالدراسة مقبولة من حي ǉان هذ

  دراسته 
  .  في جانب التظيم االداري والسياسي الذي اهتم به الباحƚعاكسة لهذا التخصƭ ال سيما

ان النتائƝ والتوصياƘ التي خلƭ إليها الباحƚ تمثل جوهر العراقيل التي وقفƘ أمام التنمية وعرقلتها               / 3
  . لذالǁ دعى إلى عدة حلول في سبيل تحقيƾ تنمية محلية مندمجة ضمن التنمية الƬاملة

داء المجالƩ المحلية وتقييم هذا االداء واالسباب التي جعلته يكون علĂهذǉ           وفƾ الباحƚ في اكتƬاف أ     / 4
                Ƙلم يدخل في التفاعال ƚالتنظيم االداري والسياسي فان الباح ƾدراسة تدخل ضمن نطا Ƙالصفة، ولما كان

معاƘ مما يجعل المجت  ،التي تطبƴ الفاعلين السياسين بل إكتفى بدراسة التƬريعاƘ التي تساعد على التنمية             
                                                           

مجلة المدرسة (Ý  لقانوني البلدية و الوالية1999عات المحلية الجزائرية في Ǒل مشروعى جواǯ اي استقاللية للجما.نصر الدين بن طيفور  ) 1(
  ǃÜ24 2001الجزائرÜ .22عدد )الوطنيةلȄدارة
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وقبùل وضƴù القùوانين      ،وهذا خطƋ الن مهمة القوانين تنظيم المجتمƴ وليƩ تغييرǉ        ،دوما تنمى بالقوانين    
  .إƬتراǁ الذين يطبƾ عليهم القانون

  :دراسة ناصر فتحي-5-
قدمƘ هùذǉ المùذكرة التùي       ،التنمية المحلية وتƋثيرها في تنظيم مجال والية الطارف         "تحƘ عنوان         

لى ما يزيد عن مئة وثمانون صفحة تناول خاللها الباحƚ أربعة فùصول منطلقùا مùن                 تراوƟ حجمها  ع   
إƬكالية أساسية ما دور التنمية المحلية في تقليƭ من حدة التبايناƘ المجالية الموجودة بالواليùة مùستعينا                 

  :بستة أسئلة لتحليل إƬكالية بحثه وهذǉ التساƌالƘ التي صاƹها الباحƚ كالتالي
 ضوابط التاريخية والتقسيماƘ اǗدارية المتعاقبة على المجال ساهمƘ في التقليƭ من حùدة             هل أن ال   -1 

ÞƘالتباينا  
2- Þثير في التنظيم المجالي الراهنƋهل الوضعية الطبيعية لها ت  
3- Þرية على تنظيم المجال الوالئيƬالب ƭثير الخصائƋت ǎما مد  
وهل هناǁ توافƾù بùين وظيفùة المنطقùة          ، Ƙ الوالية ما طبيعة االنƬطة االقتصادية التي تميز بلديا       -4

ÞاطهاƬون  
 وهùل   ،ما مدǎ تƋثير التوزيƹ ƴير المتجانƩ للتجهيزاƘ والمرافƾ على الحركية العامùة للمجùال                - 5 

  المجالية للسكان تعكƩ تنظيم مجالي منتظم أم أن هناǁ عوائƾ تƌثر فيهاÞالحركية 
لنمو علما أن هذǉ االخيرة تختلف من منطقة إلى أخرǎ نتيجة           ما دور االستثماراƘ في تحريǁ وتيرة ا       -6

Þرية وإقتصاديةƬلعوامل ب  
 الجماعاƘ المحلية ودورها في التنمية ثم وسùائل         و،على دوراالستثماراƘ   ركز  لرابƴ   الفصل ا        ففي

  . عبر البلدياƘكما بحƚ في المبحƚ الثاني المستوياƘ المجالية للتنمية، التنمية المحلية والمتدخلين فيها
  :أما النتائƝ الذي توصل إليها البحƚ فهي

  كما دلƘ الدراسة على أن كل ،المجال الوالئي يتميز بمƌهالƘ طبيعية هامة تتباين من وسط إلى أخر  -ا
    منطقة أو بلدية لها مƌهالƘ تجعلها ترفƴ من قدرتها المحلية والمجالية

  وآخرجبلي يطرƟ عوائƾ كبيرة أمام،  يتميز بثراء وتنوƳ المجال الوالئي يتميز بوجود وسطين سهلي-ب
  .التهيئة مما جعل المجال معزوال ومهمƬا 

Ɯ-  الطبيعي ƴالدعوة إلى تحسين تنمية المجال دون اعتبار للوض.  
 ما يقال على هذǉ الدراسة أنها ليسƘ دراسة اجتماعية بمعنى تدخل ضùمن تخùصƭ التهيئùة                          

  . المفاهيم  تتالءم وتخصƭ الباحƚالعمرانية ولذلǁ نجد
 إن المقصود بالمجال هو النطاƾ المكاني بمعنى الحدود الجغرافية للدراسة التي تمثùل حùدود واليùة                  -

  . الطارف وهناǁ ضمن هذا المجال الوسطي سهلي وجبلي وبالتالي قارن بين بلديتين ريفية وحضارية
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في حين تهتم العلùوم     ، هر والجانب المادي للبلدية    ان هذǉ الدراسة بحسب تخصصها فهي اهتمƘ بالمظا        -
      ƴعلى الفرد والمجتم Ƙهالƌالم ǉهذ ƘثيراƋور         ، االجتماعية بتùفراد فمحǕا Ƙوكيف لنا أن نقلل من معانا

  .اǗهتمام يكون الفرد أوال وآخراŽ وليƩ الجوانب الطبيعية والبيئية
ǏǆƑƙال üƬƻة الƬǘƢ:  

Ƙ بالدرجة االولى وسƴ من وعائنا النظùري كمùا نقùل إلينùا     إن استعراƯ هذا العدد من الدراسا     
ومنهùا مùاهو    ،منها ماهوƹربي ومنها ما هو عربي        ،منهجياƘ مختلفة وتقنياƘ ومجتمعاƘ ميدانية متباينة     

  .داخلي متعدد التخصƭ والحقول العلمية
ريف واحùد وال    إال أنها لم تتفƾ على تع     ،إن الذي نستخلصه من هذǉ الدراساƘ السابقة رƹم كثرتها            

وإن كان هنالƬ ǁبه إجماƳ ضمني لهذǉ الظùاهرة إال أنهùا أخùذƘ              ، حتى متقارب أحيانا للتنمية المحلية    
Ƙالدراسا ǉالمحلي وهي الغالبة على هذ ƴمنها  تنمية المجتم Ƙتسميا .  

ا تعريف مستقال من البùاحثين واالكùادميين ممù        لها  عطى  مية المحلية كظاهرة اجتماعية لم ي     إن التن   
Ƙ حول المفهوم الذي قùد       Ǘبعاد الƬبها   تاتي يجعلها دوماŽ في موقف أيديولوجي لذلǁ كلمة المجتمƴ المحلي        

  .  محلية وليƩ إداريةةئثار بحكم محلي أو سلطيعني االست
والعالم الثالƚ عاƫ ظùاهرة التنميùة       ،  من هذǉ الدراساƘ المستعرضة ان الدول العربية       Ɲما يستنت   

ثم في المرتبة الثانيùة كانƘù التنميùة         ،  العالمية الثانية وبعد استقالل مختلف اǕقطار      الƬاملة بعد الحرب  
  .المحلية التي جاءƘ لتحمي الفوارƾ االجتماعية وإقامة توازن جهوي داخل البلد الواحد

فهناǁ انقطاعاƘ معرفية   ، ورƹم هذǉ الدراساƘ اال أنها قليلة حيƚ ال تعبر عن تراكم معرفي حقيقي                
  ƚحي        ǎتتحرر ثم تختفي في أخر Ƙنجد أنها في سنوا ،         Ưفي التنمية المحلية تجديد لبع ƚمما يجعل  البح

ƘيديولوجياǕالقضايا وا.  
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ƘلƑƙال üƬƻال :  
ǐمǆƗال ƖƑǐƨƑƨƈǋ ƖƑمǋة                      مقǐǂƟة الم  

  
ǐǊøمøƗدø:   

ة انها لم تظهر بالدول االسùتعماري                    لم تكن التنمية معروفة قبل الحرب العالمية الثانية كما          
تمام بالتنمية ضمن حركùة التحùرر       ، وجùùاء االه  لتى كانƘ  تحƘ االستعمار    ،مما يعكƩ وضƴ الدول ا    

ر الغربي فكان يرǎ بƋن التنمية تحصل بصفة عفويùة          اما الفك ،  رة  الوطني في الدول المتخلفة و المستعم     
ة لالقتùصاد    تنمويù  من ثم ادƘ عدة ظواهر تƋثيرا كبيرا في اتجاǉ وضƴ بùùرامƝ            ،آلية من تلقاء نفسها   

  :)1(الوطني في ظل التطور العالمي ويكمن حصرالظواهر الى ثالثùة
 -    ǍلǋǗا ƔƥǉƑưالتى حققها االقتصاد ا       : ال Ƙالنجاحا ǁمل تلƬوت       Ƙاùاد الجمهوريùتراكي في اتحƬال

االƬتراكية السوفياتية وما حققته بعƯ البلدان االوربية االƬتراكية بعد الحùرب العالميùة الثانيùة وهùو                 
مايترجم ان التنمية االقتصادية نجحƘ الى مستوǎ كبير معتمدة في ذلǁ على سياسة التخطيط والبرمجùة                

من بلد راسمالي متخلف الى بلد صناعي بفضل االùƬتراكية          كما Ƭاهد العالم التحول الذي حققته روسيا        ،
جتمعاƘ في فتùرة    سرعة االنجاز والتحول الذي Ƭهدته هذǉ الم      ان   ،متطور محتلة المركز الثاني عالميùا    

ƌكد على انقالب في الفكر االقتصادي المعاصر لالهتمام اكثر بقضايا التنميةزمنية قصيرة ت.  
-  ǐǆƑƙال ƔƥǉƑưي           تظهر في ت  : ة الùصادي ، وهùالبنيوية للراسمالية كنظام اجتماعي، اقت Ƙالتناقضا ǁل

لعديد من االزماƘ الدورية علùى االقتùصاد ،         ضاƘ تولد كنتيجة ل   مالزمة لهذا النظام وبالتالي هذǉ التناق     
  .والتهميƫ كمƬكل التضخم والكساد اما على الصعيد االجتماعي البطالة

لول للقضاء على هذǉ االزماƘ واالخذ      القتصاديون اليجاد ح  متكررة يسعى ا  وأمام هذǉ االزماƘ ال      
بƋمثلها فظهرƘ نظرية تناسƾ المصالƠ ،ونظرية المƌسسة ، والراسمالية المنظمة  التى يمثل كنùز احùد                 

  ...اعالمها بما قدمته من مفاهيم
 فùي     تتمثل في ذلǁ النهوƯ العاصف لحركاƘ التحرر الوطنية التى اسùتطاعƘ            : الƔƥǉƑư الƑƙلƙة  -

هذǉ البلدان حلùم يجùب      العديد من الدول أن تسترجƴ سيادتها  واستقاللها السياسي مما جعل التنمية امام              
ا ، وتعد انظمة جديùدة      اصبحƘ معظم هذǉ الحركاƘ التحررية في سدة الحكم في بلدانه         الوصول اليه ، و   

لùذي يقùضي    تقالل الحقيقي ا  ثورية تفكر في اقامة بنى تحية هامة للنهوƯ باالقتصاد الوطني ومنه االس           
والسياسية والثقافية، وتمثل هذǉ القضايا رهاناƘ التنمية الƬاملة إذا تحققƘ فمعنùاǉ            على التبعية االقتصادية    
  .المجتمƴ الدولي واالنسجام الداخلي المكانة للدولة على صعيد

                                                           
  ǃ 75 1986مارس :دار الطليعة Ûبيروت .  الطبعة الثالثة . قǊايا التخلف والتنمية في العالم الثالث: طالل البابا) 1(
 



  

  
40

üǋǓا ƘƟƓة:المǐمǆƗال ƖƑمǋمقǋ ƹداǉƈ  ةǐǂƟالمƑǊƗƦǊƜƈǋ  
Ǘǋƈ : ةǐمǆƗال ƹداǉةاǐǂƟالم:  

؛ א א א א א א א א
א א א وانطالقا א،א

اال انه يمكùن ابùراز بعƯù         الى آخر،     اختالف االوضاƳ والحاجياƘ التنموية الحقيقية من مجتمƴ       من  
 للتنمية المحلية وأيŇ  كان هùذا المجتمƴù          )1( االساسية التي يجب ان تتبلور حولها الخطة العامة        االهداف
  : في النقاط التالية المحلي

ان اƬباƳ الحاجاƘ االساسية لالفراد هو مطلب Ƭعبي كما هو          :رادية لالف اƘ االساس  اƬباƳ الحاج  -1
ان االفراد داخùل    ، ولة لتحقيƾ استقرار افرادها وازالة الفوارƾ االجتماعية بين المواطنين        واجب على الد  

العالƜ واǕمن والسكن واللباƩ والمƋكل والتعليم والعمل وتùسعى         جتمƴ المحلي من احتياجاتهم االساسية      ال
          Ý الحالة الى توفيرها أو التخفيف من حدتها ǉالتنمية في هذ   Ý ار االوبئةƬة ،    ا و كانتùمية والبطالǕار اƬنت 

ة داخل المجتمƴ مƴ    يفراد والمواطن االساسية والحقيق   ياƘ ال وكلها تعد Ƭرط أساسي لتحسين حاج      والفقر ، 
  .)2(توفر امكانية التطلƴ لماهو افضل

لقد انتƬرƘ في وقتنا الراهن سلوكاƘ تùسود        :ة  الƬعورباالنتماء لǘنساني Ƌكيد   تحقيƾ الذاƘ وت   -2
 Ƙر                مختلف المجتمعاùكال التعبيƬوا Ƙدي الى اختالف طبيعة تقدير الذاƌي ǁƬ نمط مادي، وهذا بال Ƙذا 

      Ý محلي الى آخر ƴعور باحترام          عنها من مجتمƬاالقتصادي المادي الوجه المحبب لهذا ال ǉواضحى الرفا
  .االخرين وهذا لطبيعة المادة السائدة فƋصبحƘ مƬƌرا للمكانة االجتماعيùùùة

 تƋتي مما يضيفه الفرد لمجتمعه المحلي والوطني لذا تحقيƾ الذاƘ تكùون بالعمùل               مكانةوالحقيقية ان ال    
م يحتùر  كيان يƬعر الفرد أنه في    الذي يƬعر باالعتزاز واالنتماء للمجتمƴ المحلي والوالء لالنسانية وان        

عتùراف  يم على حمايته واال   وان تحرƭ هذǉ الق    ،لين  ƌمن جانب المسو  ويƋخذ في الحسبان التعامل معه      
  .)3( في مواجهة المجتمƴبƎنسانيته

تعيƫ معظم البلدان النامية في تمييز وتفاوƘ كبير بين أفراد مجتمعاتها           :راد تقليل التفاوƘ بين اǕف    -3
نصيب الفرد من الدخل والثروة واستحواذ فئة قليلة عليها وهذǉ المظاهر تمتد الى              هذا التفاوƘ الذي أساسه   

ينƋƬù   ،رةÝ فتكونƘ فئة برجوازية محلية امام هذǉ الƬريحة الكبيرة من المجتمƴ          المجتمعاƘ المحلية الصغي  
  التفاوƘ وتƬعر اƹلبية من المجتمƴ بعدم العدالة االجتماعية مما يولد في المجتمƴ طبقاƘ  مختلفة ، فيما 

Ý الكمالية ƴنياء في طلب السلƹفئة اال Ƙالدولة الى استراد  تتزايد طلبا Ƌوهنا تلج  

                                                           
  .ǃ 49 1983.دار النهǊةالعربية : دوÛǋ ǯبيروت .مقدمة في التنمية ولتخطيط .عزيز عجمية وƋخروǯ محمد عبد ال ) 1(
  .ǃ110 .1991.منشƎة المعارف االسكندرية :مصر. Û دوǋ ǯ اقتصاديات التنمية:علي ابراهيم سالمة  ) 2(
  .ǃ110  .نفس المرجع: ) 3(
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مما يقلل المƬاركة الفعلية التùى تùدعم         ستلزماƘ الكمالية والتي تƌثر على ميزان المدفوعاƘ ،       بعƯ الم 
  .التنمية المحلية ونقƭ التماسǁ االجتماعي

 ان تقليل التفاوƘ في توزيƴ الدخول والثرواƘ يعد من بين االهداف العامة التى يجب ان تسعى التنميùة                  
ǎ1(المحلية الى تحقيقها بوسيلة أو اخر(.   

ان بناء االساƩ المادي مهم Ǖية تنمية تريد بلùوƷ التقùدم الحقيقùي     : بناء االساƩ المادي للتقدم   -4
تنمية المحلية تكون فعلية    فمعظم الدول المستقلة تعتمد على بناء قاعدة اساسية واسعة للهيكل االنتاجي Ý فال            

القطاعùاƘ االجتماعيùة    لتوسùيƴ   الحقيقية  ادي للتقدم واالنطالقة     ترتكز على خلفية بناء االساƩ الم      حينما
  .واالقتصادية

 ان بناء القاعدة الواسعة للهيكل االنتاجي ماهي اال بداية الطريƾ للتنمية المحلية الهادفùة وبعùدها                      
ولوياتùه  التى ياخذها المجتمƴù طبقùا Ǖ       )2(مية االقتصادية واالجتماعية  تختار اتجاها تبعا الستراتيجية التن    

  . االجتماعية  وحاجاتهالتنموية
 ان زيادة الدخل سواء الدخل المحلي او الوطني جد مهم Ǖية تنميùة ويعùد                : زيادة الدخل المحلي   -5

لذلǁ ، عصب التنمية ومحركها االساسي تلǁ المداخيل التى على اساسها يتم برمجة مƬاريƴ واقامة خطط             
موال والكفاءاƘ التى تساهم بدورها بتحقيƾù       فƎن الدخل المحلي مرتبط ارتباطا وثيقا بمدǎ توفر رƩƌ اال         

وتسعى جهود الدول النامية Ǘيجاد توازن حقيقùي بùين          ،  )3(نسبة اعلى للزيادة في الدخل الحقيقي المحلي      
  .معدل النمو الديمغرافي وزيادة الدخل المحلي

6-    Ƭالمعي ǎمن مستو ƴوتعمل ا          :ة الرف Ýة هدف ومطلب كل تنميةƬالمعي ǎمن مستو ƴلتنمية ان الرف
فزيùادة الùدخل    .المحلية على تحقيقه لكافة أفراد المجتƴ المحلي من خالل تنمية الموارد البƬرية والمادية            

القومي والمحلي تصاحب التغيراƘ الحاصلة في هيكل الزيادة السكانية وتنظيمها والتحكم فùي المواليùد               
ادلة تقتضي كلما كان مستوǎ المعيƬùة       والمع ،لتتالئم والمعدل المناسب الذي يحققه رفƴ مستوǎ المعيƬة         

 ،او الدخل المحلي هو االخر منخفƯ     معدل نصيب الفرد من الدخل القومي       منخفƯ كلما كان في المقابل      
  لذلǁ من االهداف العامة للتنمية المحلية تحسين والرفƴ من مستوǎ المعيƬة

لوƷ التحرر من قهùر ظùروف       إن التنمية المحلية تسعى لب     :االختيارة الحرية والقدرة علĂ    اتاح -7
 ، والمعتقداƘ التى تقف عائقا في سùبيل التنميùة         والتحرر من العاداƘ والتقاليد    ، البيئة والثقافة لالنسان  

  . )4(والقدرة على تجاوز العوائƾ الفكرية واالنسانية لتحقيƾ حياة افضل ويتحرر من ذهنياƘ ضيقة محلية
  

                                                           
)1 ( ǯخروƋالمرجع السابق.محمد عبد العزيز عجمية و . ǃ49.  

  .53وǃ  نفس المرجع) 2(

 ǃ54.نفس المرجع  ) 3(
  .والتي Ǚالبا ما تكوǯ عوامل عائقة أمام  التنمية إلنها تغير من أدوارها ووǑائفهاÛ المقصود بها تلǤ السلطات القائمة على الوجاهة والمادية ) 4(
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ƙƑǐǆƑ :ةǐǂƟة المǐمǆƗال ƖƑمǋمق:  
               Ăالتى تعتمدها التنمية المحلية والت Ƙهنا الى المقوما ƾي       ال     نتطرùا وهùيمكن االستغناء عنه 

فهناǁ من يجعلها ثالثة مرتكزاƘ      والتي تتعدد حسب وجهاƘ نظر الباحثين ،      ، بمثابة عناصر لهذǉ التنمية   
    Ƙمن يراها اربعة اساسيا ǁمن يحصرها في ستة عناصر ونحاول        ، وهنا ǁوهنا   ùها فùة   عرضùي اربع

  :عناصر اساسية نستعرضها كالتالي
-1- ǏƏƑǆƓال ƥǐƸƗال  )ǏǆƑǐǆƓال: (  

              Ƙاùاالدوار والتنظيم ǁاجتماعية جديدة تختلف عن تل Ƙثر في ادوار وتنظيماƌالتغير البنائي ي          
  ƴا           ، ويقتضي   القائمة في المجتم Ƙمن التغير تحول في الظواهر والنظم والعالقا Ƴهذا النو ƚلسائدة ان يحد
الخصائي المتعدد االùƹراƯ    واستحداƚ مƌسساƘ انمائية واسلوب فرƾ التنمية وا       ،)1(في المجتمƴ المحلي  

واليمكن تصور مجتمƴ متخلف تحùدƚ فيùه تنميùة           ،ية المحلية تƌدي الى تغيير بنائي     ان التنم )2(والمهام
 الى تغير بنياني حقيقي بùالمجتمƴ     ها ان تفضى    فد، بل انطالقة التنمية المحلية وه      االجتماعي ǉبناءتغيروالي

  .اعية التى ترسبƘالمحلي لتتخلƭ من المƬكالƘ االجتم
-2-ǏǆƯǋال ǌǋƗƨالم ǍǂƳ ةǐǋة القƴƺالد   :  

                            Ƙاùة ، ودفعùة قويùدفع ƚدوùمن دائرة التخلف إال بح Ɯالمحلية الخرو Ƙتى للمجتمعاƋلن يت
   ƚحداǕ المحلي ،     متسلسلة ƴكيفية في المجتم Ƙتغيرا         Ƙاùة امكانيùفي البلدان المتخلف Ƙالحكوما ǁوتمتل 

  .واحداƚ الدفعة القوية التغيير وهي المسƌولة عن ضمان حد ادنى لمستوياƘ المعيƬة لالفراد ،
          ان احداƚ الدفعة القوية في المجال االجتماعي تƌدي الى تغييراƘ تقلل من حدة التفùاوƘ فùي                 

نƬر التعليم بين االهالي ، وتوسùيƴ مƬùروعاƘ االسùكان وتوزيƴù             الثرواƘ والدخول بين المواطنين و    
  .الخدماƘ توزيعا عادال

اجاƘ التنميùة فùي     التى تتطلب قوة مدربة لتغطية احتي             ان حدوƚ تنمية محلية يتطلب دفعة قوية و       
  .مجاالƘ العمل المختلفة 

  : اƥƗƨǗاǐƜǐƗة المƏǘمة-3- 
 االهùداف   كل عمل وخطة تنموية وتتحدد االستراتيجية وفƾ تحديùد        ان االستراتيجية ضرورية ل            

فتدخل الدولة للتغيير البنائي    . ƾ التنمية المحلية اهدافها في التغيير البنائي الƬامل         والتخطيط العقالني لتحق  
 عبر مƌسساتها الوطنية والمحلية ومƬاركة المواطنيين واجهزة المجتمƴ وهيئاته، فتظافر الجهود في حاجة            

كما تقتضى االستراتيجية المالئمة    ،حلي  مالى وضƴ استراتيجية مالئمة ومحكمة تنطلƾ من ذاƘ المجتمƴ ال         
من التنميùة االجتماعيùة      Ǖحداƚ التنمية المحلية ان تقوم استراتيجية التخطيط على التكامل والتوازن بين          
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ة الموارد البƬرية من جهùة ثانيùة        مهتدين لعملية التغير االجتماعي للتنمية من جهة وتنمي        ،واالقتصادية
   .)1(واعتماد برامƝ االتصال الفعالة بوسائل سمعية وبصرية

-4-ǏǂƟالم ƲمƗƜالم üƢة داǐƯاƥمقǐالد ƼƑƨǆǗا ƘداƟƗƨا  :  
يمقراطية معهùا والتùى تتمثùل فùي         د        ان التنمية المحلية في حاجة الى انƬاء وتعاون االنساƾ ال         

ة ذاƘ الصالحياƘ القانونية والدستورية كالمجالƩ المحلية والتنظيماƘ الùسياسية     التنظيماƘ الƬعبية المحلي  
وبالتالي التنسيƾ   ،وممثلي العƬائر واصحاب المكانة االجتماعية المحلية      ،واالجتماعية والثقافية واالنسانية  

  .الكامل بين الجهودالحكومية والƬعبية
ƑƙلƑƙ :ةǐǂƟة المǐمǆƗال ƔƦǊƜƈ:  

ùة المحلية كظاهرة اجتماعية الحداƚ تغيير بنائي ضمن المجتمƴ المحلي وهذا من خùالل                       التنمي
                 Ý ةùالتنموي Ƙسياساùا الùتتبعه Ɲاالجهزة هي برام ǉالمرسومة وهذ Ɲاجهزة مساعدة للوصول الى النتائ

  :وكثيرا من الدول النامية تعتمدها في تطبيقاتها وهي ثالثة برامƝ اساسية نجملها فيما يلي
وهي تلǁ البرامƝ المخططة على الصعيد الوطني وتهدف الى تنمية المجتمƴù             :الƥƓامƛ الƑǀƗمǐǂة -1-

  ÝƘمن مختلف القطاعا              ƾجوهرية  لتحقي Ƙتغيرا ƚفي مراحلها االولى الى احدا Ɲالبرام ǉدي مثل هذƌوت
ية ،وفي هذǉ الحالة    توازن انمائي يقوم على التنسيƾ والتعاون بين الجهود الحكومية والجهود المحلية الƬعب           

               ƾسيùاهداف التنمية المخططة مركزيا بالتن ƾتمر الموارد المالية والفنية واالساسية عبر هذا التنظيم لتحقي
  .مƴ االدارة المحلية التى هي امتداد لǖجهزة المركزية الوطنية

ƌسساƘ السلطة  ماƘ يضمن توفراǗتصال بين أهرام              إن إيجاد أجهزة خاصة باǗنماء ولجان وهيئ      
                ǉذùذ هùوتعمل المراقبة القريبة والمتابعة التي يتطلبها تنفي Ý سسة والجهود المحليةƌالمركزية وقواعد الم

، وتهدف البرامƝ التكاملية الى تحقيƾ التنسيƾ في        )2(البرامƝ االنمائية التى تدخل ضمن الخطة العامة للدولة       
 ƚثال Ƙول في الجا     )3(مستوياǕا ǎم      نب، يتمثل المستو ƾùيط     االداري المركزي عن طريùب للتخطùكات

Ƙالثاني يتمثل في الجانب      ، ومديرياĂوالمستو    Ƙالخدما ƾمل       ،الفني بتنسيƬùو يùفه ƚالثال ǎأماالمستو 
  . جهود التنظيماƘ االقليمية والمحليةالجانب الميداني ل

امال، ƹيùر انهùا     تنƬط على مستوǎ المجتمƴ الوطني ك      وهي برامƝ مركزية     : البرامƝ المكيفة  -2-
                ƾùالمحلي والمساعدة الذاتية ، وتسعى الى توجيه الجهود المتطوعة نحو تحقي ƴترتكز على تنظيم المجتم

م والبرامƝ المكيفة كونها التسعى الى تغيراƘ جذرية في التنظي         ،االهداف المحددة على المستوǎ المحلي      
وتسعى البرامƝ المكيفùة الùى       ،دارية القائمة    بل قادرأن يتكيف مƴ النظم اال      االداري الحكومي العامل ،   
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احداƚ تطويرفي المجتمƴ المحلي عن طريƾ الجهود المƬتركة بين المجتمƴ المحلي والمƌسساƘ الحكومية             
 . مƴ تغيراƘ طفيفة على النظم الحكومية في بعƯ االحيان الموجودة على المستوǎ المحلي

 عادة من المدربين فنيا على اعمال التنمية في حùين هùم                     ان العاملين في تنمية المجتمƴ المحلي     
  تكامùل  الضرورة العملية والتكيف بسبب ال     فالبرامƝ المكيفة تتكيف مƴ   ،  عمال لدǎ النظام الحكومي العام    

  . لتحقيƾ هذا النوƳ من البرامƝ) االداري والفني والمحلي( 
-3-   Ƴǋƥƪالم ƛامƥƓ  ƖƑ:       ƴتنمية المجتم Ɲمن برام Ƴا        وهي نوùددة امùاهداف متع Ƙالمحلي ذا 

 Ƙ االجتماعية ضمن المجتمƴ الوطني،     أحد القطاعا  فهي محددة جغرافيا واقليميا وقد تƬمل     نطاقها المجالي   
 ويعد برامƝ المƬروعاƘ من اكثر برامƝ تنمية المجتمƴ نفعا للƬعوب النامية التى تعاني وحدتها الوطنيùة               

Ưبع ǁساعة في اقاليم مناطقه    )1(التفكƬالجزائر           وùدو      ،ا كما هو الحال في بلد قاري كùوطين البùأو لت
واستقرارهم كما حدƚ في الجزيرة العربية وخصوصية المنطقة كبرامƝ التنمية في مƬùروƳ الجزيùرة               

  .بالسودان 
ولتحقيƾ هذا النمط من برامƝ المƬروعاƘ هناǁ حاجة الى وجود جهاز اداري مستقل والى هيئùة فنيùة                  

  .لالطار السياسي القوميمل ضمن نطاƾ محلي وطني  ذا والء  ، ومتعدد اǕهداف ويعتابعة لهذا الجهاز
ƑƴƓاƥ:ةǐǂƟة المǐمǆƗال üƟاƥم:   

إن المراحل التي تعتمدها التنمية المحلية هي نفسها مراحل كل تنمية ذاƘ طابƴ اجتمùاعي ومùن     
  : مايليهذǉ المراحل

1-ǏǂƟالم ƲمƗƜمǂة لǐƴǐƓƯة الƏǐƓال ǃǊƺǋ ةƺƥƴم :  
 مƴ المحلي من الناحية الجغرافية     ي ان تقام دراساƘ للمجت    ريمكن اجراء تنمية من فراƷ فضرو      ال   

فمعرفة البيئة معرفة عميقة يساعد في تنفيذ التنمية المحلية واليجعلها تقوم علùى              ،والجيولوجيا   والمناخية
  . المحلية المتاحة لدǎ البيئةالتكهناƘ واǕهواء بل على مستوǎ مدروƩ ووفƾ الموارد 

2-ǃǊƗƓǐǀƥƗǋ ǅƑǀƨة الƨاƥد  :  
          ان هذǉ المرحلة تعد مقوم اساسي امام التنمية المحلية فال بد من معرفة من هم هƌوالء الùسكان           

والتفùاوƘ  ،التوافƾ االجتمùاعي    و الثقافية Ý    هممستويات و و نسبة العاملين منهمÝ    ، عليهم   واالعمار  الغالبة  
والتعرف على الطبقاƘ البƬرية واالمكانياƘ التى لùديهم         ،اƘ تقدم للتنمية المحلية     الطبقي كل هذǉ المعلوم   

  .،وكيفية مساهمتهم في الفعل التنموي المحلي
  : الǍǂƳ ƹƥƴƗ مƥǉƑư الƔƑǐƟ اƗƜǗمǐƳƑة-3

        ان معرفة مظاهر الحياة االجتماعية المحلية ورموزها جزء ǗنجاƟ العمليùة التنمويùة ،فمعرفùة           
لهم وتطلعùاتهم   ومعرفة ميو  Ý االجتماعية ومدǎ تمسǁ السكان باعرافهم وتقاليدهم      اƘ المكونة للحياة  العاد

ومامùدǎ   ،هل تتعارƯ هذǉ البرامƝ والنظم السياسية للمجتمƴ المحلي          و ، يعارضونالى ما يريدون وما     
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عدم معارضتها وتفهùم    ضروري لكل تنمية ل   معها  انسجام هذǉ البرامƝ االنمائية عموما واالنظمة المحلية        
  .الناƩ لها وسرعة االنجاز والتطوير 

4-ǂƟالم ǎدƑƬƗƽǗا ƯƑƪǆة الƨاƥد Ǐ:  
يميز المجتمعاƘ المحلية المنعزلة انها مجتمعاƘ متناسقة وذاƘ تكامل داخلي والتنمية المحلية              ما

         ، ƴعليها التعرف على النظام االقتصادي القائم في هذا المجتم     Ɯي   كمعرفة صور االنتاùالزراعي والحرف
مكوناƘ النƬاط االقتصادي   ف ،المهن التى توجد بهذا المجتمƴ      والصناعي والتعرف على انواƳ الوظائف و     

تختلف من مجتمǓ ƴخر وحتى نتعرف على المدخل التنموي لهذا المجتمƴ علينا معرفùة نظùام االجùور        
  .ǉ فرادǕ التساهميةمستوǎ ومستوǎ اهاليه المالية و

  .المƖƑǐƨƑƨƈǏǂƟ الüƴƻ الǆƗمƘƟƓǏ : ǎǋ الǆƑƙالم
 Ǘǋƈ:ǐمǆƗǂل ƯǐƯƢƗةالǐǂƟة الم:  

هو اسلوب في التنظيم يهدف الى استخدام الموارد المحلية وƹير المحلية على            : تعريف التخطيط  -1-
خالل فتùرة زمنيùة     ، )1(افضل وجه ممكن لتحقيƾ اهداف محددة تتطلبها التنمية االجتماعية واالقتصادية         

  . ذǉ الفلسفة االجتماعية التى يريد المجتمƴ ان ينمو في اطارهامحددة في ه
          ان التخطيط للتنمية المحلية ينطلƾ من ايجاد بدائل Ǘعداد مخطط التنمية المحلية ضمن الخطùة               

واليمكن للتنمية ان تحقƾ أهدافها مالم تكن ضمن استراتيجية واعية تعتمد على التخطيط              الوطنية الƬاملة ،  
  . تنميةلل
  ) :المبادƏ( اسƩ التخطيط -2-

               ƾùالفعل التنموي والتنمية المحلية اليمكن ان تحق Ƙان التخطيط للتنمية المحلية هو من اساسيا          
ولهùذا   ، لذلǁ التخطيط يعد السمة اǕولى في التنميùة          ،اهدافا موضوعية دون تخطيط موضوعي هادف     

  :أسƩ يقوم عليها ومن هذǉ االسƩ نذكر مايليالتخطيط ضوابط ينطلƾ منها وهي مبادƏ و
  ƈ-ǐƴƽاǋال øة:  

       التخطيط هو عملية تصويرية لغاياƘ اجتماعية معينة وǕسùاليب تحقيقهùا باǗمكانيùاƘ الماديùة               
لواقƴ المجتمƴ المحلùي    بني على تقدير دقيƾ     نوالبƬرية الممكنة فالتخطيط الناجƠ والموضوعي هو الذي ي       

ينùا أن   فƋي تحسيناƘ في المجال الصحي او التربوي او السكن فعل          ، ه وليǓ Ʃمال خيالية   الذي يراد تنميت  
 بùالواقƴ ،    ملصحة Ý التربية ومن اجل أال تتعارƯ الخطة وتصطد         واقƴ ا  نرسم تخطيط انطالقا مما عليه    

  .  لحظةةوتصبƠ التقديراƹ Ƙير حقيقية ومن هنا تكون الخطة معرضة لالنهيار في أي
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 ƒ-مƪل الǋøةǐ:  
 ان تتضمن خطة التنمية المحلية كافة القطاعاƘ اǕساسية المكونة للمجتمƴ المحلي من  التعليم ،                        
 ولما كان التخطيط السليم يقùوم علùى ذلǁù التùصور             الƣ ، ... ، الصناعة  ، الزراعة  السكن ، الصحة

 ،جها في الحùسبان      يخطط لعال  وطرƾ جميƴ جوانب المƬكلة التى     الƬمولي لعناصر الحياة االجتماعية ،    
  . اضافة الى الƬمول الجغرافي للمنطقة المراد تنميتها

Ɩ -ǂمƑǀƗة الǐ:   
 ال  ان النƋخذ كل خطة تنموية لوحدها وانما ان نسلم بالتكامل اثناء التخطيط للتنميùة المحليùة                        

 متفاعلة ، فالخطة التربوية تخùدم       مكان للتصور االستقاللي المفكǁ للبرامƝ ، بل تƌخذ كمجموعة متكاملة         
  . وهكذا تنƋƬ عالقة بين مختلف المƌسساƘ ،خطة الصحية تخدم الخطة الزراعية وال ، الخطة الصحية

ويمكن القول بƋن من الضروري على المخطط ان ينظر الى عناصùر الحيùاة االجتماعيùة ،                           
 الوظيفي بين الظواهر االجتماعية المختلفة ، وضùمانا         باعتبارها كال متكامال أخذا بمبدأ التكامل والتساند      

  . )1(ررها قصو يƬوبها نقƭ او يعتيلوضƴ خطط متكاملة ال
Ƙ   - ددƜƗالǋ ƥاƥمƗƨǗا :  

يط عن المرحلة   ط           ان تجسيد مبدأ االستمرار والتجدد اال نفصل بين اية مرحلة من مراحل التخ            
التجديد يظهر فùي    فصل عن مرحلة المتابعة والتقويم ، و       البرامƝ التن   فمرحلة اعداد وتنظيم   ،الموالية لها   

فمنذ البدء في تنفيذ الخطة اǕولى يƬرƳ في بدء دراسة الخطùة   التخطيط االجتماعي المستمر والمترابط ، 
كما يظهر التجدد عند تعديل اساليب التخطيط واجهزته من مƬروǓ Ƴخر حسب طبيعة المƬروƳ               الثانية ، 
  . وحسب الظروف الزمانية والمكانية،  Ɲوالبرام

 ƚ–ƼǐƨǆƗال:  
             التنسيƾ يعد من المبادƏ اǕساسية للتخطيط ويƋخذ التنسيƾ ناحتين اǕولى يكون التنسيƾ بùين              

،  تقنية  واالهداف تنقسم الى استراتيجية و     ،االهداف المراد تحقيقها فكلما كانƘ خطة مرسومة لها اهداف          
لتنùسيƾ  ى هذا التكرار والناحية الثانية ا     حاجة ال   االهداف يضمن عدم تكرار الجهود دون ما       والتنسيƾ بين 

  Ƙالالزمة لتنفيذ الخطة      بين الوسائل واالجرءا Ƙة         فا،   والسياساùداف العامùااله ƾùي لتحقيùلوسائل ه
ƴللمجتم.  

  : المǆǋƥة -د
 والمرونة الزمانية حينما تƋخذ في االعتبار       ،            يتجسد مبدأ المرونة في المرونة الزمانية والمكانية      

أمùا المرونùة المكانيùة      ،  محدد لتنفيذ الخطة  لتلقائي الذي قد يحدƚ خالل زمن       مبدأ التغير االجتماعي ا   
مستوǎ وطني ففي هذǉ الحالة مراعاة ظروف المجتمƴ المحلùي           اذاكانƘ برامƝ التنمية المحلية مصدرها    

  .    يصبƠ ضروري تنموية على المستوǎ المحليواضفاء الطابƴ المروني Ǖية خطة
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-3- ǐǂƟة المǐمǆƗǂل ƯǐƯƢƗال Ʊاǋǆةا:  
والتي ذكرها لطفي علي فùي مƌلفùه مùƬƌراƘ          ،   سبعة انواƳ  تماعي الى ينقسم التخطيط االج   

  :)1(التخلف االقتصادي والتى نقلها عنه نبيل السمالوطي وسنتطرƾ الى ذكر بعضها
ƈ-  ǏƏƑǆƓال ƯǐƯƢƗمن              يهدف ه  : الùة ضùالجذري Ƙمجموعة من التحوال ƚمن التخطيط الى احدا Ƴذا النو

وينطلƾ هذا النوƳ من التخطيط على      الƣ،  ...تماعية والثقافية   أبنية المجتمƴ المختلفة منها االقتصادية واالج     
ومثل هذا التخطيط مرƘ به معظùم       ، توجيه عدة قراراƘ وقونين لها طابƴ سياسي واقتصادي واجتماعي        

  . للتنمية كمدخللمستقلة بعد الحرب العالمية الثانية ومنهم الجزائر بتبني االƬتراكيةالدول ا
ƒ-  ƻǐưǋال ƯǐƯƢƗال Ǐ :              ىùجذرية وانما يسعى ال Ƙتغيرا ƚمن التخطيط اليهدف الى إحدا Ƴان هذا النو

                 ùد مùهذا التخطيط في العدي ƾوقد طب Ý Ơوالتصحي Ɵن تحسين االداء وتغير وظيفي ومنه يتسم باالصال
  .فالتخطيط الوظيفي ضروري Ǘحداƚ التصور الحقيقي للتطور والحداثة الدول المتقدمة ،

-ƚ-    Ǐǂǀال ƯǐƯƢƗاط       ) التخطيط( ويتضمن استحواذ الخطة     : الƬùالفعل االجتماعي والن Ƴفي مجمل فرو
الفعùل   و ، نتاجية والبƬرية داخل المجتمƴù    فالخطة التنموية الكلية تƬمل كافة المجاالƘ اال      ،  االقتصادي  

االجتماعي يخطط لزيادة اǕداء الصحي مما يتطلب توفير عدد من االطباء والممرضين واالداريين وهذا              
يتطلب قدرا معتبرا من االستثماراƘ في المجال التربوي ومجال التكوين Ƭبه الطبùي ومجùال التعلùيم                 

مترابطة ومتكاملùة فùي مختلùف       وبالتالي التغطية الكلية لمختلف البرامƝ التنموية في سلسلة          ،الجامعي  
  .)2(القطاعاƘ ويمكن االستغالل الجيد للبنى التحتية لتسهيل عملية التنمية

ان التخطيط الجزئي هو أيسير من التخطيط الكلي من حيƚù طبيعùة البùرامƝ                :  الƯǐƯƢƗ الǏƏƦƜ  -د-
واجتماعي معين ضùمن    االنمائية ومكان تنفيذǉ وتمويله وهذا النوƳ من التخطيط ينفذ في مجال اقتصادي             

 واعتماد اساليب علمية واستغالل امثùل لǘمكانيùاƘ         الƣ ، ...التنمية المحلية كمƬاريƴ صحية او زراعية     
  .)3(االقتصادية واالجتماعية

-øǉ-    ǎƦǀƥالم ƯǐƯƢƗة او              :  الùة مركزيùهيئ ǉاùمركزي تتبن ǎوصفته ان يكون التخطيط على مستو
جم االسùتثماراƘ وتوزيعهùا علùى       ركزية القرارƘ التخطيطية وح   تحدد هذǉ الم  ، وزارة ما او لجنة عليا    

اÝ Ƙ وهذǉ المركزية التكون لها سلطة على الهيئاƘ التنفيذية بمعنى تƋخذ المƬاكل والمعوقاƘ لهùذǉ                قطاع
  .الخطة في Ƭكل مرن مما يجعل عملية االتصال ضرورية لǘنجاز الفعلي للتنمية المحلية

_Ƥ _   ǎƦǀƥمǘال ƯǐƯƢƗوهو   :ال        ƘاراƬوتقديم االست Ƙفالهيئة  ،تخطيط ثنائي بين هيئتين في اتخاذ القرار 
ولعل التنمية المحلية تخطط في العديùد مùن         ، اǕولى تعد التخطيط وهيئة ثانية تقوم بتنفيذ الخطة التنموية        

                                                           

)1 ( Û مرجع سابقنبيل السمالوطي .ǃ284.  

(2) -LORNDAHL BENHGT: new cooperatives and local development (.a study) of cases in Jamtland . Sweden ) 
Journal of rural study vol 12No: 2 .1996.pp.146.            

( 3) -TUMA . ELIAS-H Institutionalized ob stacles to development . ( the case of Egypt) world developpement . 
printed in Great Britain ( UNIVERSITY OF CALIFORNIA) . VOL .16.No:10 . 1988.pp.1196 
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 لها مùن   تابعةبلدان العالم الثالƚ في اداراƘ مركزية ويتم تنفيذ القرارƘ على مستوǎ ادارة تنفيذية محلية        
  .حيƚ الهرم التنظيمي

 ان التخطيط الناجƠ هو ان ينƋƬ بين الهيئتين تكامل واقعي ميداني حتى التفƬل التنمية المحليùة                
  . فقط وتكون ذاƘ نحاƜ اداري ووثائقي رسمي

-ü-    ǏǆƯǋال ƯǐƯƢƗة           : الùة للدولùالمكون ƾالمناط ƴمل جميƬمركزي ي ǎر،  ( ويكون على مستوùدوائ 
حداƚ توزان جهوي ووطني بين هذǉ المناطƾ وهذا ماعمدƘ اليه الجزائùر فùي              ال) اƘ ، محافظاƘ    والي

 التي ƬملƘ كل اقاليم الدولùة الجزائريùة فùي           مرحلة البناء بعد االستقالل تحƘ مايسمى بالتنمية الƬاملة       
  .الƬمال والجنوب ، والƬرƾ والغرب 

-ǎ-  ǏǂƟالم ƯǐƯƢƗالتخطيط للتنمية ا   :  ال Ʃوحدة ادارية صغيرة بحجم الوالية        ويمار ǎلمحلية على مستو
                ƾصادùوت ƴاريƬمحلية تتبنى الم Ʃويكون التخطيط من خالل مجال Ý والبلدية والقرية والمدينة والحي Ý
        ǉاùخاصة محلية لتقديم مقترحاتها تج Ƙرسمية وهيئا Ƙسساƌالمجال للم Ơلفة المالية في مقابل فتƹعلى اال

  . د التنفيذ من المبالƸ المخصصة ومدة االنجازالمƬروƳ ويتم توقيƴ عق
ƑǐǆƑƙ :øǐمǆƗǂل ƯǐƯƢƗال üƟƥةم:  

ا متماسكة الحلقاƘ تتصل مقدماتها     الل عدة خطواƘ متتابعة فيما بينه                يتم التخطيط للتنمية من خ    
  :لييانتائجها ونتعرƯ لهذǉ المراحل فيمب

-1- ƯǐƯƢƗǂة لǐدǐǊمƗة الǂƟƥالم :  
 كل عمل يقدم عليه االنسان كيف ماكان فƎنه حتما قبل الƬروƳ فيه يقوم بمقدماƘ الفعùل Ý                              ان

                   ǉذùمن ه ǁيتم تحديد فيها العديد من النقاط واالجابة على العديد من االسئلة لذل ƚالمرحلة مهمة حي ǉوهذ
  : مايليالنقاط

ƈ-ƯƢال ƹداǉد اǐدƟƗ ة:  
          ان العمل العقالني هو الذي تتحدد فيه االهداف التى يصل اليها في هذǉ المرحلة بعد االستقصاء                

لخطة واǕولوياƘ التى تƌخذ في الحسبان Ý وتحديد االهداف انمùا           ناقƬة ومن ثم االتفاƾ على اهداف ا      والم
االجتماعية وƹالبا ماتتناول الخطط    يرتكز على مبدأ التكامل والتوازن بين مختلف االهداف االقتصادية  و          

  :)1( وهما مهميناالجتماعية جانبين
احداƚ تغيراƘ اجتماعية تتعلƾ بالبناء االجتمùاعي سùواء علùى الùصعيد الùديمغرافي               : الجانب اǕول 

  .واǗيكولوجي والطبقة السياسية واالسرية ونظم التعليم والصحة والعالقاƘ االجتماعية والقيمية
ية من توفير العالƜ وتعليم االفرادÝ      طلباƘ الحاجاƘ االجتماعية االساس    العمل على اƬباƳ مت    :الجانب الثاني 

  .الƣ...وايجاد فرƭ العمل والحد من الجريمة 
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-ƒ- ةǐƺƑǀالǋ مةƦǘال ƖƑǆƑǐƓال ƲمƜ  :  
   Ƙوالمعلوما Ƙالبيانا ƴيعد جم            ƴة         )1( عن مختلف جوانب المجتمùة للدراسùور المهمùن االمùم 

معلوماƘ عن ظروف المجتمƴ االقتصادية وواقعه االجتمùاعي والùسياسي           ال  جمƴ  كان    وكلما ،خطيطوالت
                ùن خùم Ƙاùى البيانùصول علùوالح Þدùاذا يريùمعرفة م Ƴكلما استطا     Ƙصائياùحǘل Ƴوùالل الرج

هذا المجتمƴ وتلعب االحصائياƘ الرقمية دورا مهما فùي         وƚ االجتماعية التى اجريƘ علĂ    والبحوالتقارير
لذلǁ عملية جمƴ البياناƘ تتطلب احصائياƘ ،عن السكان واحùصاءاƘ عùن التعلùيم               ،ة التخطيط   عملي

  .والصحة ،االعالم والخدماƘ االجتماعية
فùي العلùم    ماترǎ ضبط االحùصاءاƘ         وصدƾ االحصاءاƘ يجعل التخطيط اكثر توجيه ودقة وƹالبا         

ǉخرƋما أو ت ƴالمتقدم وهي جزء من سر تقدم مجتم .  
ƚ-ưǆƗ ǃƑǊالم ƲǐƦǋƗǋ ƯǐƯƢƗال ƦƑǊƜ ǃǐ:  

 الدور االساسي فƋيŇ  كانƘ الجهة       و يلعب التنظيم  ،         ان تنظيم جهاز التخطيط يضمن انجاƟ الخطة      
 فيها تتحدد المهام وتوزƳ علùى اسùاƩ التخùصƭ           التنظيمية Ǖن عليها ان تولي دورا للعملية       المنظمة
ƹفيساعد تحديد المهام على        نظرية  في وركايم  بة والقدرة على تحمل العمل كما بينه  د        والر Ýتقسيم العمل 

  .تحمل النتائƝ والتعرف على اǗختالل ومواطن التقصير في العملية 
  :مرحلة إعداد مƬروƳ الخطة  :-2-

 Ơمù  يتم مناقƬتها والبدء في وضƴ مال          بعدما توفرƘ جملة معطياƘ ومعلوماƘ فƎنه على ضوئها      
مرحلة اعداد مƬروƳ الخطة تƬبه تمام مرحلة اعداد بحƚù علمùي فبعùد تجميƴù                المƬروƳ وتجلياته و  

  Ƙالمعلوما         ƳروƬتصميم لهذا الم ƴمكان المخطط  أن يضƎب ƴوالمراج Ƙكلين اساسين     والمعطياƬ ǁوهنا Ý 
  :)2( التصميم لالعداد مƬروƳ الخطة وهمافي
ƈ-    ǏلƦƑǆƗال ǃǐمƬƗكل يكون هذا التصميم من م     : الƬالقمة وهو عمودي ال ǎستو  Ƙستوياùالهرمية الى الم 

 الوالية، البلديùة،  ( أي تكون الخطة مرسومة على مستوǎ مركزي ثم يتم توزيعها للتنفيذ محليا              المحلية ، 
  ...)القرية 

ƒ-    ǎدƳƑƬƗال ǃǐمƬƗال  :             ǎستوùمن القاعدة من م ƾكله عمودي ولكنه عكسي في هذا التصميم فينطلƬ
لمركزية ، ويخضƴ هذا النوƳ من التصميم الى التسلسل االداري فùي  محلي ويصعد الى اجهزة التخطيط ا     

ومن خالل ماتقدم فƎن    محليا وتقديم وجهاƘ النظر حولها      الدولة ويزكى على مستوǎ الدوائر يعد مناقƬتها        
مرحلة اعداد مƬروƳ الخطة هو مايطلƾ عليه ƹالبا مرحلة تصميم االطار المبدئي للخطة حيƚ يتم فيùه                 

تهùا  للمرحلùة     اف التى سطرƘ من قبل وصùياƹة اǗحتياجùاƘ وتقùدير التكùاليف لتهيئ             تحديد االهد 
  .)التالية(يةالموال
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  : مرحلة تصميم االطار النهائي للخطة-3-
ها حيƚ يفترƯ الدراسة من قبل لجان متخصصة وتقدم تقاريرهùا           ي         تƋتي هذǉ المرحلة بعد سابقت    
اƘ على التصميم النهائي لمعرفة االقتراباƘ النظرية للخطة وتكùاليف    ومقترحاتها ثم تبدأ بالنقاƬاƘ واللقاء    

               Ưرùثم تع Ƙالعملية التمويلية والمقاربة بين البدائل المقترحة والمفاضلة بينهما وترتيبها في سلم االولويا
نظم  ت واقرارها بصورتها النهائية ، واصدار القوانين التى      . على اجهزة التخطيط المركزية للتنسيƾ بينهما     

Ǖن البنùاء   ديùد هùذا االختيùار     تحباراƘ االجتماعية واالقتصادية فùي      العملية وتنفيذها ، بعد اخذ االعت     
  .)1(نقطƴمستمرة التاالجتماعي دائما في حالة تغير

  :ة مرحلة تنفيذ الخط-4-
يطاƘ  سلوǁ تطبيقي وفƾ التخط    يسية لترجمة الخطة والبرامƝ المتضمنة                 تعتبر هذǉ المرحلة رئ   

                   Ƙاùل الهيئùتخوي ƴùوالبدء في العملية التنفيذية م ƴالواق Ưمن فكرة الى تجسيدها على ار Ƙالتى رسم
ذ وبعƯ المعوقاƘ التى تعترƯ التنفي    ، المنفذة مرونة وبعƯ اǗستقاللية في تكييف ما كان تصورا ذهنيا         

،      Ǘجدراستخدام اصحاب الكفاية اǕا      العملييردرية والخبرة الفنية ضمانا لس    لذا من اùحا ودقيقùة سيرا وض
  .ƬاوراƘكما رسم من  قبل اثناء مراحل االعداد والم

  : مرحلة المتابعة والتقييم-5-
Ƭبعد مرحلة البدء في التنفيذ                تن Ƌ     ملƬذ      ، والمتابعة الميدانية تùالتنفي ƴالمراقبة وتكون بالتوازي م

نجاƟ االنجاز ، ويعد التقييم مùن        بان ومتابعة نسبة  لمƬكالƘ التى قد تنƋƬ والتى لم تكن في الحس        التسجيل  
كلما استطاƳ المنفذ ان يتعرف على وتيرة العمل وحجùم االنجùاز             ،اساسياƘ التخطيط فكلما كان التقييم      

  Ý خطوة خطوة ويسجل     ، بمعنى ان    والتقييم هو عملية صحية لالرتقاء والتقدم        والمدة المحددة ƴالتقييم يتاب
جيهاƘ ومطالب جديدة Ý والتنمية المحلية التقوم على التخطيط وحدǉ بل والتقييم كمùا              وبƎمكانه اعطاء تو  

  .ودورǉ في التخطيط التنموي) التقويم(سنرǎ الحقا بعد التقييم 
ƘلƑƙال ƘƟƓالم:ǋ üǐǋمƗةالǐǂƟة المǐمǆƗال Ǐƺ ةǀƥƑƪالم:  

ƈǗǋ :مƗةǐǂƟة المǐمǆƗال üǐǋ:  
  :تمويل ال تعريف-1-

صطلƠ من قبل االقتصاديين ويقصد به تلǁ النفقاƘ المالية والمادية التى تنفƾ             لقد أستخدم هذا الم   
فال يمكن للبرامƝ التنموية ان تدخل حيز التنفيذ مالم         ، Ǘنجاز خطط التنمية المحلية وعملية التمويل اساسية      

 واÝ  ) مùستثمرين  ك ( واالعمال تتوفر السيولة المالية الالزمة وƹالبا مايدخل في هذǉ العملية رجال اǕموال          
 لتغطيùة نفقùاƘ وتكùاليف    اƹلفة مالية مخصùصة     المƬروƳ من قبل البنوǁ ،او بما يرصد من          تمويلال

 ǉالمراد انجاز ƳروƬالوصيةالم Ƙمن قبل الهيئا.  

                                                           
  .ǃ250.1985.دار المعارف:مصر.ثالثةالطبعة ال.-دراسة تاريخية بنائية-التنمية والتخلف .السيد الحسيني ) 1(



  

  
51

 ويدخل ضمن التمويل الموارد الحقيقية ، التى يجب تخصيصها Ǖهداف التنمية المحلية وتƬمل المùوارد               
 .)1(لالزمة لبناء الطاقاƘ اǗنتاجية المحلية في  مجال إنتاƜ السلƴ والخدماƘ المحليùة            والسلƴ والخدماƘ  ا   

  تتركز على الوسائل الماديةالضرورية ǗنجاƟالتمويل على أنه تقدم في إعداد برامƝ  عجمية ولقد عرف
ƳروƬموال  ةوتتضمن تكلف  المǕومصدرا ƳروƬالضرورية وكيفية إستعمالها    الم ،    ǉة تسمى  الناحيو من هذ 
  .)2(بالتمويلالعملية 

إن تمويل عملية التنمية له جانبين جانب بƬري سنتطرƾ لùه            : مصادر تمويل التنمية المحلية    -2- 
في عناصر المƬاركة في التنمية المحلية ولكن الجانب المهم وهو العصب الرئيسي للتنفيذ الخطط التنموية               

ة تحتاƜ الى توفر رƌوƩ أموال وتنقسم مùصادر التمويùل         الجانب المالي المادي اذ أن التنمي     و يتمثل في    
  :الى قسمين هما

ƈ-   ةƬƑƢال üǐǋمƗال ƥدƑƬم :    ƹ Ƙيالحكوميرتعتمد معظم المنظما     ùة علùالتطوعي Ƙود    ة والمنظماùى جه
 ولعبƘù   اذ تتجه كل منها الى الدائرة التى تستمد منها التƋييد Ý          ، ا للمƬروعاƘ وهباƘ الجماهير في تمويله   

بصفة منتظمة وبتƋييد من اǕساقفة الى طلب وتجميƴ المساهماƘ المالية مùن       كاالƘ كاثولوكية   منظماƘ وو 
  .)3(جمهور المƌمنين
 لعبƘ في العديد من دول العالم الثالƚ منظماƹ Ƙير حكومية ادوارا مماثلة ارتكزƘ علùى                          كما

اد الخدمة الوطنية في ƾƬ الطùرƾ       سواعد الجماهير والƬباب ومرƘ الجزائر في السبعيناƘ بمساهمة افر        
ولعبƘ جماهير Ƭباب الجامعاƘ الدور نفسه وكùذا        ، وبناء السدود وعملية التƬجير الواسعة ضد التصحر      

  .والهالل االحمر في التوعية الصحية ،منتسبي الكƬافة اǗسالمية الجزائرية 
ايجاد Ƭعور اكثر قùوة     ة الى   حاجإن هذا النوƳ من التمويل الموجه الى مƬروعاƘ محددة في                     

لدǎ المتبرعين بتضامنهم الفعلي الى جانب عملياƘ التنمية ، ويساهم هذا النوƳ من التمويل في تحقيƾ فهم                 
تنميùة فùي جùانفي      وقد اƬار تقرير نƬرته لجنة مساعداƘ ال      ، افضل لموقف هذǉ المجتمعاƘ واحتياجاتها    

لحكومية لم تعد تمثل عنصرا     ين بواسطة المنظماƹ Ƙير ا     الموارد من االفراد المتبرع     الى ان تعبئة   1985
وبجانب هذا التباطƌ في نمو الموارد التى تجيƐ من االفراد ثمة اتجùاǉ              ،كيا في تمويل المƬروعاƘ     دينام

  .وضمن الصناديƾ الدولية ،)4(مماثل للمساهماƘ الرسمية من الدول االعضاء في لجنة مساعداƘ التنمية
ƒ-   ال üǐǋمƗال ƥدƑƬم ǃƑƴ :   نوعين من المصادر ǁول   اهناǕا Ƴالحكومي   : لنو ƾو  ، ويتمثل في االنفاùوه

الميزانية التى توجه في Ƭكل سيولة نقدية Ǘنجاز المƬاريƴ ومنها مايكون من الميزانية العامة الموجهùة                

                                                           
ت الواليـا Ûفلوريـدا .تصدر عن مركز درسات اإلسالم واإلعـالم      .العدد الثالث .مجلة قراءات سياسية  :))تمويل التنمية المحلية    (( وƋخروÛ  ǯبشير نافع  ) 1(

  . ǃ20.1993.المتحدة اإلمريكية

  .ǃ121.مرجع سابق. محمد عبد العزيز عجمية) 2(

)3 (ǯعما.الطبعة األولى  . ثورة حفاة االقدام .در شنايبرترا ǯ : الفكر العربي ǹ1987. منتدÛ ǃ 175. 
  Ûǃ176 نفس المرجع  .) 4(
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الحùد االعلùى للنفقùاƘ      (نحو الجماعاƘ المحلية والمخصصة للتسيير والتجهيز لكل والية والتى تƬكل           
  .)1()المسموƟ بها Ǘستعمالها من قبل اǓمر بالصرف 

                ƾصندوùال Ƙتحدثùي فاسùمحل ƴوطني ومنها طاب ƴطاب Ƙذا ƾمعظم الدول صنادي ƘئƬكما أن         
  المƬترǁ للجماعاƘ المحلية وهو مƌسسة عمومية ذاƘ طابƴ اداري يتمتƴ بالƬخصية المعنوية واالستقالل            

  .)2(اية وزارة الداخلية والجماعاƘ المحليةالمالي Ý ويخضƴ هذا الصندوƾ لوص
قوانين الجبائية والمعدلùة    صƭ الضرائب والرسوم المحددة في               وتتكون موارد الصندوƾ من ح    

وتتمثل الموارد الحالية لهذا الصندوƾ من الرسم على النƬاط المهني          ، عند االقتضاء من قبل قوانين المالية     
والùدفƴ الجزافùي   ، جزائريعلى القيمة المضافة ستة عƬùرمليار دينùار  الرسم  ملياري دينارجزائري، و  
  .)3( مليار دينار جزائري2.5ب)الخاصة بالسياراƘ( والقسمية ،ملياري دينار جزائري 

ظيùف رƌوƩ االمùوال Ǘنجùاز       ي تو Ƭمل هذا النوƳ االستثماراƘ التى ه     وي: النوƳ الثاني من المصادر   
ƴاريƬعامةالم ƾومراف Ƙالتقنية، من تجهيزا ƘبكاƬال ƴووض ،.  

عامة من اجل تحقيƾù     توظيف االموال سواء كانƘ خاصة او     ويعرف االقتصاديون االستثمار بƋنه     
سواء في الميدان   تغيراƘ بنائية وجغرافية على حد      ولǘستثمار تƋثيرا مباƬر في احداÝ       ƚ  االرباƟ عموما

  .االقتصادي واماعي االجت
في ظل العالقاƘ القائمة بين مختلف بلدان        :يل التنمية المحلية   الموارد االجنبية كمصدر لتمو    -3-

  :بية والتى تƋخذ صور متعددة منهاالعالم الثالƚ والعالم المتقدم فƎن التنمية المحلية في حاجة الى موارد اجن
  . تعتبر قلة الموارد الوطنية والمحلية ƹير التضخمية مطلب لتغطية الصرف االجنبي-أ
ية التسغني عن منƠ اعاناƘ التى تمنƠ في Ƭكل عمالƘ وسùلƴ وخùدماƘ اسùتهالكية                 التنمية المحل  -ب

  .  واستثمارية او خبراƘ فنية
Ƙ-     االجنبي Ưحاجة التنمية المحلية الى القرو          ، Ƙاùين الحكومùة    ة التى تكون فيما بùالدولي Ƙاùوالهيئ

اديƾ التمويل االقليمية ومنظماƘ     وصن دولي ، الهيئاƘ الدولية للتنمية ،     بنǁ ال الالحكومية وƹير الحكومية ك   
  التمويل الدولية 

Ɯ -           ر    التنمية المحلية في مجمل البلدان النامية في حاجة الىƬر     االستثمار االجنبي المباùƬر المباùيƹ و
              Ƙصناعاùوال ƴالرئيسية كالمصان ƘƉƬللتنمية الوطنية والمحلية، بزيادة المن ƭفر Ơوالذي من خالله تفت

  .)4(دي العاملة على الصعيد المحليءالمرافƾ االساسية كمعاهد لتدريب االيالبتروكيماوية وانƬا

                                                           
  .ǃ1131) 15/08/1990 (35العدد.الجريدة الرسمية. المتعلق بالمحاسبة العمومية90/21القانوǯ رقم.الجمهورية الجزائر ية الديمقراطية الشعبية  )  1(

عدد Ûالجريدة الرسمية ÛالمتǊمن تنظيم صندوǟ الجماعات المحلية المشترǣ وعمله      266-86المرسوم رقم .جزائر ية الديمقراطية الشعبية   الجمهورية ال  ) 2(
45).05/11/1986.(ǃ1838.  

المحليـة فـي  منظـور       التطور الƶي يجƚ إضفاƏه على المالية       .المجلس الوطني اإلقتصادي واإلجتماعي   .الجمهورية الجزائر ية الديمقراطية الشعبية     ) 3(
ǟ2001جويلية .اللجنة الخاصة بالمالية المحلية.إقتصاد السو.ǃ19. 

  .ǃ46.رضاونية رابح سابق ) 4(
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ƑǐǆƑƙ :ةǐǂƟة المǐمǆƗال Ǐƺ ةǀƥƑƪالم:  
  Ʃاركة              تقاƬم ǎالتنمية المحلية بمد      ùƬة واùالتنمي Ƙي     المواطنين في عملياùواطنين فùالم ǁرا

  .جتمƴ طبيعة هذا الملتنمية مما يضمن اختيار يتالئم وبرامƝ التخطيط ال
 فهي مساهمة جماهير االهالي     استنادا الى تعريف االمم المتحدة     : تعريف المƬاركة في التنمية    - 1-

 تحديد الموارد الالزمة لتحقيƾ هذǉ االهداف ،      حديد االهداف المجتمعية و   الفعالة في عملياƘ اتخاذ القرار لت     
  .)1(ومساهمة االهالي التطوعية في برامƝ ومƬروعاƘ التنمية

  قيام المƬاركة على مساهمة المواطنين يتطلب التهيكل ضمن هيئاƘ وجمعياƘ لتتوحùد االفكùار                     
ودور االهالي مهم في عملية التنمية لتحديد       ،  مƴ المدني والجهود كالمجالƩ الƬعبية المنتخبة وهيئاƘ المجت     

    Ƙوالمساعدة في ترتيب االولويا ƘروعاƬالم  ، Ɯان    برالى ضابط اساسي كماع    وهذا يحتاùام ايفùعنه ولي 
  تùزداد    علماء اǗجتماƳ أن المƬùاركة    ويرĂ)2() تسعى تنمية المجتمƴ الى تحقيقها     الوعي بالقيم التى  (وهو  

  .)3(جة المعيƬةرإستغالل المركز اǗجتماعي وإتساƳ المسƌولية المحلية ودبƎرتفاƳ مستوǎ المعيƬة و
  :  ƟƗدǐد ƥƬƑǆƳ مǃǋǊƻ المǀƥƑƪة

  .وهي مبدأ اساسي لعملياƘ تنمية المجتمƴ المحلي  د قيمة اجتماعية ، مƬاركة المواطنين تع-أ
بƴ من اعماƾ المواطنين     االعمال التطوعية بصفة ارادية تن      مƬاركة المواطنين في التنمية تƋخذ صورة      -ب

  .وƬعورهم باالنتماء 
Ƙ-             عبيةƬال Ƙفقط في اختيار القيادا Ƙاركة المواطنين في التنمية ليسƬبل   ، ان م ùضا  سدتتجùي    أيùف 

  . من بداية العملية الى نهايتهاالمتابعة والتقييم المستمرين
  :اǉمǐة المǀƥƑƪة Ǐƺ الǆƗمǐǐة المǐǂƟة – 2-

 مƬاركة المواطنين في عملية التنمية هي قيمة محورية، باعتبارها هدفا ووسيلة وتبرز اهميùة               ان       
  :)4(المواطنين فيما يليمƬاركة 

 وهùذا    لمجتمعهم وماال يùصلƠ،    عن رƹبتهم ومايصلƠ  المحليين في التنمية يعبر   طنين  امو مƬاركة ال  –) أ
 Ɲكما على التنمية ان تعمل على تحقيقه وكسبه  ،الجانب يستنت.  

  .)انجازها( مƬاركة المواطنين تجعلهم يدركون حجم مƬكالتهم واǗمكانياƘ المتاحة لتحقيقها -)ب
Ɯ(-  Ƭالمواطن في التنمية المحلي     ان ا ǁة ت را       ùون ايجابيùواطن   نمي العالقة التى يجب ان تكùين المùة ب

Ƙوالجماعا Ɲالمحلية ومنه الى الحكومة ، واالستفسار عن البرام.  
  . ان مƬاركة المواطنين في التنمية تضمن صفة االستمرارية للبرامƝ والمƬروعاƘ المخططة-)د

                                                           
(1)   Department of economic and  socio. Affair in popular participation (in) 
    the crisis on making for development . United Nation N.0Y.1975.p41. 
(2) William M. bvan , dimensions of  participation  in voluntary association     
     social forces , vol 36 December 1957.p148. 

  .ǃ.544.1975.الهيئة المصرية العامة للكتاب:مصر.دوǯ طبعة.معجم العلوم اإلجتماعية.إبراهيم مدكور ) 3(

)4 ( Ûمحمد ƫمصر.الطبعة االولى  .مة االجتماعية في  مجال تنمية المجتمع المحليالخدمحمد عبد الفتا:Ûالعلمي االسكندرية ƚ1995المكتǃ 197. 
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ùعجلة التنمية         -)ه Ƙعبية معتبرة كلما اندفعƬاركة الƬالم Ƙكلما كان       ǉالمخاوف تجا Ƙمام وانزاحǕالى ا 
  .المƬروعاƘ وقبول القيم السائدة لها وهذǉ افضل وسيلة للتغيير

  ة وضبط عملية التنمية المحليةي تمكن المƬاركة من خالل الهيئاƘ الƬعبية والمجالƩ المحلية الرقاب-)و
  .)1(االنحرافحتمال واكتƬاف الخلل وتمنƴ وقوƳ اخطاء من المسƌولين التنفذيين في حالة ا

   :ةǐالمƯƑǂƟ المǀƥƑƪة Ǐƺ الǆƗمǐة  اǆم-3-
 المƬùاركة المتاحùة     ة Ǖخرǎ ومن مجتمǓ ƴخر وفقùا لفùرƭ        تتعدد انماط المƬاركة من دول    

ويمكن التفريƾ  ، للمواطنين ، كما تختلف المƬاركة بƎختالف انماطها ودرجة كل مرحلة من مراحل التنمية            
  :يبين اثنين منها والمتمثلة فيما يل

ƈ(-ƥƓƳ üǐƙمƗة الøǐǂƟالم ƖƑƯǂƨال :  
طنين للمƬاركة في التنمية ، حيƚ تتابƴ من المراحùل          ا يعد هذا النمط من أهم وسائل تنظيم المو          

الى جانب فعاليتها    ،والمراحل  المختلفة للعملية      ،ل إعداد التخطيط  للتنمية      اǕولية التي رأيناها في مراح    
  .طاƘ قرارƘ تنفيذية Ý وتƋثير مباƬر في ادارة ƌƬون التنمية المحلية لهذǉ السلما يكون حيƹ ƚالبا ،
ƒ(- ƖƑƏǐǉ ةǐǋƮƳ  ةǐمǆƗƲمƗƜالم:  
ان مثل هذا النوƳ من الهيئاƘ والتنظيماƘ تعد احدǎ أنماط المƬاركة ƹير المباƬرة وتسعى الùى                   

Ƙ المجتمƴù المùدني ،      طنين وتكوينهم وتدريبهم وتضطلƴ بهذǉ المهام العديد من هيئùا         اتنظيم جهود المو  
  .والتنظيماƘ السياسية كجمعياƘ االحياء ، االندية الريفية جمعية التعاونياƘ الزراعية ،

  : ǋƳاƼƏ المǀƥƑƪة Ǐƺ الǆƗمǐة المǐǂƟة-4-
       إن عملية المƬاركة في التنمية المحلية ليسƘ امرا سهال بالنسبة لواقƴ المجتمعاƘ المحليùة التùى                

قداƘ قد تتعارƯ والعملية التنموية واهم معوقاƘ مƬاركة المواطنين في التنميùة            تعيƫ على اعراف ومعت   
  :المحلية مùùايلي

-  üǋǓا ƼƏƑƴعور ب  : الƬال     ƴمن امكانية تغيير الواق ƩƋة         و ،اليùاالجتماعي ƘكالƬùراكم المùهذا نتيجة ت
  . المناسب  في الوقƘالتدخلعدم وتƋخر المعالجة و

-  ǏǆƑƙال ƼƏƑƴال :    Ʒالمواطن ،  قلة التفر ǎاالعمال مما تجعل من         لد ǁابƬهد تƬالمعاصرة ت Ƙفالمجتمعا 
 واهمùال مƬùاركته فùي التنميùة         حاجياته الخاصة، تامين   و وقƘ المواطن ملƐ في سبيل تحصيل المادة      

  .المحلية
كة المواطن ترتبط بمستواǉ     حيƚ ان مƬار   ،لعوامل االجتماعية على المƬاركة     تƋثير ا  :لƼƏƑƴ الƑƙلƘ  ا -
يجعلهم يقبلون على المƬاركة بالجهد والفكر والمال       ما   ودرجة الرفاǉ والمستوǎ االقتصادي وهذا       ،لميالع

 Ơصحي Ʃوالعك.  

                                                           
 .ǃ137.مرجع سبق ذكرهÛسميرة كامل محمد  ) 1(
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-  ƲƓاƥال ƼƏƑƴنجاحا من قبل            : ال Ƙنال ƴاريƬم Ƙاركة المواطنين فكلما كانƬعلى م Ɲثير النتائƋا  ،  تùكلم
  .لمواطنين على العملية بسرور وفرƟ، والعكƩ صحيƠ أقدم ا

-  ƧمƑƢال ƼƏƑƴال:             Ƙاùلديه أثرا نفسيا عدائيا ومعنوي ǁنه يترƎتراب فƹواال ƫعور المواطن بالتهميƬ
   . وعدائيةمنهارة تجاǉ العملية التنموية

-   ƼƏƑƴال ƧدƑƨالمدني وانع     :ال ƴالمجتم Ƙوطنين        ضعف هيئاùاركة المƬùا  دامها يحول دون مùكونه
  .المƬاركةتƋطرǉ وتهيئه للمƬاركة وانعدامها يقلل من نسبة 

ƑƙلƑƙ :اǐǋمǆƗة الǐǂمƴال ǃǐǐقƗǋ ةƴƓƑƗةلم:  
وطالما هناǁ مƬاركة Ƭعبية فمعناǉ هناǁ متابعة وتقييم         تنمية المحلية لن تتقدم من فراƷ              ان عجلة ال  
  .للعملية التنموية

مùة  الخطوة اǕخيرة من مراحل العملية التنموية وهùي مه تعد هذǉ   :  المقصود بالمتابعة والتقييم   -1-
  . وسيلة لزيادة العملية االنتاجية  لالنطالقة في مƬروعاƘ جديدة ، فهيكونها بوابة

 هو تنظيم العملية التنموية ومنهƝ علمي يستخدمه المختصون لتحديد مدǎ نجùاƟ العمليùة          مالتقيي         
 قيمة Ǖمùرمن    والمراد به وضƴ او تحديد     ،القائمة  والتقويم كاصطالƟ يزداد Ƭيوعا الى جانب التخطيط          

  .)1( واتخاذها ميزانا نزن به نتيجة الجهد الذي بذلمقاييƩ معينة يمكن تصميمها مقدمااǕمور على ضوء 
نجاحùا           ان الهدف الرئيسي للتقييم هو الحكم الموضوعي على العمل المقوم ، صالحا وفùسادا ،              

امل والظùروف التùى مùن ƋùƬنها أن          وفƬال، بتحليل المعلوماƘ المتيسرة عنه وتفسيرها في ضوء العو        
 وقùد   ،ة والتمويل، التوقيƘ واسلوب التنفيذ    ام االدار  تƌثرعلى العمل سواء من حيƚ التصور والتخطيط ،       

  .)2(يكون التقييم Ƭامال يتناول العملية من كل جوانبها او جزئيا فيقتصر على بعضها
فقùد   ،مدها التقييم متعددة وكثيرة      يعت هي تلǁ الموضوعاƘ التى يمكن ان      :   موضوعاƘ التقييم  -2-

  : او اǕدواƘ واǕساليب وƹيرها ومن هذǉ الموضوعاƘ مايلي،قييم البرامƝ في حد ذاتها تيتناول ال
ƈ(-  ƛامƥƓال ǃǐǐقƗ   دƟ Ǐƺ  ƑǊƗاƤ :          ƾوالتحقي Ɲمن التقييم يقوم على الدراسة النقدية للبرام Ƴا    وهذا النوùفيه 

  .الƣ...في التنفيذوتتخطيط، في الو هل أخذƘ وقتها في التفكير ،
ƒ(-      ƛƏƑƗǆالǋ ƒǐلƑƨǗاǋ ƖاǋدǓا ǌǋƗƨم ǍǂƳ ǃǐǐقƗ :            ةùمالئم ǎدùى مùمن التقييم عل Ƴويقوم هذا النو

ة Ǖن اǕداة هي مسقط النتيجة فƎذا كانƘ اǕدا       ، االدواƘ المسخرة للتنفيذ البرامƝ واالساليب المستعملة فيها      
  . انƘ معقدة ودقيقة فƎن مستوǎ اǗنجاز يكون دقيقا ومحكماواذا كبسيطة فالنتيجة المنفذة بسيطة ، 

Ɩ(-    ǅǐǂمƑƴالǋ ƹاƥƪǗاǋ ƔƥداǗا ǃǐǐقƗ  :       والخبرة ƭويقوم على تحري التخص،     ǎستوùوم ƾسيùوالتن
 ومùدǎ    والنفسية ومدǎ تƬجيƴ مبادراتهم ،      ومراقبة العاملين وظروفهم الصحية    عملية التنفيذ، التكامل في   

  .وميوالتهم المهنية والفيزيولوجيةاالستعانة بقدراتهم 
                                                           

 .ǃ221.1977.القاهرة.الطبعة األولى .الحǊارة والتحǊر.محمد عبد المنعم نور  ) 1(

  .ǃ99.مرجع سبق ذكرهÛ محي الدين صابر ) 2(
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Ƙ(-    ƖǐƽǋƗال ǃǐǐقƗ :مل تقييم مخƬا   ويùة لنهايتهùا ي فتلف مراحل عملية التنمية المحلية من بدء العمليùم  
                 ƳروƬùاعطاء لكل مرحلة المهلة الزمنية الكافية ،على اعتبار ان العامل الزمني مهم في دراسة الم ǎمد

 Ƭوتداوله ومناق   Ƙي     ثم زمن مرحلة االنجاز والتنفيذ و      والفاعلين ،    ته بين مختلف الهيئاùأي عيب وخلل ف
ون سببه عدم اعطاء الوقƘ الكافي ومن ثم ƹلƾ المƬروƳ أو ظهور بعƯ اعùراƯ الخلùل   النتائƝ قد يك 

  .والفƬل فيما بعد 
øǉ(-    üǐǋمƗال ǃǐǐقƗ :      يلعب التمويل الجزء االكبر ف ƚحي      ، ǉخرƋالتنفيذ وت ƾأو اخفا Ɵوجل برا  ي نجا  Ɲم

جاز مما يعيƾù البùرامƝ      التنمية المحلية تعاني من العجز المادي وعدم التقدير الجيد للتكاليف ونفقاƘ االن           
ن تùدقيƾ   ييمهمة المخططين والمهندسين المال   تكون  وهنا  مواال وجهودا في المراحل السابقة،      أويهدر فيها   

  . التى يتطلبها المƬروƳاالحتياجاƘ المادية والمالية
ǋ(-   ǃǐǐقƗ  ǅǐدƻƗƨالم ƖƑǉƑƜƗا :      Ƴمل هذا التقييم استطالƬطنين لمعرفة ارائهم ومواقفهم من     االموراي  وي

ارǁ في العملية التنموية مùن جهùة    وهو مهم كون المواطن مƬومدǎ الرضا ،Ɲ قبل التنفيذ وبعدǉ    البرام
   .من جهة اخرǎستفيد وم
-3-ǃǐǐقƗال Ɩاǋاد   :  

     Ƙمر         يعتمد التقييم على مجموعة من االدواǕا ƾذا ماتعلƎالتقييم وطبيعته ف Ƴوالتى يحددها موضو 
دراسùة   مùنهƝ     خدم أدواƘ البحوƚ االجتماعية منها المسƠ االجتمùاعي       بالمستفيدين ففي هذǉ الحالة يست    

الƣ ...واǗستمارة ، واالستفتاء   اسلوب المالحظة والمقابلة      معتمدا على  الƣ ، ...، والمنهƝ االحصائي  الحالة  
ن تقييم تماسǁ المنفذ من خالل صالبته و نسبة مارسم له فهنا يلجƋ الى أدواƘ تقنية ومخبريùة                واذا ماكا  ،

  .وتحليل عيناƘ ومركباƘ الصرƟ المنجز ومدǎ تماƬيه والمقاييƩ التى سطرƘ له
Ƭƻة الƬǘƢƘلƑƙال ü: 

مرتكزاƘ اساسية           لقد رأينا من خالل مباحƚ هذا الفصل أن التنمية المحلية تعتمد على مقوماƘ و             
وهي بمثابة أجهزة تترجم التنمية المحلية من تفكير مجرد الى عمل مجسد وتعرفنا على الظùواهر التùي                  

  .أدƘ الى االهتمام بالتنمية المحلية، واǕهداف التى تسعى الى تحقيقها 
يùة والماديùة            وتعد مراحل التنمية المحلية اهم ركن فال اǕموال وحùدها وال اǗمكانيùاƘ الطبيع             

  .لذلǁ ضرورة اƬراǁ المواطن في التنمية المحلية بكل مراحلها واƬكالهابƎمكانها توفير مايحتاجه االنسان 
         ان التنمية المحلية تقوم على مدǎ التكامل واالنسجام بين االمكانياƘ البƬرية والمعطياƘ الماديùة        

إيجاد تقييم يوجه العمليùة     دǎ المتابعة الحقيقية للتنفيذ و    مو، والمالية المتاحة على الصعيد المحلي والوطني     
  .التنموية ويجعلها انسانية قبل ان تكون مظهرا احصائيا وهيكال جامد دون تفاعل
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ƲƓاƥال üƬƻال:  

ƥƏاƦƜال Ǐƺ ةǐمǆƗال üƟاƥم ƥǋƯƗ  
  

  
  

  :    ƗمǐǊد
       üǋǓا ƘƟƓمدخل تاريخي للتنمية في الجزائر:الم   

                Ǘǋƈ:ستعمارية في الجزائرǗالفلسفة ا     
                    ƑǐǆƑƙ:1966-1962( التنمية واالستقالل(  

   ǏǆƑƙال ƘƟƓاملةإستراتجية الدول :المƬة للتنمية ال  
              Ǘǋƈ  :التنموية الموجهة Ƙالمخططا   

                ƑǐǆƑƙ:المرحلة الثانية للتنمية الموجهة  
   ƘلƑƙال ƘƟƓالم:Ƙينياùالتنمية خالل التسع ƴوض   

               Ǘǋƈ: قتصاديǗا ƴالوض   
               ƑǐǆƑƙ:جتماعيǗا ƴالوض  

  )2005-2000(فترة الخماسي االول : ثالثا               
   ƲƓاƥال üƬƻة الƬǘƢ  
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ƲƓاƥال üƬƻال:  
ƥƏاƦƜال Ǐƺ ةǐمǆƗال üƟاƥم ƥǋƯƗ  

  :ƗمǐǊد
 ميزاƘ و خصائÝ ƭ و سنتعرƯ       رحل مختلفة و لكل مرحلة      د مرƘ التنمية في الجزائر عبر م      قل       
ي الجùزائر خùùالل مùùرحلة اǗحùتالل         هùذا الفصل إلى مùùراحل تطورالتنمية بصفة عامة ف        في

الفرنسي ثم أهم المحطاƘ في ظل السيùادة الوطنية من عùهد اǗستقالل و اǗضافاƘ الùتي إعùùتمدتها     
الدولة الجزائرية الحùديثة للقضاء على التخلف بكل مظاهùرǉ اǗجتماعية و اǗنسانية و المادية ضùمن               

                        .  منها النقاط اǕساسùية   المطبقة ثم نستنتƝمباحƚ هùذا الفصل حيƚ نستقرأ اǗسترتيجية
üǋǓا ƘƟƓالم : ǏƢǐƥƑƗ üƢمدƥƏاƦƜال Ǐƺ ةǐمǆƗǂل:  

منها ما وقƴ على الجزائر و هùو      أƬكال متنوعة و يهمنا     تعمار ظاهرة قديمة ، ولالستعمار         يعد اǗس   
  ƚكل قليل الحدوƬ     ره      ياذ ال  إذ طابعه إستطانيƬو الب ƯرǕفي تعامله بين ا ƾتد  فرùدان   دفه إسùمار البل

 ميزاƘ هùذǉ المرحلة و هل عرفƘù الجزائùر تنميùة خùالل الحقبùة                المستضعفة لذلǁ  نتعرف على    
  تعمارية Þ اǗس
Ǘǋƈ:ƥƏاƦƜال Ǐƺ ةǐƥƑمƴƗƨǕة اƻƨǂƻال:   

اǗستطاني وحùسب   طابƴ   في ا لجزائرفƎنه كما أسلفنا يالحظ ال           إن المتتبƴ للفلسفة اǗستعمارية     
 وهي اللفظة المناسùبة Ǖن أصùل        ستدمار ، إبمصطلƠ   إستبدل كلمة إستعمار   مولود قاسم نايƘ بلقاسم فقد    
ر و بنى و Ƭيد أضاف أما النقيƯ فهو اǗستدمار الùذي يعنùي الخùراب و                 كلمة إستعمر البلد تعني عم    

  :فلسفة اǗستطان الفرنسي قامƘ على عدة نقاط منها واǗستنزاف و اǗستعباد 
  ƈ (-عوب ومصادرتهاƬالقضاء على حرية ال .  
 ƒ(-الي و المستوطنينةرية العنصق التفرùهǕاالوربيين بين ا .   
 ƚ(-ا Ɵعب الجزائري القضاء على روƬال Ƙنتماء وثوابǗ.  

اء مستوطنيه عùن    ى إمتصاƭ الضغوط اǗجتماعية و إرض             وقد عمل إلى جانب هùذǉ النقاط عل      
( طريƾ الترحيل و التهجير إلى الجزائر و إيجاد إمتيازاƘ للمستوطنين على حساب الƬùعوب اǕصùلية                 

كما سعƘ اǗدارة الفرنسية إلى بنùاء  ،  و أمالǁ و تحويل ممتلكاهم إلى المستوطنين من عقاراƘ     ) الياǕه
 مƬاريƴ تنمويه تقضي على البطالùة السùيما          و إقامة  ،مƬاريƴ سكنية و إيجاد أحياء خاصة للمستوطنين        

وفي مقابل هذا لم يحظى الجزائريون بƋي إهتمام مùن قبùل اǗدارة              ،ضمن قطاƳ الùزراعة و اǗدارة      
قتùرƟ أول   يùن ا  أ 1958سنة   أهمية إلى ƹاية     م ولم تعطي له   ممتلكاته م تحوذ على التي كانƘ تس   الفرنسية

وكان  ،وقد جاء نتيجة تخوف اǗدارة الفرنسية من اǗنتفاضة والثورة الجزائرية            ، للجزائر برنامƝ تنموي 
مخطط أو مƬروƳ قسنطينة أول مƬروƳ فرنسي يتبنى مطالب إجتماعيùة لتحùسين الظùروف الماديùة                 
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 المƬروƳ مƴ زياردة الرئيƩ الفرنسي ديغول للجزائùر والùذǎ رد علùى الحركùة                واǗنسانية جاء هذا  
    Ɲحتجاجية بهذا البرنامǗأنه  كفيل با       ا ǎة       الجديد  والذي يرùميǕهالي نتيجة البطالة واǕتذمر ا ƭمتصا

  .والتهميƫ والضغط
   : Ɨقǃǐǐ المǂƟƥة اƴƗƨǕمǐƥƑة-1-

 أن الفلùسفة    فكمùا رأينùا   ، ة قùراءة سùويولوجية للتنميùة      إن تقيم المرحلةاǗستعمارية هو بمثاب            
وإستعباد أية أمة يتطلùب القùضاء علùى         ، فة و Ƭعوبها  يضعƘ على إستعباد اǕمم ال    ماǗستعمارية إنما قا  

 ركيبùي الفلùسفة     وكمùا يحلùل عبùد اهللا       ،الƣ...يل و التفقير و التعذيب      كيانها بعدة أدواƘ منها التجه    
ولكنه يعمل علùى إبùتالƳ      ... باǗستغال ل وإمتصاƭ العرƾ والدم    -اǕستعمار–Ǘستعمارية فهو اليكفي    ا

ووسيلته لǘبùتالƳ   ...كيانها و ذاتيتها    ، وطنيتها، تاريخها لغتها ، قافتهاƬخصيةالƬعوب التي إحتلها فيبتلƴ ث    
    ƫخر ،هي القوة والبطǖإرادته  فالإرادة ل ƴستعمارية        ) 1(ين مǗن المرحلة اƎف ƾوعلى ضوء ما سب Ƙأوصل

الجزائر إلى مستوƹ ǎير مرضي في مجالƘ التنمية وتركƘ السياسة االستعمارية الدمار والخراب فùي               
  :العديد من المجالƘ و التي منها

      .)2(%90 ىإل إنتƬار اǕمية عند الجزائرين في سنواƘ اǗحتالل اǗخيرة- )1(
  . آالف اليتامى و آالف اǕرامل - )2(

  . و المنفيين آالف المعطوبين- )3(
  . القضاء على النظام اǗجتماعي العƬائري الذي كان سائدا قبل اǗستعمار-) 4(
  . السعي إلى طمƩ الثقافة و الهوية الجزائرية بمحو معالمها ورموزها-) 5(
  . تحويل اǕرƯ الزراعية من زراعة القمƠ إلى زراعة الكروم و إنتاƜ الكحول-) 6(
-2- ƚƑƗǆƗƨا :  

نتƝ من مراحل اǗحتالل للجزائر أن فرنسا اǗستعمارية لم تسعى في تاريخها اǗحتاللي إلى تبني                نست        
أي مƬروƳ تنموي و أنما كانƘ تسعى إلى بناء مجتمƴ و دولة بƋكملها الهدف اǗساسي من إنƬùائها إيجùاد                    

ى و أفكùارهم   يتماùƬ  للفرنùسيين جديùد نسا اǕم Ý و بنùاء مùوطن   مساحة جùديدة لتنفيƩ الضغط عن فر 
في هذǉ اǕثناء لم تكن السلطة الجزائرية قد تƋسùسƘ          قوة  بالهم قهرا و  تفرنس وتهجيرالجزائريين و    وطموحاتهم

، )1954يرية في نوفمبر    التي فجرƘ الثورة التحر   (إال مƴ مطلƴ الستيناƘ وهي إمتداد لسلطة الثورة التحريرية        
أما وظيفة الùدولة الجزائرية    ،دفها تحقيƾ اǗستقالل التام     كان ه و عليه فƎن السلطة الجزائرية قبل اǗستقالل        

  الموروثùة عùن    بعد اǗستقالل فتطلعƘ الى البناء و التƬييد Ǘتمام اǗستقالل الوطني والتقليل من نسبة التبعية             
  .اǗستعمارية

  

                                                 
  .1993ǃ Û21دار األمة برƧ الكيفاÛ ǯ: الجزائر . الفرنكفونية مشرقا و مغربا.بد اŻ ركيبي ع   ) 1(

)2 (  ǃ Û 21نفس المرجع.  



 

 
60

  ƑǐǆƑƙ :Ǐƺ ةǐمǆƗال üǘقƗƨǕ1966-1962(  ا(   
 و بال ǁƬ أن     نمية منذ فجر اǗستقالل و قيام السيادة الجزائرية       على البوادر اǕولية للت   سنعرƜ هنا         

 ،ف و المعانùاة     و الوسائل الكفيلة بالتخفيف من عوامل التخل      ديثة ستبحƚ عن اǓلياƘ     أية دولة مستقلة ح   
 فما هي اǗستراجية التي تبنتها الدولة الجزائرية لتقليل من        ، وهذǉ الوظيفة تبنتها الجزائر سياستها الوطنية     
Þ المعاناة الموروثة عن الفترة االستعمارية.  

 -1-ƔمدƴƗة المǐمǆƗة الǐƜǐƗاƥƗƨƋ :  
ر الجزائر بعùد    ي التفكير الجاد في تسي    ائرية بعد قيام الثورة التحريرية بدأ      منذ تƋسيƩ السلطة الجز          

النظùام  تبنùي   الùى    1962 الجزائرية في مƌتمر طرابلƩ سنة    و لقد سارعƘ السلطة      خروƜ المستعمر، 
والتي بحاجة إلى جهاز دولùة مركùزي        ، اƬǗتراكي الذي يتالءم ووضƴ العديد من الدول المستقلة حديثا        

بيùان أول   (وموجه للمƬاريƴ والقراراƘ في إطار توازن وطني ضمن مبادƏ وثوابƘ الثورة التحريريùة            
لùى   من االسùتقالل ا    االولى السنواƘ   إلى جانب النظام اƬǗتراكي عمدƘ الجزائر في        ،  )1954نوفمبر  
ƩسيƋنواة   ت     Ý الصناعية Ƙالثقلية والمركبا Ƙإفيان     الصناعا Ƙإتفاقيا Ƙاون   ) 1962(وأقتضùسياسة التع
 ،ين واǗنسحاب على مùراحل و هùذا من أجل أال يعيƾ الخùروƜ التام للفرنسيين من الجزائر                تلمدة سن 

بقاء أعùùداد   ء في  هاته اǗتفاقاÝ Ƙعلى إ      جاوالمنƘƉƬ و الهياكل الصناعية     هذǉ  توقف  فيƌدي إلى أزمة    
عمل في فرنسا Ý كما بقيƘ الجزائر تعتمد بƬكل خاƭ على فرنسا في الحصول              ضخمة من الجزائريين لل   

وضمن اǗستراتيجية التنموية عمدƘ إلى إعتماد برامƝ       . )1(نية و الثقافية و إنƬاء  المصانƴ      على الخبرة الف  
:   بƎسùتثمار قدربùù     1964ثم برنامƝ سنة   ،مد من مخطط قسنطينة   الذي أست 1963سنوية كبرنامƝ سنة    

% 30,2 و الùسلƴ، لقطùاƳ   % 54  فرنسي Ý موزعة على بعƯ القطاعاƘ، منهùا         فرنǁ ليون م 2,919
ومن اǗسترتيجياƘ المتبعة أيضا عمدƘ الدولة الجزائرية       . )2(لصناعةلقطاƳ ا % 18,8 و   لقطاƳ الزراعة 

وجاء تƋùميم     ،1963 جويلية   26قة ƹير ùƬرعية بعد صùدور قانون       الى تاميم اǕموال المكتسبة بطري    
ة إلùى    يصادر أموال اƬǕخاƭ المحكوم عليهم باǗساء      27/08/1964ثاني مƴ اǕمر الذي صùدر في       

  .المƌسساƘ الدولة و تاميماƘ مسƘ عدد من مختلف 
فط و الغùاز كمùصادر       و ربطها ربطا وثيقا بقطاƳ الùن       1965 منذ سنة    على الصناعة الجزائرإعتمدƘ  و

  .للطاقة وƬريانين أساسيين لبناء إقتصاد جùزائري عùصري 
   : مƖƑƽǋƴ الǆƗمǐة ǈƗƑǉ Ǐƺ المǂƟƥة-2-

واقعا  إالأن هناǁ  ،االولى من اǗستقالل   تبنتها الجزائر في السنواƘ    على رƹم من اǗستراتجية التي           
 بمثابة عوائƾ جوهرية Ǘبقùاء الجزائùر دون         تمتل في عدة أƬكال وهي    ، أكبرمن مستوǎ التطلعاƘ     كان

  : المستوǎ المنƬود ومن هذǉ النقاط نسجل مايلي

                                                 
 .ǃ89.1980.ديواǯ  المطبوعات الجامعية: الجزائر.ر الدينامية اإلقتصادية والتطور االجتماعيتجربة الجزائ.عبد اللطيف بن أشهنو  )1(

  .ǃ170 .دوǯ تاريư.الشركة الوطنية للنشر والتوƹيع:الجزائر.دوǯ طبعة .التنمية اإلقتصادية في الدول العربية وفي المغرب.إسماعيل العربي )2(
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- ƈ- داة االستقالل وتبعيته للهيكلة االستعمارƹ التدهور وحجم التخلف ǎيةمستو.  
- ƒ-     زدواجية االقتصادǗة     ية و التبعية بنسبة كاملة لفرنسا       اùالتعلمي Ƙسساƌفي التجارة الخارجية والم 

  .)1(والتقافية
- Ɩ- د         400ين فقد تركو حوالي     يلهجرة الجماعية لالورب  اùا اوجùرة ممƹاƬ سسة صناعية وحرفيةƌم 

  .الواقƴ االجتماعيالوضƴ االقتصادي وإضطرباƘ وتدهورا في 
- ƚ-             ƜاùنتǗالصناعية عن العمل و ا Ƙسساƌة      توقيف العديد من المùالتجهيزي Ƙصناعاùيما الùالس

  .ية نية والتحويلوالمعد
وهùذا بسبب الفراƷ الùùذي     ) 1965-1963(واضحة خùالل  سنواƘ     تراجƴ اǗنتاƜ بصورة      -د -

  .التي لم تحترم  ما جاء في بنود إتفاقياƘ إيفيانالتقنيون و اليد الƬغيلة   تركه
- ǋ-من سنة ي إعتماد التسي Ƴإلى هيمنة1963ر الذاتي للمزار ƾفي التطبي Ƙبروقراطية على ، وقد تحول   

  .)2(قطاƳ الزراعة نتيجة تدخل العديد من الهيئاƘ الحكومية

                                                 
 .1986.مركز دراسات الموحدة العربية:بيروت .الطبعة الرابعة.ةجاهاتها التكاملية والتنا فريخطط التنمية العربية وات. محمد الحمص) 1(

 ǃ155.  
) 2 (ǯالمعهـد العربـي   :الكويـت .تجربة الجزائر في التعاونيات  الزراعية ودورها في التخطيط للتنمية الزراعية والريفية المتكاملة في الكويت. عادل حاسو

  .1988ǃ117. للتخطيط
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 ǏǆƑƙال ƘƟƓة: المǂمƑƪة الǐمǆƗǂلة لǋة الدǐƜǐƗاƥƗƨƋ:   
لعùب  و، اد الوطني  والمƌسسة العمومية       إلى توجيه اǗقتص   1965 سعƘ الدولة الجزائرية منذ عام        

دادها بالموارد البƬرية االزمة Ý لذا تùم        الحزب السياسي الواحد دورا بارزا في توجيه السياسة الوطنية و إم          
  :تبني مجموعة من المخطاطاƘ المرحلية نحاول تقسيمها عبر عقود زمنية متتالية كالتالي

 Ǘǋƈ:ةǊƜǋالم ƖƑƯƯƢالم:  
-1- üǋǓا Ǐƙǘƙال ƯƯƢ1969-1967(  الم:(   

اء القوعùد اǗساسùية     حيƚ تم فيها إرسù    ،      تعد  هذ المرحلة أساسية في تاريƣ الجزائر الحديثة             
ƴالمنجمية في ماي من عام        ، للتصني Ƙميم الثرواƋيطرة         ، 1966وتùس ƾùو طنية لتحقي ƘركاƬ اءƬو إن

أخذƘ تقوم بدور متزايد في الحيùاة        كاملة على النƬاط اǗقتصادي وعلى لسان محمد الحمƭ فƎن الدولة         
 مليùون دينùار     9,142لƸ معدل إستثمار  في توجيه إدارة حركة التنمية و قد ب       ، اǗقتصادية و اǗجتماعية  

  .جزائري 
                   ƾùاط الوثيùرتبǗن اùم ƭتخلùيدخل ضمن سياسة الدولة لمحاولة ال ƴإن التركيز على التصني

و تقليل التبعية الى الخارƜ و خاصة الدولة الفرنسية، ƹير أن المالحظ على             ، باǕسواƾ الرسمالية الدولية  
يعزǎ منهùاإلى قùصر     ، خفاقاƘ في المƬروƳ التنموي الوطني    بعƯ النقائƭ المسجلة و اǗ     هذǉ المرحلة 

   : نسجل مايليومن هذǉ المالحظاƘ، عمر التجربة الجزائرية 
  .تخلف قطاƳ الزراعة مقابل تزايد عدد السكان أمام اǗنتساب للقطاƳ الصناعي *
  .النتاجية اف الƬديد في إستغالل الطاقاƘ لصناعية من الضع اليد امعاناة *
  .ر و التحكم في أدواƘ االنتاƜ وإنخفاƯ إنتاجية العمل يل التسيمƬاك *
اǕولى في سبيل تحقيƾ تنمية وطنية إستفاداƘ مùن الثùروة            نستنتƝ من هذǉ المرحلة أن الخطوة     و   

ثم تلتها الخطوة الثانية  والتي تتمتل في تنظيم الصناعة التحويلية وهùي مكملùة للùصناعاƘ                 ، الطبيعية
  .تلفة االستراتيجيةالمخ

الùصناعية  قابة الدولùة للمƬùروعاƘ      من ر % 80 القطاƳ العام اǕقتصادي أصبƠ يمثل    ونسجل أن           
   .)ƾ)1 التنمية االقتصاديةيلتحق

- 2-üǋǗا ǏƳƑƓƥال ƯƯƢ1973-1970(  الم:(  
 ǉتوجها جديد            في هذ Ƙريف في سياسة الدولة الحديثة لينصب االهتمام نحو تطوير ال         ا الفترة عرف، 

و الزراعة ، لرفƴ     ووضƴ قاعدة اساسية للتصنيƴ من اجل إقامة إقتصاد حديƚ وتوفير متطلباƘ الصناعة           
  .معدƘǓ التنمية والتركيز على الموارد الطبيعية 

على لجميƴ المواطنين، و تùوفير    لتحقيƾ مستوǎ ثقافي و فني ا      كما جاء االهتمام بتطوير التعليم والتدريب     
   Ɯعمل أحسن خار ƭالزراعة ،  فر     Ɯفي إنتا ƴمدة ،          و التوسيùسǕم     الصلب و مواد البناء و اùد تùو ق 

                                                 
  .1991Ûǃ461.مركز دراسات الوحدة العربية :بيروت .يالجزء الثان.دراسة نقدية للتجارب التنموية في األقطار العربية . محمد محمود اإلمام  ) 1(



 

 
63

خمسة عƬر مليار دينùار لقطùاƳ        منها مار في هذǉ المرحلة ثالثين مليار دينار،      لتحقيƾ هذا الغرƯ إستث   
ي وتوسيƴ االستثماراƘ اǗنمائية ،     وإستهدف هذا المخطط إستتكمال صورة اǗقتصاد الوطن       ،)1(قاƘوالمحر

  .من مجمل إستثمار المخطط الرباعي % 42,4:دعم قدر بحيƚ حظي قطاƳ الصناعة ب
 مرسùوم الة الزراعية بموجùب     ور وتاميم الث  ماراƘ الزراعية ،  وقد أممƘ خالل هذǉ الفترة االستث             

  .وإعالن الثورة الزراعية من نفƩ السنة،  08/11/1971الصادر في
  ):1973-1970(مالحظاƘ عن مرحلة 

 القطاƳ العام وخاصة الصناعة بƎنخفاƯ الكفاية وإرتفاƳ تكاليف االنتاƜ وإرتفاƳ نسبة الطاقùاƘ              عاناةم *
  .المعطلة 

   . الوطنيةلمنتوجاƘاصعوباƘ التسويƾ و ضيƾ السوƾ الداخلية أمام * 
  .صعوبة المنافسة في اǕسواƾ الخارجية السيما في الصناعاƘ الثقلية * 
 رسùمالية لذاƘ مصالƠ خاصة إرتبطƘ با    ) برجوازية بيروقراطية   (وقراطية  ظهورفئة تقنوقراطية بير  * 

 ƴإقتصادية والتعاقد م ƘروعاƬقامة مƎأجنبيةالعالمية ب ƘركاƬ)2(.  
  %.08بلغƘ نسبة النمو في هذǉ الفترة حوالي*
-3-  ǏǆƑƙال ǏƳƑƓƥال ƯƯƢ1977-1974(الم:(  

لنقائƭ السابقة في المخطط السابƾ ، لùذلƘ        ǁ و ا          جاء المخطط الرباعي الثاني بعد تقييم المعضال      
لقطùاƳ   خاصùة    عنايùة    تطورالتنمية تطوراعقالنيا رƬيدا ، ولقد أوليƘù         لسياسة المخططاƘ تمث  نجد  

سجلƘ زيادة في االنتùاƜ      لقطاƳ السكن واƬǕغال العمومية ، وقد        الصناعاƘ التحويلية وصب إهتمام ثاني    
  Ƙالمجال لليد العام    ،%11بلغ Ơإلى أربعمئة وخمسون ألف موظف       لة وا وفت  Ƙل  جديد   لتي وصلùذا تاهي

تحسن المستوǎ المعيƬي واالهتمùام بالفئùاƘ       المغتربين الذي عادوا إلى الوطن ، و      مقبول ومنهم العمال    
 ، التùصنيƴ  لى المناطƾ النائية و إتباƳ سياسة المركزيùة       كما إتجه التركيز ا     ،االجتماعية االكثر حرمانا  

سنة لتحقيƾ التنمية الصناعية     1978،  وأعتبرƘ سنة     %43،5يربو عن    الصناعة ما  قطاƳإستثمر في   و
  .   في الجزائر

        وتستخير نظام تربية وتكوين موجها يحمل على عاتقه تلبية الحاجيùاƘ الجديùدة لǘسùتثمار، و                
يمته مئùة مليùار     وتم إعتماد ماق   تحسين مستوǎ معيƬة االفراد و الجماعاƘ في مختلف جهاƘ الوطن ،          

Ƙالمحروقا Ƴل نصفها لتقويم قطاŇ3(دينار جزائري حو(.  
  .وتنظيم التبادل الخارجي  ،وإعادة تنظيم البنوǁ  ربونية ، زاد االهتمام بالصناعاƘ الهيدروككما  

  

                                                 
  .ǃ26.1991.ديواǯ المطبوعات الجامعية:الجزائر.اقتصاد الجزائر المستقلة.أحمد هني  ) 1(

  .ǃ09.1978.األهرام.سلسلة مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية:مصر .التحديثالتجربة الجزائرية في التنمية و.خير عزيز  )2(
  .26مرجع سابق ǃ.أحمد هنņي ) 3(
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   ):ƖƑƜƗǆƗƨƋ )1967- 1977 مǂƟƥة

 الجزائريùة   Ƙ الدولùة   وضùع  يربو عن إحدǎ عƬر سنة متواصلة من  التنمية الوطنية الموجهة            ما   * 
–فيمùا يعùرف بùالتخطيط للتنميùة         خاللها  التجربة االولى ضمن االستراتجية الوطنية للتنمية الƬاملة          

 Ƙالمخططا-     
 هي خطوة إيجابيùة لǘسùتقرار وتقليùل التبعيùة         ي سياسة المخططاƘ بتƋميم اǕراضي و     تم التركيز ف  * 

  .االقتصادية
علùى  ، لها وهي خطوة إيجابية   إيجاد القوانين المنظمة     والتكملية و  وليةثم جاء االهتمام بالصناعاƘ التح    * 

  .عاƘ التحولية على أهميتها و ضرورتهاالى الصنا مستقلة حديثا تلجƋالبلدان ال اعتبار جل
كخطوة اساسية لتوطين السكان    اطƾ النائية بتحسين االوضاƳ فيها      جاء بعد ذلǁ االهتمام بالريف و المن      * 

  . القتصاديةإ من الناحية جهويالن توازالوإضفاء 
ادة التاهيل والتعليم والتدريب بزيƘ الذي إنعكƩ إجتماعيا زيادة االستثمار في قطاƳ المحروقا *
  .والمواطن الجزائري النسانالوطنية وتحسين اǕوضاƳ المادية للعمالة اعدادال

 ǅǐƓ Ƒم ƔƥƗƺ1978ǋ1979:  
يƩ هواري بومدين الذي يمثùل المرجعيùة االساسùية          فاة الرئ عرفƘ هذǉ الفترة حدثا تمتل في و        
  ƴللتصني        Ɵفي الجزائر والرجل الكرزمي الذي له طمو          ùل الùسب بùفي  قيادة الجزائر فح Ʃد  ىليùح  

 هذǉ االثناء مية المناهضة للسياساƘ اǗحتالل ،ووفاته في       المساهمة في اǗتحاداƘ الدولية والتجمعاƘ اǗقلي     
أو بعبارة أخرǎ من     من يخلفه Þ   محل فراƷ او خالف بقدرما هي مسƋلة          عمر الدولة الجزائرية ليسƘ    من

     Þ هو االقرب الى سياسته وتطلعاته،        ،Þ في نهجه ǉم       وهل يواصل من ياتي بعدùسياسة بديلة تالئ Ɲام ينته
و الجزائùر    ،الذي لم يمضي على إنعتاقه سوǎ سنين قليلة        الدوله الجزائرية و المجتمƴ الجزائري الفتي ،      

مùا هùي     او بùاالحرǎ     فما هي الùسياسة القادمùة Þ       ، الثمانيناƘ أبواب عتبةالعقد الثاني لمرحلة   على  
  . للجزائر بعد رحيل منظرها االولÞ–السياسة التنموية -االستراتيجية القادمة

 ƑǐǆƑƙ:ةǊƜǋة المǐمǆƗǂة لǐǆƑƙة الǂƟƥالم:  
-1- üǋǗا ǏƨƑمƢال ƯƯƢ1984-1980( الم: (   

      Ƙكما رأينا بناء       ، الموجهةلم التنمية تمثل عتبة ثانية في س    ان فترة الثمنينا Ƙفترة السبعينا ƴذا طبƎف
استراد كل مايستلزم لتسيير المƌسسة الوطنية من عتاد واجهزة ،اما العتبة الثانية فقد جùاءƘ               و المƌسسة
ƘعاراƬجتماعية للفرد     بǗجتماعية    تخدم الحياةاǗا Ƙالحاجيا ƾالدو   .بمعنى تحقي Ƙا     ولقد عمدùى مùلة إل

  ،1980في اكتùوبر  عادة هيكلة بعƯ المƌسساƘ الوطنية و تدخلƘ أيضا في إ، يعرف بمبدأ الالمركزية 
 أولى المخطط الخماسي اǕول إهتماما بالسكن و النقل و معالجة البطالة وهي مƬاكل أصبحƘ تطبƴ              لقد  و

 سيزيد فùي إختنùاƾ اǕوضùاƳ        أي تراكم المناطƾ الحضرية و تتطلب حلوال استعجالية اليوم قبل الغد، و         
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رƹم الƬعار الذي رفƴ في هذǉ الفترة من أجل حياة          . الصناعية بعƯ الƬىء     السيما بعد إخفاƾ المƌسسة   
طبعهùا تفùاقم    اƘ لذلǁ أصبحƘ الجزائر فùي دوامùة ي        افضل إال أن الواقƴ كان أكثر من مستوǎ التطلع        

    ǎالز دهور وت ،إلى عجز مزمن في الميزان التجاري       التضخم الذي أد ƜنتاǗتراد      اùسǘل ǎا أدùراعي مم
فان هذǉ المرحلة عرفƘ تدريب العمùال خùالل         " اǗمام و كما عبر عنه محمد محمود        ،المتزايد للحبوب   

    . .)1(" عن طريƾ تسليم المفاتيƠالتنفيذ و إستعاب التكنولوجيا
التوجيه المفرط نحو التùصنيƴ     أمام هذǉ الصعوباƘ و المƬاكل اǗجتماعية و اǗقتصادية الناتجة عن                

،    فƎن الدولة الجزائرية منذ إستقاللها لم تعطي إهتماما متوازنا للقطاƳ الخاƭ اال في هذǉ الفترة الزمنيùة                  
المƌسùسة الوطنيùة الùى مƌسùساƘ         العمومية بتفكيǁ  للمƌسسة وعرفƘ إعادة الهيكلة العضوية والمالية    

خصƭ في النƬاط اǗقتصادي و تبسيط عملية التسيير لتنسجم         التحكم في جهاز اǗنتاƜ والت     قصد،صغيرة  
Ƙالوحدا ƴنتاجية  مǗا .  

 البƬرية واستغاللها بصفة عقالنية      تكمن في إتخاذ القراراƘ و تثمين الموارد      وتحقيƾ الالمركزية الحقيقية    
  .)2(و دعم التوازن الجهوي،

الواقƴ كùان   ، ف كما سبƾ ذكرǉ  ائيا  ، ولم تستدرǁ نه    1982ولقد تجنبƘ الجزائر أزمة محققة سنة       
 الظرفيùة ƹالبùة     الترقيعùاƘ حدي أمام سياسة الدولة التنموية ، و أصبحƘ الحلول االستعجالية و          أعتى ت 

وادر إفùالƩ   بù ، و ة  وميموتدهور المƌسساƘ الع  ، ايد المستمر لǘستراد الغذائي     التزلمواجهة الحوادƚ و  
، و إسùتهالǁ    من جهة الùوارداƘ   % 20ما قيمته    إلى    وصل إستراد الغذاء   بعضها الحƘ في اǕفƾ  فقد     

 ،)3(من السلƴ الزراعية وتصنيعها    االنتاƜ  إدارة الجزائر خسائر ضخمة بسبب عجزها في     تكبدƘ  و،% 50
 ƴفي نسبة النمو و       ولقد طب ƴالفترة تراج ǉالتي   هذ  Ƙأسعار النف   % 5،2بلغ ƴنتيجة تراج     ƾواùي االسùط ف
  . العالمية

   ):1989-1985(الƢ ǏǆƑƙمǏƨƑ  المƯƯƢ ال-2-
لقد اعتمدƘ الدولة في هذǉ المرحلة سياسية االحتفاظ بوتيرة نمو مدعمة بجهùاز إنتùاƜ يùضمن                         
ǎإستثما مستو   ùتسديد الديوان      و،)دينار جزائري   ( مليار   550: ر هام يقدر ب ǉالدولة سياستها تجا Ƙواصل
ولقد  .جيدا   ادي واستعمال ادواƘ التنظيم إستعماال    وتƬجيƴ الصادراƘ واǗعتناء بالجانب الم    ، )4(الخارجية

الùسنة  ،أما ما ميùز هùذǉ       %0،6 حيƚ لم تزد نسبة النمو سوǎ         إنهيار تام لالقتصاد   Ƭ 1986هدƘ سنة 
وأنها عملية تغير Ƭامل تƬمل الحيùاة        - الذي جاء يƌكد على مواصلة عملية التنمية       صدورالميثاƾ الوطني 

وقد نظر إلى تحقيƾ التنمية المستقلة من أربعùة زوايùا            -ية و االقتصادية    السياسية و االجتماعية والتقاف   
  :أساسية تتجلى فيما يلى

                                                 
  .ǃ462.المرجع السابق.محمد محمود اإلمام)  1(
  .ǃ27.المرجع .نفس )  2(
  .ǃ48.مرجع سبق ذكره.خير عزيز)  3(
  .ǃ21. مرجع سابق.أحمد هنņي ) 4(



 

 
66

*Ʀالǋا ǍلǋǗة اǐ:رتكز على بناء قاعدة صناعية متنوعة و متكاملة ومتوازنة جغرافيا  ت.  
*Ʀالǋة اǐǆƑƙة الǐ:         صاد  تحسين الكف الى  هدف   ترتكز على تقديم نظام جديد لالدارة االقتصادية يùية اءة االقت

العمùال فùي     إدارة المƬروعاƘ ومƬاركة     مركزية االقليمية والمركزية  على أساƩ مركزية التخطيط واال    
  .والثورة الزراعية اǗدارة

*ƦةاالƙلƑƙةالǐǋ  :Ăل             تركزعلùو تقلي Ƙمحاولة زيادة المدخرا ƴزيادة تدريجية في الدخل الفردي م ƚحداƎ
  .اǗعتماد على الموارد الخارجية 

*Ʀة االƴƓاƥة الǐǋ :    ƚفي ترتكزعلى الح ƴالسري          ǎوùب القùمن التعليم والتدريب لالستجابة لطل ƴالتوسي 
   .إستثمارها في خلƾ بيئة إجتماعية و ثقافية مناسبةالعاملة المدربة و

 وحل، إنعقاد ندوة وطنية خصصƘ لدراسة مستوǎ اǗصالحاƘ اǗقتصادية          Ƭ1986هدƘ سنة    و        
Ǘا ƘكالƬوقصاديالم ƭعلى قائمة النقائ Ƙوركز Ƙسساƌالم Ưاكل كما يلي ةالتي تعاني منها بعƬالم :  

  .المƌسساƘ و تƬغيلها وفƾ طاقة إستعابها الحقيقية يرنقƭ التحكم في تسي) 1-
- 2  ( ƴالتجارة الداخلية و التوزي Ƙسساƌضعف فعالية م.  
  .ضعف التحكم في عملية البرمجة و التخطيط ) 3 -
  .  ظاهرة التبذير في مختلف المجاالƘبروز) 4-

 ƘهدƬ 1986  سنة         كما    Ƙالموارد النفطية تغ      إنهيار في أسعار المحروقا Ƙز     أين كانùطي كل عج
ه بزيùادة   د الجزائري مراجعة سياساته ونفقات    اǗقتصاو بعد هذǉ السنة يطلب من       في اǗقتصاد الجزائري    

اراƘ ووجهƘ بعƯ االعمùال إلùى وز      نتاƜ إلى وحداƘ اقل     وتفتيƘ ادواƘ اال  سلطة االدارية المركزية    
و تغييùر  ، التطوير مما يضمن مركزية أعم للنظام اǗقتùصادي   وصية يتعلƾ منها بالتسويƾ واالستغالل و     

  .ر االƬتراكي ووظيفته يدور التسي
 مصادقة المجلƩ الƬعبي الوطني على مƬùروعين أساسùين Ý وتمثùل             1987فيما ƬهدƘ سنة    

و تمارƩ  هذǉ اǗستقاللية في حùدود        ، ول في منƠ إستقاللية اǗدارة لƬركاƘ القطاƳ العام         المƬروƳ اال 
، االهداف الوطنية للتنمية حسب الخطط القومية ، ويمارƩ القانون حظر على بيƴ أسهم الƬركاƘ العامùة               

ƴلها المساهمة م Ơقابضةوسم ƾرف صناديƬ1( بعضها رسميا با(.  
 بمصادقة المجلƩ يتمثل في إعادة تنظيم مزارƳ  القطùاƳ العùام و              الذي حظي       أماالمƬروƳ الثاني    

في إدارتها لعمالها الذين أعطى لهم حƾ دائùم فùي           رة هذǉ المزارƳ و منƠ المسƌولية الكاملة        إستقالل إدا 
لكبيùرة إلùى    وبمقتضى القانون الخا ƭ قسمƘ المùزارƳ ا        ،إستغاللها ، مقابل دفƴ العمال أقساط سنوية      

 وتقسم على أسùاƩ عùدد العمùاƃل و المùساحة و              عمال   الى خمسة ثالƚ   مراƘ فالحية تضم بين   مستث
  .)2(صول الرأسمالية المتاحةواال
  

                                                 
  . ǃ91.1989.مركز دراسات الوحدة العربية:بيروت.الطبعة األولى.قياس التبعية في الوطن العربي.إبراهيم العيسوي  ) 1(
  .ǃ92 .نفس المرجع ) 2(
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 -3-ƖƑǆǐǆƑمƙال ƔƥƗƺ ǃǐǐقƗ :  
      :       إن تقييم فترة الثمانينياƘ يجعلنا نحصرها في خمسة مالحظاƘ أساسية وهي

.                            التكاليف المستمر في االنتاƜ وفي االستهالǁلقد عرفƘ فترة الثمانينياƘ إرتفاƳ  -)أ - 
 بل عرفƘ مصدرا واحدا تمثل فùي المحروقùاƘ   تمويل خالل هذǉ العƬرية لم تتنوƳان مصادرال  -)ب -
  .فقط
- Ɯ(-      دور ƭالفترة تقلي ǉهذ Ƙاركة العمالية في التسكما عرفƬى اعت  المùباريير االقتصادي عل  Ƙاùملف

يير و تفùاقم التùصرفاƘ       التùس  لتطوير تعالƝ على مستوǎ الوزارة مما انعكƩ على مستوǎ          التسويƾ وا 
                                                                          .  البيروقراطية السلبية

ƴ يزاعي االمر الذي يحد من تو     ال النمو االقتصادي و االجتم    عدم التوازن الجهوي في مج     إستمرار -)د -
بالرƹم من الƬروƳ فùي بùرامƝ هامùة          على التراب الوطني ،    االقتصادية توزيعا عادال وفعاال    االنƬطة
.                      Ƭريط الساحلي الى لالتركيز في االنƬطة الصناعية عƠ الوالياƘ والبلدياƘ المحرومة ولصال

سي واالقتùصادي وتمثلƘù فùي       اعرفƘ هذǉ الفترة ظاهرة مالية أثرƘ حتما على الوضƴ الùسي          -)و -
نينùاƘ بخمùسة وعƬùرون      المذهل للمديونية الجزائرية الخارجية والتي قدرƘ في آواخùر الثما         رالتطو

                     .                        ية البنكية مرحلة ضغوط المƌسساƘ الدول الجزائرملياردوالر ودخول 
ƘلƑƙال ƘƟƓالم :ƖƑǐǆǐƴƨƗال ƔƥƗƺ ةǐمǆƗال ƲƮǋ:   

عديùد مùن    تعتبر مرحلة التسعينياƘ من اصعب الفتراƘ في مسيرة التنمية الوطنية حيƚ عرفƘ ال              
  كسùù Ƙدم اǗستقرار السياسي ، وكلها عوامل إنعùاǕزماƘ و اǗصالحاƘ رƹم تفاقم الوضƴ اǕمني وع

 :           المحالة على مستوǎ التنمية بوجه عام ونتطرƾ خالل هذǉ العƬرية لمعرفة الوضƴ وثƋتيرǉ على التنمية
Ǘǋƈ:ǎدƑƬƗƽǗا  ƲƮǋال :  

نيناƘ يالحظ بداية االصالحاƘ في قطاƳ الصناعة والزراعة إال أن هùذǉ            ا إن المتتبƴ لعƬرية الثم          
اƘ وامام هذǉ الرƌية كان على الجزائر أن تقيم إتفاقي        ،االصالحاƘ كانƘ تتطلب مزيدا من السيولة المادية        

   Ƙسساƌالم ƴالدولية للمساعدة و  م    Ưالقرو Ưا       1990وبداية من سنة     ،تقديم بعùدولي مùال ǁالبن Ơمن 
، )1(وإنƬاء مكاتùب لالسùتثماراƘ    ، كومية العادة هيكلة ثالثة ƬركاƘ ح     زائريجيناردمليار 99،5يعادل  

  .- bay staud  -ومن نفƩ السنة عقدƘ إتفاقية مƴ صندوƾ النقد الدولي 
     ، ضغوط داخلية ل نتيجة    بل كان  لم يكن خيار  الدولية  لمƌسساƘ  هذǉ المرحلة ل  في         إن لجوء الجزائر  

 ائùري سùنة   ملياردينار جز 192,2: العامة الذي وصل الى   المتمثلة في االزمة وإرتفاƳ عجز الميزانية       و
1993.  

                                                 
  .ǃ100.1992.العربية. في الدولرتقرير مناخ واإلستثما) )  1(
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 مùا يعùادل    اي1994جزائري سنة    مليار دينار  130رƘ الدولة العجز المسجل بما يعادل       قد        كما
.                                                                                   )1(خمسة ماليير دوالر بالدوالر
 ملياردينùارجزائري مقارنùة     75،9 نحùو  1993ستثماري سنة   الوبلغƘ مخصصاƘ االنفاƾ ا            
لفترة ظل االنتاƜ الزراعùي منخفùضا   وخالل هذǉ اجزائري ،   ياردينارمل 54،2:  حيƚ بلƸ     1991بسنة
Ǝالحبوب في سنة     نتاف Ɯ1962  رافي    1992هو نفسه سنةƹم تطور النمو الديموƹر      Ƙراùم ƚللسكان ثال 

اƘ يù خاصùة الحبùوب لمواجهùة الحاج      مما جعل الجزائر تلجƋ الى االستراد الغùذائي          )2(1992سنة  
مماجعùل  %79بنسبة   قدر  Ƭهد إنخفاضا قياسيا     1984 ذائي من Ɯ الغذ ما ان االنتا  ك، االستهالكية المتزايدة 

  .)3( الدول االفرقية الفقيرةوبعد ، هذا المعدل أقل من المعدالƘ العالمية
 اخùد   إلى تسعة وأربعون مليون قنطار ثم 1996لقد عرف إنتاƜ الحبوب تذبذبا كبير فقد بلƸ سنة            

 ليصل الى عƬرون مليار     1999 ثم قفز سنة     1997سنة  مليون قنطار   في االنخفاƯ الى مستوǎ ثمانيه      
  .قنطار

ƹير ان الحقيقة تكمن في ƹياب       المختصين الى العوامل المناخية              ويرجƴ سبب هذا التذبذب حسب    
  . وƹير المتواصلة  فالحية واضحة المعالم واالهداف سياسة

دة في فترة زمنية قصيرة اعطƘù       صالحاƘ عدي عرف تحوالƘ وا   إن قطاƳ الزراعة في الجزائر           
.                 )4(القطاƳ دورا ثانويا في إستراتجية التنمية الوطنية برز على مستوǎ االستثماراƘ المنخفضة لهذا

كقطùاƳ   ،اƘة كما Ƭهدنا خالل سنواƘ الثمانينù      مختلف القطاعاƘ الحيوي   إن هذا التذبذب عرفته           
والكالم عن قطاƳ السياحة الذي ùƬهد تراجعùا بعùد ماكانƘù             ، رافقه من مƬاكل وأزماƘ    الصناعة وما 

لف الى خمسين أ  مية والسباقاƘ السياحة تراجعƘ في عدد االسرة حيƚ لم تصل           العال الجزائر قبلة للسياحة  
فمثال عدد الفنادƾ خمسة نجوم وصل إلى خمسة سùنة           ، منها ستة آالف درجة دولية     ،1994سرير سنة   

Ƭر  بع 1999تها  سنة  أما الزيادة الحقيقية فبلغ   ، 1994 إرتفعƘ إلى سبعة فنادƾ سنة       1991 وفي   1990
ƾفي   اربعة   أما درجة ، فناد Ƙنة       1992نجوم فبلغùوفي س ƾرون فندƬسعة     1994  إثناني وعùت Ƙùبلغ 

 ƾرون فندƬالى ثالثة وثالثي    1996 وفي   ،وع Ƙوصل  ƾفي     ،ن فند Ƙرون     1999فيما تراجعƬùى عùال 
ƾثالثمئة وإثناني وثمانون   1990فالعدد إجماال إلى سنة     ، فند Ƹالجزائرفندقا بل ǎذا  يعدو ،  على مستوùه 
  . المغرب العربي ما قورن بدول ضئيل إذاالرقم

     Ɵ1990االجانب سنة فتوافد السوا   ƴستمئة وأرب Ƹو  بل      Ơائùسعون سùرون ألفا وستةوتƬا    ،عùبينم
 وإلùى ƹايùة     ، وتùسعون ألفùا وسùتمئة وثمانيùة وأربعùون           الى سبعة  1995راجƴ هذا العدد سنة     ت

  المغاربيùة  أما بالمقارنة مƴ دول الجùوار      ،إثناني وثالثون سائحا  و وتسعون ألفا وثمانمئة     بƋùربعة1997

                                                 
  .ǃ310.جامعة عنابة.2000جواǯ .لعدد السادسا .مجلة التواصل.)من سياسة التشغيل الى عملية تسريح العمال في الجزائر (.عبد الحميد جفال)  1(

  .ǃ.161.1992 تقرير التنمية البشرية لسنة) 2(
  .ǃ462.مرجع سابق.محمد محمود اإلمام)  3(
  .ǃ280.2003ديسمبر .جامعة بسكرة.العدد الخامس.مجلة العلوم اإلنسانية  )واقع إنتاƧ الحبوب في الجزائر (. فوƹية Ǚربي ) 4(
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،  سùائƠ  احد وسبعون ألفا وستمئة وثمانية وستون      مليون وو  مايقدر بùثالثة 1997  المغرب سنة     فبلƸ في 
ما الجزائر  بين،  وعƬرون سائحا   وواحد وسبعون ألفا وستمئة وثالƚ      مليون ومئتين  أما في تونƩ فبلƸ ثالثة    

و ترجƴ أساسا إلùى الوضƴù       ، وثالثون ألف وسبعمئة وإثناني وخمسون  سائƠ         لم يتعدǎ  ستمئة واربعة    
 سنة بداية التدفƾ السياحي للجزائر وقد بلƸù عùدد           1997ين تمثل سنة    في  ح  ، اǕمني وحالة الǘستقرار  

 عƬùرة آالف وثمانمئùة وسùبعة وتùسعون عùامال وفùي              1990سùنة  السياحة في الجزائùر    عمال
   قفز العدد الى1999وفي سنة ، تراجƴ الى سبعة أالف وسبعمئة وثالثه وعƬرونة عامال1995سنة

وخصخصة العديùد    حل95/1996سياحة  ب في تدني عمال ال    السب،إثناعƬر ألف وسبعة وستون عامال        
  . )1(ولمراجعة هذǉ االرقام والتعمƾ أكثر راجƴ خالد كواƫ، من المƌسساƘ السياحية والفندقية

و ،) 1996 و   1993(  وفي ظل اǗصالحاƘ قدمƘ الدولةعلى حل ألف ومئتي  مƌسسةبين سنة          
وقدŇر عددالمƌسساƘ ب مئùة     ،غيرة ومتوسطة حوŇل منها إلى مƌسساƘ  ص     ،ستمئة وسƘ وتسعون مƌسسة   

في قطùاƳ    % 16و، في قطاƳ الصناعة لوحدǉ   %50منها:وسبعة وسبعون ألف وستمئة وخمسون مƌسسة     
  Ƙغال العموميةوالري   %24و،الخدماƬالبناء واال Ƴساهم         ،قطاùأنها لم ت Ƙالقطاعا ǉإالأن المالحظ على هذ

  .%20في اǗنتاƜ الوطني الخام اال ما نسبته 
في تقرير له بان القطاƳ الخاƭ في الجزائرمهمƫ        1998قد اƬار البنǁ العالمي في Ƭهرجويلية       ول  

كما تعطل بعƯ   من الناتƝ المحلي الخام ،      %10 يمثل إال ما نسبته التتجاوز       وال، ضمن االقتصاد الوطني  
                 Ʃùه مجلùف عنƬùا كùهد تنازل مقبول كمƬلم ت ƚسسة البلدية المحلية حيƌىء مسعى خوصصةالمƬال 

 من مجموƳ ألفين وسبعمئة وخمسة عƬر مƌسسة خوصصƘ منها مئة وستة            1998الخوصصة الى سنة    
  .سنويا %01عƬر أي بمعدل 

       وضمن متابعة إصالحاƘ الدولة في عملية التطهير المالي ساهمƘ باكثر من أربعمئùة وثمùانون               
 في مƬƌر االنتùاƜ الùصناعي و        مليار دينار جزائري خالل سنواƘ التسعيناƘ رƹم ما يقابلها من تدني          

  .                       االصالحاƘ الهيكلة التى ſƬرƳ فيها خالل  هذǉ العƬرية 
       وامام كل هذǉ التحدياƘ الداخلية وجدƘ الجزائر نفسها امام ظاهرة باتƘ تتنامى وتلقي بƉثارها على               

 مليار دينùار    50،5ريبيÝ حيƚ إرتفعƘ من     وتتمتل هذǉ الظاهرة في ظاهرة التهرب الض      ،التنمية المحلية   
، وهي جبابة ضùعيفة   % 54أي بنسبة   19 98مليار دينار جزائري سنة   77،87إلى  1997جزائري سنة   

         ǉالجباية العادية الى  ما مقدار Ƙة           667،77ولقد وصلùمنها الجبايùدخل ضùري تùمليار دينار جزائ 
و %25بية و الدول االوروبيùة Ýإذ تùصل إلùى           و هذا الرقم ضئيل جدا مقارنة بالدول المغار       ، البترولية

  .)2(دون الجباية البترولية% 30
  

                                                 
)1  ( ƿخالد كوا.)الـسداسي  .الـشلف .العـدد األول جامعـة حـسيبة بـن بـوعلي     . مجلة اقتصاديات شـمال إفريقيـا  )ومات ومؤشرات السياحة في الجزائرمق

  .2004ǃÛ229الثاني

)2 (  ǟ1999سنة.2580عدد .فيفري 16.جريدة الخبر.الوضع الجبائي في الجزائر.ب.صاد.   
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ƑǐǆƑƙ: ǅم ǏƳƑمƗƜǗا ƲƮǋ1999-1990ال:  
وكل ،بل يتداخل مƴ الوضƴ االقتصادي      ، إن الوضƴ اǗجتماعي لم يكن بمعزل عن االحداƚ العامة          

ولكن أرتيƘ هذا   ،حلتين او اكثر    بل كان من المفترƯ أن تقسم هذǉ الفترة إلى مر         ، منهما يƌثر في اǓخر   
بة مùƬƌراƘ   االتقسيم لما للوضƴ االقتصادي من إنعكاƩ على الوضƴ االجتماعي العام بالجزائر وهي بمث            

لقد عرفƘ فترة التسعيناƘ إرتفاƳ عدد البطالùة والتùي            :ونورد أهمهالالزمة التنموية في هذǉ العƬرية 
تة ماليùين الùذين يمثلùون فئùة الùسكان           مùن أصùل سù      تجاوزƘ مليون ومئتي وستين ألف بطùال      

 وعند الذين تتراوƟ أعمùارهم      % 30ب وتقدرعندالƬباب دون سن الثالثين    ،)1(1991وهذاسنة.الناƬطة
 Ƙرين سنة بلغƬمن فئة البطالة%42دون ع .  
 والتي، بداية التنفيذ  الحقيƾ لǖتفاقياƘ التي أبرمƘ مƴ المƌسساƘ الدولية            1995        كما ƬهدƘ سنة    

فƬùهدƘ بùذلǁ    ،تمثل توجيهاƘ خارجية ǗصالƟ اǗقتصاد الجزائري وخروجه من دائرة العجز المادي          
والتي تدخل ضمن نطاƾ إصالƟ لمƌسساƘ و خوصصة مƌسساƘ القطاƳ          ،ظاهرة تسريƠ جماعي للعمال     

وارتفƴù  ،الى ما يناهز ثمانين ألف  عامل مسرƟ         )1997-1995(العامÝوصلƘ هذǉ العملية ما بين سنتي     
ليصل عدد المسرحين مئتي ألùف مùسرùƬÝ Ɵمل عùدة            1998هذا العدد في آخر Ƭهر مارƩ من سنة       

أمùا القطùاƳ   ،قطاعاƘ منها قطاƳ البناء حيƚ تم تسريƠ مئة وإثنا عƬر ألف وخمسة وعƬùرون عامùل        
وحيƚ مƩ التسريƠ فùي قطùاƳ       ، الصناعي  فسرƟ ما عدد سبعة وعƬرون ألف وتسعة وستون عامال            

  .ستمئة وعƬرون عامال مسرحاالفالحةألفين و
ان التسريƠ الجماعي هو إجراء يتخدǉ صاحب العمل ،عندما يتعرƯ لصعوباƘ مالية أو تجاريùة                  

 أو تقنية تفرƯ عليه التخفيف أو التقليل من عدد العمال الذين يƬغلون عندǉ كحل وحيد لالعادة توازنùه                 
لها آثùار   ،تماعية جديدة في المجتمƴ الجزائري       ثم إن تسريƠ العمال أفرز ظاهرة إج       )2(القتصادي المادي ا

فالعمال أصبحوا مهددين بهذا االجراء ومنه تكون الخوف والتردد الذي يƌدي الى توتر             ،نفسية وإجتماعية 
إنعكƩ التسريƠ على االسرة الجزائرية ذاƘ الخصائƭ المميزة لها مùن           ،العامل وإختالل توازنه التقني     

فاǓن كيف يصبƠ وضƴ االسرة أمام      ، عادة واحد واالخرين يعƬون في كنفه     من أن العمال    ، حجمها الكبير 
هذǉ الظاهرة التي تبارǎ لها الباحثين النفسنين وعلماء االجتماعي لالعادة دمƝ العامùل وتقùدم الحلùول                 

   .المناسبة
ذا ما  بدأ إرتفاƳ التكاليف وعدم كفاية ماتم رصدǉ من أموال ƹǕلب المƬاريƴ وه          19 93ومنذ سنة        

وإضافة أƹلفة مالية هذا على صعيد المƌسساÝ Ƙأما الصعيد الثاني فƎن           ، أثر على وتيرة اǗنجاز وتƋخرها    
تم الغاء كل الدعم علùى      1997رفƴ دعم الدولة للسلƴ  جعل القدرة الƬرائية لدǎ المواطن تقل ففي سنة              

           )3(%100لى إرتفاƳ هذǉ االسعار بمعدلالمنتوجاƘ الغدائية والطاقوية لتتماƬى مƴ االسعار العالمية فƋدǎ إ
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وما إنعكƩ  على المنظومة     ، إن رفƴ الدولة يدها عن الدعم Ƭمل قطاعاƘ آخرǎ حيوية كالصحة                   
وسوء التùسيير   ،الصحية بالتدهور والتقهقر في مستوǎ التجهيز Ýوهو ماساعد على ظهور البيروقراطية            

  .يعني زيادة االمراƯ النفسية والصحية ا لجل المستƬفياƘ وƹالء االدوية مم
وهùو  ،فƹƋلب مƌسساƘ قطاƳ البناء أفلسƘ كما رأينا        ، ماقيل عن الصحة يقال عن السكن والتعليم              

، ما يعني زيادة الطلب على  السكن وƹالء مواد البناء واǗجار وإرتفاƳ فاتوراƘ الماء والغاز و الكهرباء                
 دون مسايرة التحùوالƘ االقتùصادية       اماالتعليم في الجزائر فعاƫ   ...ر  وسبب عجز مزمن للدولة الجزائ    

وƹلƾ عƬراƘ المدارƩ في المنùاطƾ التùي        ،واالجتماعية ومنه Ƭاهد تسرب عƬراƘ بل مئاƘ التالميذ         
  ....طالها الǖمن كالمدية و الƬلف 

ƑƙلƑƙ : üǋǗا ǏƨƑمƢال ƔƥƗƺ) 2000 ǋ2005(:  
واهùم مùا   ، جديدة العديد من االصالحاƘ ومƬاريƴ لǘصالحاƘ لقد ƬهدƘ بداياƘ هذǉ المرحلة ال    

، بدءا من االنتخاباƘ الرئاسùية    1997سجل هنا مرحلة التهدئة واالستقرار السياسي الذي إنطلƾ من سنة           
كلها   ،1999  لالستتفتاء عام  ثم تصويƘ الƬعب  الجزائري باƹǕلبية على قانون الوئام المدني الذي قſدم           

ي بانƬùاء   سùسات  وإستكمال بناء الصرƟ المƌ    ،ه المرحلة أن تƬهد االستقرار السياسي       عوامل مهدƘ لهات  
   .هور مجالƩ إستƬارية تابعة لمصالƠ رئاسة الجمهورية وظ،البرلمان بغرفتيه

الدبلوماسùية بùين الجزائùر       اǗقتصاد الوطني نتيجة تطور العالقاƘ          وطبƴ هذǉ الفترة إنتعاƫ في      
 تعزز االسùتثمار بقùانون يùضمن        1993 فمنذ عام     إتفاقياƘ لǘستثمار اǕجنبي     الدول وإبرام  ومختلف

االجنبي بمعانلة Ƭبيهة بمعاملة المستثمر الوطني ، الى جانب ضمان المنافƴ التي اكتسبها              معاملة المستثمر 
   .)1(المستثمرون المباƬرون االجانب 

بعƯù االنƬùطة االقتùصادية لتحقيƾù        ولقد ƬهدƘ الجزائر في هذǉ الفترة بلورة واالنطالƾ في            
                :مستقبلية فعرفƘ عدة قطاعاƘ حراكا وقداƬار االستاذ بن اƬنهو عبد اللطيف الى اهمها كمايليتنمية

  : ǋالمƱƑƯƽƅƑ الƥƦاƳة 
  :نظر على اربعة وجهاƘ  تبنىƬ 2000هر ايلول ة جديدة منياسة زراع االنطالƾ في سي        

1. Ƴاالست:ترقية المزرا ƫالوطنية مار الزراعي وث بفضل إنعا ƾالسو Ɵانتفا ƾترقية افا.  
نùوǁ   بتسيير المخùاطر المƬùترǁ بùين المùزراƳ والب          التركيب الضرائبي :  مخاطر التمويل    نقسيم .2

 .اƘ والدولة والتƋمين
 . إلى استعمال  الموارد الطبيعة التكييف واتساƳ االنتاƜ الرامي .3
 يƴ الهيئاƘ االدارية مƬùاركة وتƬجار االستثمار بفضل الالمركزية  مƬاركة المزرعة الرزاعية في خي     .4

 .هنية المزارƳ و تعزيز المنظماƘ المهنية والبيم
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 Ɲجار وزراعة الكروم المحققةاما النتائƬاال Ƴحجم مزار ǎالزراعة فهي على مستو Ƴفي قطا 
 445000خلƾ  هكتار و90000 إلى 2002 سيتمر اخرأووبلƸ الحجم في  2001عام  هكتار 81000
 اǓخرƳ المياǉ فقد عرف هو ا بالنسبة لقطأما،)1(2001 عام 171000ين ومنه الل عامعمل خمنصب 

،  يوميا 3 متر17000 حجم رب من ستين ثقب في سهل متيجة لتعبئةتعزيز ما يقاالتفاتة من خالل 
لمدينة الوصل بين السدود الموجودة في ƹرب الجزائر العاصمة بنظام التزويد بالماء القابل للƬرب و

) 9( متر من الثقوب وتسعة 48000تحقيƾ ، و يوميا 3 متر150000عبئة حجم إجمالي قدرته الجزائر بت
 Ƙستلمحطا Ƙالبحر الربعة واليا ǉتيبازة (ية لاححلية ميا،Ʃتلمسان ،  سكيكيدة، بومردا( .  

ƖǘƬاǋالم ƱƑƯƽ:   
        Ƙام          2000وقد عرف صدور قانون في اوùتحريرا تاما ع ǉوتحرير Ƴ2005 لتاهيل هذا القطا ،

 2001 تفريƾ البريد والمواصالƘ وتاسيƩ المواصالƘ الجزائريùة فùي سùبتمبر          2001وسجل في سنة    
كما عرفƘ  . 2002وتطوير مزودي المواقƴ على الƬبكة الدولية من القطاƳ الخاƭ عام           ، كƬركة تجارية   

 قطاƳ البريùد    الى جانب فتƠ  ،  هاتف الجزائر     تƬغيل Ƭبكة الهاتف الالسلكي النقال اوراسكوم      2003سنة  
وتحديƬ ƚبكة  ، اضافة الى بيƴ رخصة جديدة بنظام عالمي للهاتف النقال          ، الى التنافƩ الوطني والعالمي     

 بيƴ رخصتين من حلقة اذاعة محليùة        2004وƬهدƘ سنة   ، الهاتف الثابƘ من طرف مواصالƘ الجزائر       
    Ƙوالمعلوما Ƙمل االصواƬميدان الهاتف الالسلكي النقال الى     ، ي Ơوفت         ǁريùƬ نùع ƚùوالبح Ʃافùالتن 
  .استراتيجي للعامل التاريخي 

ƖƑƽǋƥƟالم ƱƑƯƽ :   
وقد عرف تسيير االراضي المنجمية الوطنية الƬفاف والفعال باعادة حقوƾ صùاحب االراضùي              

وتقوية نظام الùضرائب النفطيùة   ، تسيير اقتصادي الملكية العامة الفعالة    ، المنجمية ومسيرها الى الدولة       
وتمثل Ƭركة سوناطراǁ الƬركة النفطية الكبرǎ بالنسبة للجزائر وقد وصل انتاجها الى            . العامة  والموارد  
من حùدود   % 42 وحصƭ تمتلكها في العديد من المƌسساƘ وسيطرتها على          من االنتاƜ   % 80اكثر من   

  . االراضي المنجمية
امùام  ،  برميùل     مليون 301سيجعلها تصل الى     مما، طلبƘ الجزائر حصة مليون برميل يوميا       

مبرراƘ لهذا الرفƴ من قبل الجزائر  وهو بمثابة حƾ اذ انخفضƘ قسمة الجزائر في حصة منظمة البلدان                  
والعربيùة الùسعودية    ، % 43مقابل فنزويال    % 28اذ حصة الجزائر لم تتجاوز مانسبته     . المصدرة للنفط 

  . 1986عام % 17
ري اذ وصل سوƾ الغùاز الطبيعùي المùسيل الùى      ويمثل الغاز مكمن اخر للطاقة واالقتصاد الجزائ    

   .  2005مليار في عام 20مليارمن االمتار المكعبة الى 6الوالياƘ المتحدة االمريكية من 
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ǅƑǀƨةالǐƏƑƬƟǗا ƖاƥƪƊالمǋ :    
                ƫثر في معدل النمو اذ يعيƌالعامة وي Ƙيساهم تطور االحصاء السكاني في المدن الى تطوير الخدما 

سنة في المتوسùط     47 ببلوƷ   1962 خير الجزائريون حياة اطول على ما كا نƘ عليه عام         في السنواƘ اال  
    Ʒد            2000 سنة عام    71,5العام الى بلوùال فبعùنهو الى ان االنساء يعمرن اطول من الرجƬوتوصل بن ا 

 اضافة الى ما تقدم فان النفقاƘ العامùة الùصحية         ، من الجزائرين لهم اكثر من ستين سنة        % 12سنين  10
وهي في تطور من حيƚ     ، مليار دينار جزائري    140 إلىاذ تصل    اǕخيرة في الهبوط خالل السنواƘ      تƋخذ

    ƴتعلم النساء والعمل         . هيكل السكان    إعادةالهيكل بالموازاة م ǎهذا في مستو Ʃل    ، كما انعكùد وصùوق
 ، 2000سùنة % 30 إلùى % 47 من   اǕميةوتقلƭ معدل   %  82الى  % 37معدل البناƘ الصغيراƘ من     

وسùيطرة بالغùة للنùساء بالثانويùاƘ والجامعùاƘ          % 40الùى   % 85 النùساء مùر مùن        أميةومعدل  
امùا بùالتعليم   ،  1999عùام  %54,9 ووصوال الى 1995عام % 49,8 ومرورا  الى    1987سنة43,5%

  . )1(1999عام % 54الى 1995عام % 42العالي من 
فعلية لالهتمام باالقتصاد الوطني ليلعùب       مما تقدم فان مƬƌراƘ هذǉ المرحلة تدل على انطالقة          

                Ƴاùدورا اساسيا في التنمية االجتماعية التي تتطلبها المرحلة الراهنة والقادمة في ظل سيلسة تهدئة االوض
               Ɵالùي واصùالمجال االستثماري امام المستثمر الوطني واالجنب Ơاالمنية واستقرارها الى حد ملحوظ وفت

الùداخلي  ة المƌسساƘ والƬركاƘ بمùا يùتالءم ومحفùزاƘ االسùتثمار             جباي وإصالƟ، النظام الضريبي   
   .والخارجي

Ƭƻة الƬǘƢƲƓاƥال ü:         
و إستنتاجه عند كل فترة زمنية فƎنه يمكن لنا         ، من خالل ما سبƾ عرضه  في مباحƚ هذا الفصل          

لم تقف عند نهاية    ،مƬرقة  أن نستنتƝ بان العملية التنموية التي باƬرتها الجزائرƹداة إستقاللها عرفƘ بداية            
 سƘ مطلب Ƭعبي فقط بل تعدǎ الùى تبنيهùا         وهذǉ التنمية لي  ،كونها من جهة هي عملية مستمرة التتوقف        

     .مطلب ثوري تاريخي أيضا التمام االستقالل الوطنيك
بل ƹيùاب االسùتراتجية و االهùداف        ،  ومن جهة ثانية فالعملية التنموية لم تƾƬ طريقا مرضيا        

  ƘلياǓة                   واùداخلي Ƙوراùن تطùر مùجعلها من ناحية قليلة المردودية و من ناحية ثانية ما عرفته الجزائ
ومن  . في سبيل تحقيƾ تنمية وطنية Ƭاملة ومحلية واعية       ، الزاƘ تعيƫ على آثارهما     ، وتحدياƘ خارجية 

ة الوحيùدة علùى     جهة ثالثة تراجƴ المƬروƳ الوطني للتنمية فكريا وايديولوجيا بمعنى لم تعد الدولة الوصي            
وهي التنمية النابعة مùن ذاƘ      ، بل بمساهمة القطاƳ الخاƭ الضرورية أكثر من أي وقƘ مضى           ، التنمية  

الجزائر الùى أزمùة   بù  ادƘ كل هذǉ العوامل مجتمعة. المجتمƴ وليسƘ الفوقية التي كانƘ تهمƫ المواطن  
          ƹعليه تنمية التخلف ر Ơهدها في تاريخيها وهي مايصطلƬصادية     تنموية لم تùالماليةواالقت Ƙالحاùم االص
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،          Ƙمن كل التطلعا ǎأقو Ƙاالزمة كان ƘراƬƌإال أن م،        Ƙالظواهر واالزما ǁابƬالجزائر ت ǁبذل  Ƙوعرف
  :والتالي منها

م ببطء في جمود دخولها وهùي       إختالل في توزيƴ الدخل الوطني حيƚ يصعب على الفئاƘ التي تتس           )1-
 ىالحظ عùدم قùدرتها علù      حيƚ ي   تبقى من ƬركاƘ القطاƳ العامي ،      ية للجهازالخدمى الحكومي وما   المنت

  دخولهاƩ من الفئاƘ  االخرǎ التي تتغيرùكمالحقةالتغيراƘ السريعة والمرتفعة في االسعاروهذا على الع
  .)1(بوتائير سريعةو مطردة مƴ التغير في المستوǎ العام لالسعار

ƴ لمعايير منطقية وعقالنية  وإنما يكùون بطريقùة           توزيƴ الثورة بين مختلف فئاƘ المجتمƴ التخض       ) 2-
  .                                   عƬوائية لفائدة المضاربين و المغامرين والطفيلين 

حيƚ تزداد بعƯ الفئاƘ ثراءŅ مقابل زوال       ، اعي بين الطبقاƘ المجتمƴ وفئاته      وضوƟ التمايز اǗجتم  ) 3-
  .المتوسطة طبقاƘ بƋكملها مثلما يحدƚ للطبقة 

-4(                 ǉذùل هùنتيجة تدهور الدخول الحقيقة لمث Ɯالجزائرية للعمل في الخار Ƙنسبة هجرة الكفاءا Ƴإرتفا
  .                                             الفئاƘ التي تنتمي عموما إلى الطبقة الوسطى 

خفùاƯ  وإن، جة معدالƘ التùضخم     داري نتي والفساد اال  تفƬي الظواهر الǖخالقية كƎنتƬار الرƬوة ،     ) 5-
                                                                    .قيمة العملة الوطنية 

ترسيƣ التبعية الخارجية السيما للبلدان االوربية نتيجة إتباƳ سياساƘ متناقضة أحيانا ورǎƌ نظرية             ) 6 -
ǎ  بتراجƴ إحتياط الصرف باقل      السواƾ العالمية مما أد   و إستراجية محدودة بعد تراجƴ أسعار النفط في ا        

  .                         1999مليار دوالر سنة  ةمن س
فقدان قيمة العمل حيƚ بدأ الƬباب يعزف عن العمل وأنتƬرƘ في مقابلها عاداƘ سلبية بديلة محاولة                 )7-

مين واالساتذة إلى الحصƭ الخصوصية     والنظرة الدونية للعلم ولجوء المعل    ، الكسب السريƴ بطرƾ ملتوية   
  .فمكانة الفرد تستمد من ماله ومركزǉ االجتماعي، وتغير القيم ،  واالعمال الحرة –ساعاƘ التدعيم –
.              إنتƬار ظاهرة العنف التي أدƘ إحجام أصحاب رƩƌ االموال والهروب  بها إلى خارƜ الوطن  )8-

 

                                                 
  .ǃ113. مرجع سابق)مجلة المتواصل  .(معالم إقتصادية بارƹة في التنمية المفقودة بالجزائر:علي Ǚربي  ) 1(



  اإلطار النظري للدراسة                                                                                                    الفصل الخامس                 
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ƧمƑƢال üƬƻال:  
ƖƨاƥǆمƗ ةǐǗǋ Ǐƺ ةǐمǆƗال  

  
  

  :     ƗمǐǊد
    üǋǓا ƘƟƓالم:Ƙالطبيعية لوالية تمنراس Ơالمالم   

                                 Ǘǋƈ:الجيولوجي للصحراء   التكوين   
                           ƑǐǆƑƙ:الجغرافي ƴالموق   

                           ƑƙلƑƙ:ال Ƣمنا  
     ƟƓالمǏǆƑƙال Ƙ:قليميةالمǗرية واƬالب Ơالم  ƴالدراسةلمجتم  

                           Ǘǋƈ: الدراسة ƾأصل تسمية مناط   
                           ƑǐǆƑƙ:ƴالدراسةالتركيبة السكانية لمجتم   

  ƘلƑƙال ƘƟƓالوالية القطاعية:الم Ƙهالƌوم Ƙإمكانيا   
                                Ǘǋƈ : بالوالية التعليم والتربية  

                           ƑǐǆƑƙ:  السكن Ƴقطا  
                           ƑƙلƑƙ: بالوالية Ƙالنقل والمواصال Ƴقطا  

                           ƑƴƓاƥ:  والري Ƙالفالحة والغابا Ƴقطا  
                           ƑƨمƑƢ: ال Ƴبالوالية رياضةقطا  

  ƑƨدƑƨ                         : االسياحة Ƴالتقليدية قطا Ƙوالصناعا  
                           ƑƴƓƑƨ: المناجم Ƴقطا  

                           ƑǆمƑƙ: الصناعة Ƴقطا  
  ƧمƑƢال üƬƻة الƬǘƢ  
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ƧمƑƢال üƬƻال:  
ƖƨاƥǆمƗ ةǐǗǋ Ǐƺ ةǐمǆƗال  

ƗدǐǊم:  
قصد معرفة المƌهالƘ والمعطيùاƘ     ،نتاول في هذا الفصل الذي يƋتي ممهدا للدراسة الميدانية             
كمùا نحùاول مùن خاللùه معرفùة          ،عن المجتمعاƘ المحلية اǕربعة المقصودة في دراستنا         التنموية

جتمƴù  ليتƬكل بذلǁ م  ،ينها  والطبيعية للوالية ومدǎ تفاعل العناصر البƬرية فيما ب        اǗمكانياƘ البƬرية 
  .الوالية 

üǋǓا ƘƟƓة: المǐƓƴǐƓƯال ƞمǘالمƖƨاƥǆمƗ ةǐǗǋل :  
Ǘǋƈ:ƅاƥƟƬǂل ǏƜǋلǋǐƜال ǅǐǋǀƗال:  
مùن  %90تعتبر الصحراء الجزائرية من الصحاري ذاƘ المساحة الكبيرة عالميا ،وهي تمثل                

تقùدر   فùي حùين   ² كلم   1.987.600إذ تبلƸ الصحراء الجزائرية بما يقدر       ،المساحة الكلية للجزائر    
تختلف الصحراء من حيƚ التكوين عن المنùاطƾ الƬùمالية مùن          ،² كلم 2.195.100مساحة الجزائر   

Ƭكل السطƠ واǗرتفاƳ عن مستوǎ البحر واالنخفùاƯ ،فتùضم الùصحراء            من حيƚ )الجزائر  (البالد
 وسهول وأحواƯ وعروƾ وهي تقùسم       ،Ǝليزيبجبال الهقار والتا سيلي إلى الƬرƾ        بعƯ الجبال منها  

  : أربعة مناطƾ أساسية يتجلي فيها التكوين الطبيعي للصحراء وهي  ىإل
1(-   Ƴارتفا Ƙمتر 3000 بعلو   الكتل الجبلية ذا       Ƹالبحر ومنها جبال الهقار ويبل Ơعن سط Ƴإرتفا   ǉذùه 

   2.823بƎرتفاƳ يقدرب    نمرتفعاƘ اǕتاكور Ƭمال واحة تمنراسƘ وقمة إيالما       و ، متر 3003  الجبال
  . م2.804م بعلو وقمة اǕسكرامتر 

  معظمها ناتƝ عن إضطرباƘ بركانية تƋخذ فùي ùƬكلها أùƬكال            ي تكوين جبال الهقار ف     ن إ   
     .هذǉ الجبال بطابƴ جمالي وفني متميز  طبعƘ  مخروطية مما

  تحƘù بƎنخفاƯ، نخفƯ بالجهة الƬمالية الƬرقية حيƚ تظهربه بعضا من الƬطوط كƬط ملغيƸ          م -)2
  .)1( م31 حوالي بسطƠ البحر يقدر  ستوǎم
الهضاب الصخرية وتعد منطقة تقƴ علùى اǕطùراف الƬùمالية وفùي الوسùط متمثلùة فùي                  -) 3

Ƙمال عين صال هضبةتادمايƬوهضبة مويدر ناحية الجنوب من ƠƠ2(عين صال(  
 السهول التحاتية وتستحوذ على أكبر مساحة من الصحراء الجزائرية وتغطيها الكثبان الرمليùة             -) 4

  :ى ثالثة أنواƳ وتتفرƳ إل
                                                           

 .ǃ 48 1968. مطبعة اإلنشاء دمشق :سوريةÛ) طبيعية Ûبشرية Û إقتصادية (زائرجغرافية الج.حلمي عبد القادر ) 1(
  .18 ص2005 دار هومة ، :اجلزائر . سكان تديكلت القدماء واإلتكال على النفس. سعيدان التومي  ) 2(
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  ƈ–   ƔدƑمƟبه الهضبة التي تغطيها صخور        :  الƬة وم      جوهي هضبة تùطبقي Ơصفائùا يرية ممتدة كùنه 
  المتوسùطة  ، الƬمال من واحة عين صالƠ     لى وحمادة تادمايƘ ا   ،القالب على الحدود الموريتانية    مادةح
  .الجزائرية صحراءال

  ƒ–   Ƽƥمم         : ال Ưمنخف Ưكلته      وهي عبارة عن سهل صخري أو حوùƬ صخريةùلوء بالرواسب ال 
  .السيول الجارفة

  ƚ-   Ƽƥƴة             :الùهوائي ƘطحاƬكلƬ طراف ، مغطي بكثبان رملية متماوجة فيǕا ƴوواس Ơتي مسطƋي 
نجùد     ومن العùروÝ    ƾ)1(محمولة بالرياƟ من الƬرƾ والحمادة ورواسب العرƾ هوائية       وأمواƜ البحر، 

  وعرƾ مùوازي مùن بنùي       ،حدود الجزائرية التونسية  ما وراء ال   العرƾ الƬرقي الكبير والممتد  إلى       
وواحة وادي   ،وواحة المنيعة    هضبة المنيعة ،   ممتدا إلى Ƭرƾ     عباƩ في الجنوب الغربي الجزائري    

وعùرƾ   ،عين صùالƠ     مدينة     وعرƾ مدخل  ، عرƾ الضاية  ، والعروƾ المتناثرة بعين صالƠ    ،سوف
  .ǎ والعرب فقارة الزو وعرƾ ،تاƹرم واسونوعرƾ  ،حاسي لحجر 

 حركاƘ التصدƳ    ولقد ساعدƘ العديد من العوامل على التƬكل الخاƭ بسطƠ الصحراء ومنها            
ƘنكساراǗوا       Ɵبالصخور والطفو Ƙبركانية قذف Ƙالهوائي الذي أثر      ،التي صاحبتها ثوار Ƙومنها النح 

ن مùن   ة اǓ ادƘ هذǉ العوامل مجتمعة إلى المظùاهر اŻلتضاريùسية المƬùاهد            ولقد في مناطƾ الجفاف  
ǁوكثبان رملية وسهول تحاتية وسالسل جبلية متقطعة هنا وهنا Ƙ2( منخفضا( .  

 فالعùصر   ، حدثƘ في مختلف اǕزمنة والعùصور        على الرƹم من التحوالƘ الجيولوجية التي       
وانحسرƘ مياهùه فùي العùصر الفحمùي      ،ƹطي البحر بمياهيه الصحراء الكبري    حيƚ ،الميزوري

    Ƙبمرور الوق Ƙذهب            رواسبالى  وترسبùول للùى حقùعل Ƙوùمن    قارية سميكة احتùود ضùسǕا
  .)3(تكويناتها

 رطب وأمطار ƹزيرة تكùون فùي العùصر الحùديƚ ،             الستوسين محمال بجو  بوبعد مرور عصر ال   
 المنخفضاƘ واǕودية الجافة فوƾ الصخور الناريùة اǕركيùة          Ƙالمسامية والتي مǖ   الرواسب الرملية 

  .)4( ينابيƴ نƬاهدها اليوم بالواحاƘفي جوف االرƯ ومن ثم  تجمƴت مما جعل المياǉ، القديمة
ƑǐǆƑƙ:  ƲƽǋاالمƖƨاƥǆمƗ ةǐǗǋل ǏƺاƥƸƜل:  

 من  ولها عدة حدود مƴ والياƘ)الجزائر  (تقƴ والية تمنراسƘ في اقصي الجنوب من الوطن   
ƹرداية ومن الƬùمال    دها من الوالياƘ في الجهة الƬمالية  والية       تح ف ،حدود مƴ دول إفريقية   و ،الوطن  

 مùن    ويحدها ،ومن الجهة الغربية والية Ǖدرار      لجهة الƬرقية والية إليزǎ      ا ورقلة ومن  الƬرقي والية 
  .الي بالجنوب الغربي وبالجنوب الƬرقي جمهورية النيجر  ممن جمهوريةكل  الجنوبيةالحدود

                                                           
13P.1965, Arthaud, Paris, Le hoggar )Claude.(BLANGUERNON )1( 

  .ǃ15.1968.المكتبة األنجلو مصرية:مصر.الطبعة األولى  .الوطن العربي.مجموعة دكاترة  ) 2(
)3 ( ǃ 18نفس المرجع.  
)4 (  ǃ 27نفس المرجع .  
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ساحة اǗجمالية للوطن   ولقد أهلƘ هذǉ الحدود لوالية تمنراسǕ Ƙن تحتل مساحة Ƭاسعة من الم             
 مùن  2 كلùم 557.906.25المساحة الكلية وتقدر مساحة تمنراسƘ إجماال بù      ¼تصل الكلية إذ 

  .ئرمجمموƳ مساحة الجزا
إن الموقƴ الجغرافي لتمنراسƘ الƬاسƴ ينعكƩ على زيادة الموارد الوطنية والمحلية كما يƌهل               

 فالتنوƳ اǗيكولوجي لمناطƾ تمنراسƘ مهم فùي        ،تاƜالمنطقة في مختلف فصول السنة إلى العمل واǗن       
  .إنتاƜ الثروة الصناعية والزراعية والحيوانية بصفة عامة 

 °15 -°10وإلى جانب الموقƴ الجغرافي للوالية فهناǁ الموقƴ الفلكي التموقƴ بين خطي طول               
Ǝحùدǎ   ويمرمدار الùسرطان ب ،Ƭماال  29° - 03° وƬ °18 -43°رقا وخطي عرƯ  °15 -°0و 

 Ƙتمنراس Ƙعين أمقل   ببلدية(بلديا( Ƣمما يضفى على الوالية مناخا معتدال كما سنعرف في المنا .  
 ƑƙلƑƙ: المƠƑǆ :  

                 ƾاطùالمن Ưبعùالسائد بالصحراء إال بالنسبة ل Ƣاليختلف عن المنا Ƙوالية تمنرتس Ƣإن منا
  Ƣمال الى ال        فيميز هذا المناƬوب الجفاف وقلة التساقط تدريجيا من الùه      ، جنùذي تعرفùاف الùوالجف

 مما يجعل   ،جد المناطƾ الصحراوية خارƜ عن تاثير المدارين      االصحراء منذ قرون راجƴ أساسا إلى تو      
خط اǗستواء Ý وƹالبا هùذǉ الريùاƟ تكùون جافùة             هذǉ المناطƾ مكانا تتجمƴ فيه الرياƟ القادمة من       

  .)1( تتحرǁ على سطƠ يابƩبƎعتبارها
  :تميز بالخصائƭ التالية  والمناƢ في الصحراء ي

 في المقابل تصل درجة الحùرارة ùƬتاء Ý          ،إرتفاƳ في درجة الحرارة خاصة في فصل الصيف        -1-
Ƣوهذا المنا  

  )بلدية عين صالƠ وإينغر وفقارة الزوي( يƬمل وسط الصحراء والذي تمثله البلدياƘ الثالثة 
 فقد يغيب المطر فùي بعƯù      ظم Ƭبه جاف ،مما يجعل التساقط محتƬم جدا ،و ƹير منتƢ منا-2-

سنة ، والجفاف أصبƠ يمتد من سنة إلى سنة بسبب قلة التساقط مùن جهùة                25 يقارب   اǕماكن إلى ما  
  .وإرتفاƳ الحرارة الƬمسية 

               Ƙر سنواƬجفاف صعبة من بين كل ع Ƙمنطقة الهقار فترا ƘاهدƬ هد   ،ولقدƬت Ƙكان ƚالùث 
 حيƚ  ،وهي فترة قحط وجدب وإنعزال    ) 1883– 1880 (جفاف كانƘ بين    وأول فترة     سنواƘ جفاف 

لم يتمكن اǕهالي التنقل للرعي Ƭمال هضبة تادمايƘ خوفا من إنتقام الفرنسيين من الطوارǗ ƾعتقادهم               
   .وسوء العالقة بين قبائل المناطƾ   ( LAMISSION FLATTERS)   رزقتلو الجنرال فالتي

 Ƙ أهل الهقùار   ع وكان بƎستطا  ، م 1900 -1897 بين   دة  الفترة الثانية الممت  كما عرفƘ منطقة الهقار   
  .     بعدما تحسنƘ عالقاتهم مƴ قبائل تلǁ المناطƾ)أجار (و)أهنƘ( التنقل إلى المراعي

                                                           
(1  ) Furon (Rqymond); LeSahara; Paris; Payot; 1964.P76 
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 وهو أخطر حيƚù هùاجر أهùل الهقùار           1916-1910حصل الجفاف الثالƚ ما بين      وقد     
 مما أدǎ إلى هùالǁ      1913سنة  وƬماالوجنوبا إلى تامسنه بالنيجر وƬهدƘ هى اǕخرǎ عدم المطر          

وإضطر أهل الهقار العودة الى الهقار مما ادǎ الى وفاة عùدد كبيùر              ، المواƬي  من واالف المحاصيل
  .بسبب المجاعة منهم 

 ƬهدƘ مناطƾ الهقار جفاف مما أضطر اǕهالي مرة أخرǎ إلى           1938-1936في سنواƘ    و  
  .ن واد تمنراسƘ وواد أوتولكما ƬهدƘ أمطار طوفانية وجريا،الهجرة ناحية النيجر

أمام هذا المظهر لعوامل المناƢ جعل اهل الهقار يعرفون عبر التاريƣ توازنا ايكولوجيùا فùي                  
تùاكور  وكما يقال إذا رأيƘ لون جبùال اال       ،الصحراوية فتمثل في التنقل والترحال لƬهور عديدة       البئية

 Ƙنمإتخذ ǎروǕبتعاد(*)اǗبا ǁ1( فعلي(.  
3-   Ƣالصحراوي تساقط قليل وتمثل الهوا     يعرف المنا ƫمالية والجنوبية إستثناء     مƬل ال    Ưيùذا لفùه

وهذا ،الصيف  حيƚ يتساقط المطر على الهامƫ الƬمالي في الƬتاء وعلى الهامƫ الجنوبي في             ،القليل
  )2(يميز منطقة الهقار بفترة ممطرة ممتدة مابين Ƭهرماي إلى ƹاية Ƭهر سبتمبرما 
النباتاƘ الصحراوية   لنسبية التي تكون في Ƭكل حبيباƹ Ƙازية يستفيد منها بعƯ          يتمييز بالرطوبة ا   -4
،Ƙوتمنراس Ơنسان في عين صالǘاماكن جذب ل ƾالمناط ǉمما يساعد على أن تلعب هذ .  

ǏǆƑƙال ƘƟƓال: الم ƞمǘالمǂƽǕاǋ ةǐƥƪƓǐةǐمƖƨاƥǆمƗ ةǐǗǋل :  
 بصفحاƘ تلوالصفحاǉ   Ƙكفي أن نمد  يالصعب أن يسƴ  هذا البحƚ التعمƾ في تاريƣ الوالية إذ              

  ƣه            ثم أن تاريùول ƣاريùله امتداد إلى ماقبل الت ƾعري ƣالوالية،هو تاري ƾواهدفي    مناطùƬوم  الùرس
Ƙأن         ،الكتابا Ơهذا   بينوا جزء من  يويسعي المهتمون بحظيرة الهقار وملحقة عين صال ƣوالحلقة   التاري

ميالد التسمية وماتحمله من دالالƘ وأصل السكان بهùذǉ         المفقودة في تاريƣ الوالية إينما بعد مرحلة ال       
 ƾالمناط.  
Ǘǋƈ : ƖƨاƥǆمƗ ƼƯƑǆة مǐمƨƗ üǋƬƈ :  
لعل الفضول يراود دوما الباحث إلى التساؤل عن أسماء المصار والبلدان فما داللـة                
  .والهقار وعين صالح وإينغر وفقارة الزوى وتديكلت  تمنغست إسم
  :  تسمية تمنراست-1-

 عديد من الذين كتبوا ا واستمعوا نقلو بالǁƬ بان أصل تسمية تمنراسƘ وهùي عاصùمة               إن ال   
وهو اسم إمراءة من إحدǎ قبائل القطر الليبي تسمى امنغùسƘ           ،هذǉ التسمية اصلها تمنغسƘ    الهقار أن 

ǉهذ Ơن وضريǕقائمة، )3(المراة معروف لحد ا Ƙمجرد إفتراضا ƾالحقائ ǉوتبقي هذ.  
                                                           

  .ونزالت البرديواǯ بري مغامر بحجم البقرة يوجد بالصحراء يصطاد ويتغǹƶ على لحمه ويتطبƚ به من أمراǇ المفاصل حألروي وهوا (*)
  .ǃ 110. 1986.المؤسسة الوطنية للكتاب :الجزائر Ûبدو الطوارǟ بين الثبات والتغييرÛ محمد السويدي ) 1(

(2 ) FAUCAULD ,( le pére de ) ; et (A ) de la Classante Motylinsky ;textes toureg en prase . alger ED 
.R.Besset et j .Carbonel ;1922 ;pp199 ;200  

  .1995Ûǃ8.المتحف الوطني للجيǀ : الجزائر . الطبعة األولى .الهقار امجاد أنجاد. عبد السالم بوشارب) 3(
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   :الǊقƥƑمƯǆقة 
Ƭرة عبùر الùصحاري ولقùد       تمثل منطقة بين الجبال يضم مجموعة قبائل من الطوارƾ المن               ت   

ول الذي تعرƯ الى أن الرحالة ابن يطوطة يعتبر اال)  (R .FURONالجغرافي ريمون فيرون  تفطن
 وذكùر بانùه     1350تاكودا سùنة     ب  إتجاǉ الƬمال مارا   GAO)(لذكر إسم الهقار في رحلة له من  جاو        

ووصلنا  (( : بقوله   ومستعرضا Ǖهم مظاهر  حياة هذǉ البالد      ،  يومخمسة عƬرة   رƾ في مسيرǉ مدة     إستغ
 وسرنا في بالد الهقار Ƭهرا وهي قليلùة         ...ى بالد الهقار وهم طائفة من البربر ملثمون الخير فيهم         ال

والهكùار   ،كùارة  إبن خلدون في المقدمة إلى عبارة ه       أƬارو، )1())وعرة النباƘ كثيرة الحجارة طريقها   
أصل هكار مƬتƾ من هوارǉ وهي قبيلùة         صلي للسكان وأن  الهقار في تفسير اǗمتداد اǕ     به هنا    يقصد

  .)2(تلǁ القبلة المصريةو وهناǁ نقاط تقاسم بين التوارƾ  ،عربية بمصر
-2-Ƴ ةǐمƨƗ ƞلƑƬ ǅǐ:  

       الرواية اǕولى ف ،عين صالƠ   ب  المƬايƣبعضها أحد   وقد وثƾ   إن الرواياƘ الƬفهية هي الغالبة               
 Ƙ عين صالƠ بƎين صالƠ  للداللة على أصلها البربري وأصرƘ          يوهي التي إرتبطƘ باǗستعمار وسم    

الفرنسية على اǗسم الثاني لما فيه من نية التفريƾ وزرƳ الريبة في أوساط المƌùرخين حùول                  اǗدارة
  .لهذǉ المنطقة الحقيقية الهوية

 اية الثانية فƎن هذǉ المنطقة كانƘ موطنا لǘلتقاء وتجمƴ الوفود المتجهة إلùى البقùاƳ              أما الرو          
 والقادمة من تندوف بƬار ادرار والمغرب اǕقصى وكذا الحجاƜ القادمين من تمبكتو والسنغال             لمقدسةا

ة  فبقي في المنطقù    "صالƠ"  وإسمه  مرƯ أحد حجاƜ أدرار    Ƙوبالد السودان عموما Ý وفي أحد السنوا      
 منطقùة فيمارحلƘ القوافل إلى اداء  فريضة الحÝ Ɲ وبعد أن من اهللا عليه بالƬفاء حفر عينا في هذǉ ال                  

 الساحة التي كان يجتمƴ فيها جموƳ الحجيƝ هي اǕن مùصلى يùسمى            ƘوسميƘ بعين صالÝ Ơ والزال    
   .)3( الركبةحفر

 ƖǂǀǐدƗقة الƯǆم: 
وتضم كل  ،طƾ المƬكلة لمنطقة التديكلƘ      المنا  وهو إسم بربري قديم أطلƾ على مجموعة من         
لغة لفي ا عنى  تأما التديكلƘ ف  ،   عين صالƠ    الي جانب دائرة  ،ودائرة اينغر  ،أولف ناحية الغرب   من دائرة 
 فùي   اتبùد و ،هùضبة تادمايƘù   تقƴ جنوب    المنطقة    هذǉ   من هذǉ الناحية فƎن   ، و  (4)د كف الي  يةالبربر

  . إلى مƬارف جبال أراǁ جنوب عين صالƠ صل يفي منخفƯ طبيعي  تقƴمما يجعلهانحدارǕإ
  

              1964Ûǃ210.المكتبة التجارية الكبرǹ : القاهرة .الجزء الثاني .فاǟنزهة المشتاǟ في إختراǟ األ.ابن بطوطة     ) 1(                                                           
  ǃ16  .بقالمرجع السا.  عبد السالم بوشارب  ) 2(

وتـشد     وهي مكاǯ يجتمع فيه الحجاƧ من الناطق الغربية للوطن والمغرب األقصى وكƶاجنوب بالد السوداǯ وتشاد وتمبكتو                : الركƚ ةحفر     ) 3(
  . عقائديةلماله من داللة هو األصح من هƶا الوجه  اسم عين صالح اǯ نرجحولƶلÛ Ǥ كل موسم مع الرحال بعدالوداع من هƶا المصلى لقولفل الحج

)4 (ǯتديكلت القدماء واإلتكال على النفس .لتومي  اسعيدا ǯيعدار هومه:الجزائر .سكاƹ2005. للطباعة والنشروالتو . ǃ19. 
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 ƑǐǆƑƙ:ƓǀƥƗة الƲمƗƜمǂة لǐǆƑǀƨة  الƨاƥالد :  
تعني التعرƯ الى اǕصول اǗجتماعيùة      ،ان التعرƯ للتركبة السكانية في مجتمعاƘ الدراسة         
 ة فى هذǉ المجتمعاƘ تقسيما    حيƚ عرفƘ التركبة البƬري   ،وهي متعددة منذ عهود زمانية    ،للسكان واǕثنية
ومùن هùذǉ    ،وتكامǔ فى مختلف اǕتƬطة الزراعية والرعوية والصناعية والتعلمية وƹيرهùا            للعمل

  :اǕجناƩ نجد مايلي
  :ǋاƗ Ƽƥال -1- 

                 ƴمالية الغربية مƬفى الصحراء الكبر ما بين حدود جمهورية مالي ال ƾر التوارƬموريتانياينت 
  Ƭمال تƬاد وجنوب ƹرب ليبيا وجنوب ùƬرƾ       السودان مرورا بƬمال مالي وƬمال النجير و       الى حدود 
  .)1(الجزائر

    Ƴويتوز ƾي في أقصى الجنوب الجزائر     التوار     Ƙة  منها، بالصحراء في العديد من الوالياùورقل  
 تعرƯ إبن بطوطة  إلى ذكر ما Ƭهدǉ         وقد،تمنراسƘ مجتمƴ بحثنا  ويتمركزون اكثر ب  ،أدراروإيليزي  و

 بعƯù العùاداƘ     ان خالل مكوثه اياما بتمنراسƘù انتقùد       حيƚ انه ذكر ب   ،هذǉ المنطقة   في من عوائد 
ومن هذǉ العاداƘ انه راǎ في تسامƠ التوارƾ وعدم الغيùرةعن           ،مبادǎ اǗسالم    اǕعراف التى تخالف  

          Ƙالعادا ǉالحرمة ولما وعدم الغيرة تسائال مستنكرا عن هذ،       ƴيغلب التطب ƴبان الطب  Ɲبن  فا ستنتƎùف 
" وهم ملثمون ينحدرون من بطون عربية  بقوله        ، ن اǕصول الصنهاجية   يعتبر قبائل التوارƾ م    خلدون

فùي   ابعدوا وراء الرمال الصحراويةبالجنوب قفرطنون بالاهذǉ الطبقة من صنهاجة هم الملثمون ، المو
المجاالƘ هناǁ منذ دهور قبل الفتƠ اليعرف اولها فاصحروا عن اǕرياف وجدوا بها المراد وهجùروا    

 وإعتاضوا عنها بالبان اǕنعام ولحومها انتباذا عن العمران واستناسا باالنفراد وتوحƬùا             التلول وخفوها 
  مابين بùالد البربùر والùسودان    ووصاربالعزي عن الغالبة والقهري فنزلوا من ريف الحبƬة جوارا          

  جه التحديد في الهقار على و   وينتƬر التوارƾ     )2(ا بƬعارǉ بين اǕمم   و تميز  خطاما إتخذوا  اللثام  حجزا  و  
       ƚفكان تواجدهم عارضا حي Ƙمكانوا يحت   أما في إقليم تديكل   Ƙون يتديكل)    Ơالùعين ص (    Ƙùي وقùف

   ƘاراƹǗوا ƘزماǕال    ،ا Ưي تمما جعل بع ƾبالهقار جراء         قى فيها لوار Ƙمالذا من المخاوف التى كان
  . السطو واƹǗارة

 يùوحي  ما  م ،ة بمصر بون باليمن وبالد ال   وارƾ صفاƘ وطبائƴ تتقارب مƴ العرب القدماء      تلل و        
وارƾ تù  بƋن الحضارة المصرية إستفادƘ من مقùدم ال         يرǎ فهناǁ من  ،ي  اǕصلاو التقارب   باǗمتداد  

  .نزول قرب النيل ين بالالقدامى إلى مصر حينما عرفƘ الصحراء الجفاف منذ مئاƘ السن
                                                           

)1 (  ǋمحمد سعيد القشا.ǹعرب الصحراء الكبر ǟسنة.في دار المحيط العرابي : ليبيا. التوار ǯبدو. ǃ17.  
)2 ( ǯبن خلدو ǯالمقدمة.عبد الرحما)المبتدأكتاب ǯاألكبر... العبر ودوا ǯسنة.دار الكتاب اللبناني:بيروت.6المجلد ).السلطا ǯبدو .ǃ370.  
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هال آن الهقار الخامسة قبل الميالد كاǖلفية  المقابل ليتيلوهناǁ من من يرǎ بƋن العصر النيو   
 أصلهم من الصعيد المصري كانوا يمارسون تربية اǕبقار إلى جانب دقارين من الجنƩ اǕسو بسكان
Ʃمن أصل  الجن ƯبيǕ(1).  بربريليبيلا .  
   وارƾ هي الملكة  تنسبة إجماƳ عند المهتمين بتاريƣ تمنراسƘ إلى أن أم ال         بلقد تجمعƘ قناعة    و         
   )2(  بƋبلسه مملكتهاالتى وفدƘ من المغرب اǕقصى مرورا بعين صالƠ وأسسƘ تنهنان

- 2- ǅǋƯƓاƥالم:             
فùي منطقùة    زعيم  وعرف أول    ،)3(  إستقر المرابطون بسيلƘ    للميالد في القرن الثالƚ عƬر           

والمعروف علùى    ، )4(بطغال من أصل مرا   لسيدي أƾ محمد الخير عميد الك      باسم    م 1750ام  عالهقار  
نزحو في هجراƘ عقب زلزال بùودة والجفùاف          ،المرابطين أنهم قدموا من واد بودة المتواجد بƋدرار       

  ǉعرفته هذ ǎالمنطقة الذ  ،   Ơصر      قصرال بها وأسسو   قدموا الى عين صالùروف بقùرابطين   المعùالم
اال انهùا مƴù مùرور        ، ) فاتحة   ةسمر( بيضاء مƬربة بحمرة     تهم  بƬر لونو) 5( م 1350حوالى سنة   

 Ǖن فùي الغالùب هùوالء        ، بل أصبحƘ تتغير حسب لون الزوجة      لونها  على  محافظة م تبقى الزمن ل 
ومùنهم  ùƬبه مùستقر         ، منهم المستقرين فصالƠ     عين   الى   المرابطون نبغوا في تعليم الدين وقدموا     

ƴجازة السنوية لزيارة أهله وذويه يخضǘل .  
-3- ƒƥƴال "ƥƴلƒ:" 

و ينقسمون إلى أصلين فمنهم المنحدرين من منطقة الجبل اǕخضر بليبيا وقùدمو منùذ               لعرب  ا
المختùار وأوالد    وǕدƋل منها المعروف في الرواياƘ الƬعبية ك      ئم في عروƫ وقبا   1680 الى   1335

وهùو حùي     ، ب يعرف باسم قùصر العùر       لهم  ا قصر بعين صالƠ  واأسùسوقد   ، باحمو باجودة و 
الƾƬù  امùا    ، قرية اقسطن وفقارة العرب   اضافة الى انتƬارهم ب    ، عين صالƠ  مدينة   بوسط  معروف  

 عباƩ جهة الغرب بعد ادرار وهم نصف        يفقد قدمو من تافياللƘ وهي احد مناطƾ بن       الثاني من لعرب    
 باقùسطن   في عرƫ اوالد دحùان يتواجùدون       رحل يهتمون بالرعي وتربية الجمال والصيد ينضوون      

 وارƾتالùĂال  Ƭعر املƩ أقرب في عوائدهم    و ،  ذاƘ سمرة   انها ن بƬرتهم يقال ع  ما ، وحاسي لحجار 
Ƙعبية  المغرب االقصى ينحدر اصلهم الىقدو وهم ينسبون الى تافياللƬال Ƙحسب الرويا .  

  
  

                                                           
 .4م 2000ǃاعداد والية تمنراست سنةÛم1999تقرير عن والية تمنراست باألرقام لسنة ) 1(
 محمية اثرية مصنفة عالميا الāجانƚ وجـود رفـاة   ويعتبرÛهى احدǹ بلديات والية تمنراست حيث بها القصر الǹƶ اقامته الملكة تنهناǯ      :ابلسة ) 2(

  . كلم80وتبعد بلدية ابلسة عن عاصمة الواليةحوالىÛالملكة بمتحف الباردو بالعاصمة الجزائرية
  .   كلم100وتبعدعن عاصمة الوالية بÛوهي احدǹ الدوائر السبعة المشكلة لوالية تمنراست وتقع الى جنوب الوالية:سيلت ) 3(
  مفردها مرابط تدل على الرباǋ ينتسبوǯ الāمحمد بن الحنفية يمتد نسبه الى علي بن ابي طالÛ ƚعرفوا بحفظهم للقرأǯ الكريم  : طين  المراب ) 4(
  .ǃ01. مÛ 1998 نشرة اوت 1997تقرير مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية لوالية تمنراست سنة  ) 5(
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- 4-ǌǋƦال  :  
               ƾالصحابي الجليل ابوبكر الصديĂيمتد بطنهم ال Ʃكجن ǎسيد       ، الزو Ưاما اصلهم  من االبي 

  ƣيƬواقاموا فيها  سنة       قدموال Ơا   )1(م1700الى عين صالùرقية وعرفو بهƬنزلوا السهلة ال  ƴùكتجم  
 بفقارة   فيما بعد  وقد استقر الزوǎ   ، الكثافةوهي متوسطة    ، من اǕسر متعددة اǕجناƩ    يضم مجموعة 

  .  وتعرف به رسميا ، تحمل هذا االسم الزوǎ وهي االن بلدية
يعùود  و ،الحضر في   بƬرة بيضاء وهم Ƭبه رحل رƹم استقرارهم      ن الزوǎ انهم ذو           ويعرف ع 

سيƩ الزاوية القرانية التى انطلقƘ مùن االبùيƯ سùيدي الƬùيƋ             ƣسيدي الƬيƣ الفضل في ت      لفضيلة
 ، مدرسة قرانية للتعليم القران ومبادي اǗسالم     فقارة الزوǎ   سƩ ب امتدƘ بعد قدومه  الى عين صالƠ أ       و
 . جنسهم م منغلقين علىانه من عوائدهم في الزواƜ و

-5- ǅǐƯاƥƟال:  
مناطƾ تمنراسƘ السùيما فùي       يمثلون اƹلب السكان ب    اءسودبƬرة   ذو وهم جنƩ    )2(الحرطين        
ƴذكر االستاذ محمد السويدي با         دراسةال مجتم Ƙاة       ن ففي  بلدية تمنراسùط حيùكلون نمƬالحراطين ي 

يعمل لحùراطين فùي المراكùز       و ، وارƾتاليمثله   الذي    البداوة للرحل  ة نمط حيا  مقابل  االستقرار في 
سùنة  بالن قورنون ان تعدادهم      ذكر   وقد ، يمثلون فئة اجتماعية مهمة بالوالية     الزراعية المستقرة وهم  

ولùم   ،  نùسمة  6013 و نسمة في حين يقابله من البد      2285الي  وصل حو في منطقة الهقار     م1949
  م1962سنة   واكتفى باƬǗارة الى ان هذا الرقم قفز         ارلمجتمƴ الهق  يذكرƹيرهم من السكان المƬكلين     

  . )3( نسمة4651صل تعدادهم وو ، من المستقرين %70 ته  نسب ماƬكل لحراطينحيƚ ي
 اكلƘ الذي يمتد الى الجهة الغربية ليƬمل مدينة اولف فان الحùراطين اùƬتغلو             ياما في اقليم تد           
  انùواƳ  ة ثالثù  فùى فئاƘ المƬتغلة   ال الىوينقسم الحراطين    ، فقاراƘلاالرƯ والزراعة وحفر ا    بخدمة
  :وهي

-ƈ-ǃدƢوهم بمثابة عبيد وقد عرف      ، )4(عهم من السود  ي نسمة جم  3000 وقدر عددهم بالهقار نحو      : ال 
قبùائلهم ثùم     يسلبون الحرية بالحروب اوعن طريƾ االƹارة على      حيƚ   ، هذا النظام منذ عهود طويلة    
   ǎل ال             ، يصبحون خدم لقبائل اقوùلب قبائƹارة والسلب كما ذكر السويدي فهي  عند اƹاما اال ùت ƾوار

    .)5(االقتصادية البدوية من الحياة  جزء

                                                           
  .ǃ01 .س المرجع  مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية نف- ) 1(
تعني الحر الثاني على اعتبار بعǈ التقسيمات االثينية Ûويوجد من يفسر الكلمة الى حراثين أي حرƣ االرǇ فاستبدلت الثاء بالطاء                    : الحراطين ) 2(

  .للǊرورة 
(3 ) A.Blanguernon ;(C) Lehoggar.p111 
(4  ) 

six.(jean franois ) viede charles de foucauld ,paris ,editions du seuil.1962 ,p261 

  .ǃ81.مرجع سابقÛبدو الطوارǟ .محمد السويدي ) 5(
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-ƒ- ǅǐƨƑمƢصحراء          :الùال Ƙائعا بمجمل مجتمعاƬ ان الخماسة كانظام اجتماعي كان  ،   Ƙدعرفùوق
اƬتغل بعƯ السود لتامين و ، كونها عرفƘ بالزراعة منذ امد ، مدينة ادرار هذا النوƳ من تقسيم العمل      

من محùصول    ، )1/5(ويكون اجرعمله الخمƩ   ، رزقه وقوة عياله بالعمل لمالǁ اǕرƯ فى البساتين       
 . البستان ولذلǁ يسمى هوالء العمال بالخماسين

-ƚ-  ǌƥƢا üƑمƳلحراطين ان يكون احرار        : ا ƴلم يمن       ùرف عùراضي والثروة فقد عǖنهم مالكين ل
  . اضافة الى وجود خوجة منهم ،  والجزارةƬتغالهم فى علوم الدينا

وقد تعرضوا الى الترحال على ƹرار       ، ان انحدار لحراطين يمتد الى الساحل والقرن اǗفريقي         
وقد تفرقوا بين مختلف اǕمصار واالوطان كمصر وليبيا والسودان         ، سكان الصحراء في زمن الجفاف    

وهذا مùا    ، المسحية تسامحون فقبل اǗسالم إعتنقوا   وهم مسالمون وم   ، الخرطوم واليمن وبالد السوان   
وقد  ، اƬارƘ اليه كتب  التاريƣ من ان مملكة الحبƬة فى عهد ملكها النجاƬي كانƘ ارƯ سالم وامان                

 اها ملك  لوخرجتم الى ارضي الحبƬة فان في       ":بعƚ نبي العرب اتباعه الى حاكم هذǉ المملكة وقال لهم         
وبعد مجيƐ االسالم كùانوا مùن    ،) 1(" جا مما انتم فيه  لكم فرجا ومخر    عندǉ حتي يجعل اهللا    اليظلم احد 

ويمثل لحراطين اكثر سكان الوالية تعداد وتعلمùا مùن بùاقي             ، الدعاة والمتقبلين لهذا الدين بسماحة    
 ǎخرǕا ƩجناǕاني             ، اùالحرط Ơاصب ƚالتقليدي انقلب حي ƾالتوار ƴقتصادي فى مجتمǗوان الهرم ا
  . )2( سيدǉ الطارقياكثر ثروة من

-6- ǌƥƢة اǐƳƑمƗƜا ƖƑƏƺ :  
وقùدم   ،         فئاƘ التجار وهم جماعاƘ مستقرة وفدة الى المنطقة مƴ بدية القرن العƬرين الماضي            

فين كما قدمة عناصر بƬرية ùƬملƘ مùوظ        ، )3(واƘ ومتليلي الƬعانبة وواد ميزاب    افرادها من اقليم ت   
 وهم ذو   الƣ ، ...والمسيلة وسطيف   والجزائر  ية المختلفة كالجلفة    ومستخدمين قدموا من المناطƾ الƬمال    

   . )4(ويصطلƠ عليهم سكان الوالية بالƬناوة ، بƬرة بيضاء
من ل حرǁ تواجدهم النƬاط االقتصادي ،       وهذا النعƘ اليحمل داللة عدائية فلقد ساهم هƌالء ب          

انب المحùالƘ المتنوعùة مùن        الى ج  جلب السلƴ المنزلية و تموين اسواƾ تمنراسƘ بالمواد الغذائية        
Ʃة        وافد يعد عامال من عوامل التغير ،      الالمقاهي والمطاعم و   و ،اللباùاعداد هائلة من اليد العامل ƾوتدف 

يالد  كما  ساهم تواجد االدارة محلية في مù         ية ، وبعƯ المƌسساƘ ذاƘ التاهيل ،      في المƌسساƘ االدار  
 وهذǉ القيùادة مكتùسبة      الرسمي ، في  نمط الوظي لتƬكيل ال ونƘ بفعل جذب الموظفين لها      كتقيادة مهنية   

                                                           
  .  ǃ97.م1975. دار الكتƚ العلمية بيروت:لبناǯ. محمد رسول اŻ صلى اŻ عليه وسلم.محمد رضا ) 1(
  .148مرجع سابق Ûǃ بدو الطوارǟ محمد السويدي ) 2(

)3 ( ǃ 118نفس المرجع.  
  .عدد07/2005 /25جريدة الخبر.لفقر والبطالة ديكور عاصمة األهقارا. شوقي Û م    ) 4(



 

      
 

86

ي يƌديه فùي اطاروظيفتùه كالطبيùب والمهنùدƩ والعùسكري            سبها صاحبها من خالل الدور الذ     يكت
  .)1(المعلم والƬرطي والجمركي و

ة الùذين   الى جانب كل هƌالء هناǁ فئة إجتماعية لها جاǉ ومكانة نسبية وهي المعروفة بالƬرف               
 حسب ماذهب اليه    ،  البيƘ من جهة فاطمة بنƘ الرسول محمد صلى اهللا عليه وسلم           لالى آ يمتد نسبهم   

رار الùداخلي   ووجود الƬرفة ساهم فى االسùتق      ، نطقةزعم قائم لدǎ سكان الم     وهو ،)2(سعيدان التومي 
ƾيحظون باالحترام المطل ƚالمحلي حي ƴالبين  ، للمجتم Ƙذا Ɵواختصاصهم بمهمة الدعاء واصال.  

والذي يعيƫ عùدم     ،رامام هذǉ التركبة البƬرية المتعددة االطياف تكون مجتمƴ دراستنا الكبي         و        
 عامùل  الن اهم    ،خليامماجعله مجتمعا مفككا وحذر في التعامل الد       ،ناƩ فيما بينها    انصهار هذǉ االج  

فكل جنƩ يبقùى فùي       ،ر  في الناد اال  بالمصاهرة وهذا ماال يتم االن      تي   يƋ للتجانƩ والتعايƫ الحقيقي  
  .ه االثني طيف

زاƘ التى كانƘ تحظى بها بعƯù       امتينب التحديƚ فان اال   اول هذǉ المجتمعاƘ المحلية ج    وبدخ  
ǁ عوامùل فرضƘù     ا بل هن  هى عليه االن ،    من المكاتة التقليدية لم تبƾ على ما      اعية ض جتماƘ اال ئالف

  .في  التغير االجتماعي في الدور و المكانة بصفة عامة نفسها 
 ƘلƑƙال ƘƟƓالم :Ɠ ةǐƳƑƯالق ƖƑǐǆƑǀمǗلاƑةǐǗǋ :  

نستعرƯ في هذا المبحƚ بعƯ القطاعاƘ المكونة للفعل التنموي بالوالية دون ترتيب مقصود               
جاد ير و االحصائياƘ الرسمية Ý الي     رلتقافر لدينا من معلوماƘ و معطياƘ كا      ا على أساƩ ما تو    نمÝ وا 

  .لدراسة بوالية تمنراسƘ صورة و لوتقريبية عن المجتمƴ العام ل
 Ǘǋƈ : ةǐمǆƗال ƥǉƑưم ǅم ƥǊưمǀ ǃǐǂƴƗال:  

 التعليم التقليدي الذي ضرب في عمÝ        ƾùلقدعرفƘ والية تمنراسƘ قبل ميالد المدرسة الحديثة        
ƎنƬاء مدراƩ قرآنية بصول االسالم إليها و تمثل هذا التعليم Ý في التعليم القرآني والفقهي             والتاريƣ منذ   

  .قف والهم عن طريƾ الهباƘ وكانƘ من إنƬاء االهالي وتموينة ويفقه وزوايا
1 - ƖƨاƥǆمƗ ةǐǗǋƓ ǏǆƆƥالق ǃǐǂƴƗال :   

من تواجùد   اليوم على الرƹم    هذا التعليم الحجر االساسي في مناطƾ الوالية والى حد           يعد  
د االسùتعمار و    ى لم تكن معروفة على عه     تالتعليم الرسمي الذي تƌطرǉ مƌسساƘ التعليم و التربية Ý ال         
  .اƘ يفي سنواƘ الدولة الجزائرية الحديثة للصعوباƘ وقلة االمكان

                                                           
  .ǃ110.م1968.مكتبة القاهرة الحديثة :مصر .الطبعة االولى  .- أسس نظرية –تنمية المجتمعات الصحراوية . صالƫ مصطفى الفوال) 1(
  .30مرجع سابق ǃ. سعيداǯ التومي  ) 2(
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،   )1(لƩ التالميذ في حلقلƘ حùول الطالùب       حيƚ يج ) أقربيƫ  ( المدرسة القرآنية اومايسمى      
 على التالميذ أياƘ القرآن Ý ويقوم بمراجعتها لهم و حفظها من             ودواة و قلم و يملي     الذي بيمينه عصا    

  .ذ من خبز و دنيانير و عسل  التالمي Ý وƹالبا ما يعتمد على مايعطى له من قبل أولياءقبلهم
و اربعة سنواƘ إلى مافوƾ و يقرƌون على مستوǎ االلواƟ          أعمار التالميذ تكون من ثالثة      أما    

  .Ý فقلما تجد سبورة او كتب متوفرة في االقربيƫ الواحد 
هùدǎ لùه    يو يكرم فيها و      تقام له مراسيم إحتفالية      فظاŹوبعد ما يحفظ التلميذ القرآن ختما و ح         

الهدايا Ý ثم ينتقل بعد ذلǁ إلى مستوǎ أعلى لدراسة الفقه و السيرة النبوية على احد المƬايƣ و يختùار                    
  .)2(لو التدريƩ في االقربيƫ النجناء ليزاو

    Ʃالمدار Ƙل          ولما فتحùالرعي ƾالتح Ƙاء      النظامية ابوابها في آو اخر الستيناùن أبنùاالول م 
 يكتفùون كان اǕهùالي حينهùا       كلم و  400 : بالمنيعة Ƭمال عين صالƠ ب       بالمتوسطة الوحيدة الوالية  

بعƯù  استفادƘ الوالية مùن     ف ÝالداخلياƘ  ة السبعيناƘ بدأƘ تنƬا المدارƩ و     الى ƹاي بالتعليم القرأني و  
 بمبوحبه استفادƘ التجمعاƘ السكانية     المرافƾ التعليمية منذ االستقالل كمƬروƳ القرية االƬتراكية الذي       

 المدارƩ بكثافة منùذ     عداد من التالميذ إلى   و بالتالي دخول ا   من بيوƘ و مدراƩ و حدائƾ و مالعب         
  . الماضىناƘ القرنيمنتصف السبع

ǎ القùر مسافة المداƬر و   منراسƘ لبعد التعليمية تاخرا على مستوǎ والية ت     العملية  Ƙ  عرفوقد    
  .االستاذة بها  و أعداد المعلمينقلةو

بƬكل والية من خالل تاطيرها للمناطƾ النائية       هذǉ ال ل المدرسة القرانية تلعب دوراŹ ب     اال تز فيما    
Ý بƬكل متوازن مƴ التعلùيم      انتƬار التعليم الحديƚ    الحضر من   لمدن واماكن   ا  تستفيد حيني  ف  Ý أساسي

تفتƠ المدارƩ القرانية ابوابهùا     ي العطل   فنظام الموزƳ على فتراƘ يوميا Ý و      يتمثل هذا ال   و   التقليدي  
حùسب  لمدرسùة القرأنيùة حùضانة ومدرسùة و        وتعد  بذلǁ ا    برامجها Ý وخاصة العطلة الصيفيةÝ    و

 مدرسة قرانية ذاƘ نظام خùارجي       54 فان اعداد المدارƩ القرانية يصل الى        2003إحصائياƘ سنة   
 امùا    قùسماÝ Ź   60 مدارƩ ذاƘ نظام داخليÝ اما الحجراƘ و الغرف التابعة للمساجد فتصل الى              04و

وصùل  فيمùا    قسماŹ   52 الى   وصل عددها فراƘ و الغرف على مستوǎ بعƯ االحياء و المداƬر          الحج
  .)3( معلم85عدد اǕئمة المعلمين 
 اليواء Ý امية ومنها الخاصة باالطعام و    لعل زاوية منها ا   15لى أن عدد الزوايا هو      اواƬار نفƩ التقرير    

  . معلم 85فيما بلƸ عدد المعلمين بها 
                                                           

)1 (   ƚالطال:    ƚيسمى الطال ǯƋهرت       وهو معلم القرǑأمـا لمـا Ü ƚفي الماضي اليتقاضـى أي راتـ ǯالكريم وكا ǯƋللقر ǐوهوحاف Ü وجمعها الطلبه 
 ǯƋو يدعى بمعلم القر żالدينية فاصبح يتقاضى راتبا ǯƏمديريات الشو.  

)2 (   ǀو              : االقربي Ü المكانة ƚوتعنى صاح Ü ǀمن كلمتين إقرا و بي ǯمعناه المدرسة القرانية وهي لفظة بربرية تتكو ǈاي في بعƹهويو ǀاالقرب 
  ....الدول الخلوة كموربطانيا و السوداǯ الخرطوم

  .03 و2003ǃ Ü02ǃتقرير مديرية الشوǯƏ الدينية بوالية تمنراست لسنة  ) 3(
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 مùن االنùاÝ11224     ƚ و  مùن الùذكور    12443اما بالنسبة لجموƳ المتعلمين فوصل الى         
Ʃ فوصùل   مùدر سùن الت  دون   طالب Ý أما جموƳ المتمدرسين ما        186 عددهم    للتعلم بلƸ  نالمتفرƹيو

 إمùراة   1604  الùى     اعداد المستفدين من محواالمية الكبار فوصل       تلميذ Ý اما   24052تعدادهم إلى   
   .)1( من الرجال142و

                   Ý من التعليم انه يقدم خدمة كبيرة في سبيل العملية التربوية التعليمة Ƴما يالحظ على هذا النو
 تùاخر   فيمالم تعطى له اهمية كقطاƳ ينبغي التكفل به بيداƹوجيا وبرامجيا Ý مماجعل هذا التعليم يعرف              

  .بسبب نمطه التقليدي 
ة االجتماعية والدينية Ý    التنƬئم ب اقياللقطاƳ المهم دوراŹ في     الهذا   انه لو اعيد     جهة نظرنا ومن و   

Ý ويجعل من هùذǉ المùدارƬ       Ʃئة  انلثقافة الدينية التى يتطلبها ا    الالاعطى نتيجة تكوينية و معرفية في       
  .لتى اهتمƘ بتراثها و مقوماتها التاريخية مƌسسة علمية و تربوية على ƹرار بعƯ البلدان ا

  : الǃǐǂƴƗ الƟدƑƓ ƘǐلǐǗǋة - 2
                   Ý Ƙùخل Ƙنواùر سƬعليه منذ ع Ƙتقدما ملحوظا على ماكان Ƙحقق Ƙان والية تمنراس ǁƬال

 مقوم من مقوماƘ    سين Ý ويعد التعليم الحديƚ الرسمي     بتطور الهياكل ومستوǎ التاطير و اعداد المتمدر      
 ابتدائية Ý ومتوسùطة واحùدة        18 بلƸ عدد المدارƩ بتمنراسÝ 1976      Ƙ فمنذ سنة     التغير االجتماعي 

 انثى Ý ويفسر هذا االنخفاƯ في عùدد االنùاƚ           830 ومن االناƚ    2233عدد تالميذها من الذكور       
  :  اساسية في مجتمعاƘ تمنراسÝ Ƙ)2( السويدي الى ثالثة عواملمحمدحسب 

 يجب ان تبقى في المنزل لتقوم بƌƬون البيƘ واالسùرة Ý            ةسلم سيطرة الفكرة التى مƌداها ان الم      – 1
  .تفكǁباليهدد كيان االسرة التقليدية  وان التعليم في نظر البدو خطر

  . من ورائه  اعتبار تعليم البنƘ ال فائد ة– 2
3 – ƾمدعاة لفصلها من التعليم ) سنة 12(  تقدم سن الفتاة فو.  

 لم تصل والفتاة إلى مùستوǎ الƬùهادة االبتدائيùة Ý            1977ولقد اƬار السويدي انه في سنة         
Ʃ نقùال عùن محمùد       يرǎ رجو Ý وفي هذا    تنعكƩ مستقبال على نسبة العمل      والǁƬ أن نسبة التعليم     

 إلùى   1978ة ضئلة جدا وصùلƘ سùنة        بنسب الحديƚ إال  ائهم بالتعليم نب يلحقون ا  الالسويدي ان البدو    
10 %Ý البدوي     و Ƙية الجماعاƬفي  أن نسبة هام Ƙال    % 10ى   ال 1977سنة   ة وصلùالعم Ƴمن مجمو

  .)3(في الهقار
 574 مدرسة تضم    80فوصل عدد المدارƩ إلى      ) 92/1993( اما مƴ مطلƴ السنة الدراسية      

 بينمùا سùجل عùدد       Ý)4(االساسي تلميذ  تعداد الطور االول والثاني من التعليم      قاعة دراسية وقد وصل   
                                                           

  .03 و2003ǃ Ü02ǃتقرير مديرية الشوǯƏ الدينية بوالية تمنراست لسنة  ) 1(

   .ǃ194. 1990.ديواǯ المطبوعات الجامعية : الجزائر . ئريمقدمة في دراسة المجتمع الجزا. محمد السويدي  ) 2(
  .ǃ195. نفس المرجع. مقدمة في دراسة المجتمع .محمد السويدي  ) 3(
   .ǃ162.مرجع سبق ذكره . عبداسالم بوشارب  ) 4(
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من نفƩ الùسنة    % 15.39 فيما وصلƘ نسبة النجاƟ في البكالوريا         تلميذ 2225تالميذ التعليم الثانوي    
  .ة أعالǉيالدراس

 إطارÝفيمùا وصùل     1256 الى   1993وقد بلƸ عدد إطاراƘ سلǁ التعليم بالوالية خالل سنة            
إلى تùسجيل مùستوƘ2004     ǎ   إحصائيا Ý فيما بلغƘ  )1( إطار 1431 إلى   1999عدد المƌظيفين سنة    

 بمعùدل   اي  مƌسسة تعليمية  156ربية حيƚ بلƸ عدد المƌسساƘ      تطاƳ ال من التنمية في ق   البƩƋ به ض  
 فùي   يصل أحيانا عدد التالميذو Ý  تلميذ42148 فيما وصل عدد التالميذ إلى  ، حجرة دراسة 1305

 تلميذ في المدن خاصة ببلدية تمنراسƘù        45تجاوز في بعƯ االحيان      تلميذ أو ي   42قاعة الدرƩ إلى    
ال التùاطير   في مجù   1710 إداريا و    1160يين إلى   وبلƸ عدد االدار   ، )ǎ)2 تلميذ بالقر  18قل عن   وت

  .التربوي حسب ذاƘ التقرير 
ببلدية عين  لجامعة التكوين المتواصل و ملحƾ      كز   بمر 2001وقد تدعمƘ والية تمنراسƘ منذ        

الدارسين العالقاƘ الدولية السياسية واالقتصادية يزيد عدد       قانون  صالƠ بفتƠ تخصصين قانون أعمال و     
  .)3( طالب جامعي750 عن 2004به سنة 
 بهيكل تعليمي آخر جùاء ليùدعم العمليùة          2004/2005موسم  سبة ال نالب كما تدعمƘ الوالية    

لجامعùة الجزائùر     تمثل في فتƠ ملحƾ جامعي تابƴ إداريا       Ýال إعداد الموارد البƬرية     جالتنموية في م  
ارية Ý إن هذا الهيكل العلمي الǁƬ من انه سùليعب           العلوم االد علم النفƩ والحقوƾ و   وهما  بتخصصين  
الثقافùة   فيها التعلùيم و Ɵالعوائƾ التى يرز الصعوباƘ  و  في ترقية الوالية وتنميتها رƹم      ا  يدورا حضار 

 لضعف مùستوǎ  وبالوالية عامة    ÝÝ كصعوبة إنجاز المƬاريƴ التعليمية بالمناطƾ النائية خاصة        يةالبالو
  .لبناء من جهة ثانية ƹالء مواد او Ýالمقاولين المحلين من جهة 

عدم إستقرارها في المنطقة لقلة      الكبير في االطاراƘ التعليمية و     النقƭ فهو   اما العائƾ الثاني       
واما العائƾ الثالƚ فطبيعة المجتمƴ الثقافية تقف        Ý وقلة وسائل االستقبال Ý     وسائل النقل بالمناطƾ النائية   

Ý ديƚ الخارجي الظاهري  الثقافي رƹم نزوƳ المجتمƴ إلى التح      التراƚ   في طريƾ التغير الذي يحتكم إلى     
لقة على ذاتها Ý فمادام أبناء البدو بهذǉ المجتمعاƘ يحملون صفة           يعني أن مجتمعاƘ البحƚ منغ     وهذا ال 

أمùام االعùداد    وÝ   صفوف الجùيƫ     وانضمامهم الى   التحديƚ والتغير فخروجهم للعمل خارƜ الوالية       
هم في كافة برامƝ التنمية النهم بقليùل مùن التùدريب            المتعلمون فيمكن االعتماد علي   ة و المتزايدة للطلب 

  .)4(هم سواء على مستوǎ التطوƳ أو الوظيفةمعون أقدر من ƹيرهم على خدمة مجتيصبح
  
  

                                                           
   .ǃ55  .1999تقرير والية تمنراست باالرقام سنة  ) 1(
   .ǃ02.2004نة  تقرير مديرية التربية بوالية تمنراست  لس) 2(
   .2004إحصائيات جامعة التكوين المتواصل مركزتمنراست  ) 3(

)4 (  ǃÜ مرجع سابقÜ مصطفى القوال ƫ115صال.   
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 ƑǐǆƑƙ : ƱƑƯƽ ǅǀƨال:  
ة الف سن127 الى  1974كن سنة   االف س 40 تعداد السكان بالوالية قفزة معتبرة من        لقد عرف   
 2003في سنة   تعداد السكان    فيما وصل    Ý الف نسمة  159ما يناهز   عن   Ý 1999 ليزداد سنة     1992

بلدية عين صالƠ وبلديùة      بلدية تمنراسƘ و   ن في ثالثة بلدياƘ رئيسية Ý     ومتمركز الف ساكن    187 الى
      Ƙفحسب احصائيا Ý 2003عين قزام   Ƹبل Ý  بتعداد السكان ب   Ƙ87298لدية تمنراس   Ý سمةùة  نùوببلدي  

   Ơنسمة    32683عين صالÝ      9641 فيما وصل ببلدية إينغر         ǎزوùارة الùوببلدية فق Ý 5979نسمة 
  .نسمة

 البلديùة   سùكان  اسرة مùن مجمùوƳ       13630ة تمنراسƘ    ببلدي 1999وبلƸ عدد االسر سنة       
77053      Ơوببلدية عين صال Ý 4683     Ƴرة  1176 وبالنسبة لبلديةإينغر    28847 اسرة من مجموùاس

 اسرة من مجموƳ    815نسمة Ý فيماوصلƘ ببلدية فقارة الزوǎ        8511لبلدية البالƸ   من مجموƳ سكان    
  .نسمة على مستوǎ البلدية 5277

 ذكùور 1253مولùود وتمثùل      2401 ببلدية تمنراسƘù     2004ما بلƸ عدد المواليد لسنة      يف  
د  عنù  217مستوǎ بلدية تمنراسƘ     أنثى Ý فيما وصلƘ حاالƘ الوفاة خالل نفƩ السنة على            1148و

  .لهذǉ السنة حالة زواƜ 369أما حالة الزواƜ فبلغÝ Ƙانثى 138الذكور و
          Ƙبلغ Ɯفان حالة الزوا Ơحالة  150اماببلبدية عين صالÝ فقدر ب     فيماعدد Ƙذكر  402الوالدا 

  . عند أالناƚ 59عند الذكور و 72غƘ حاالƘ الوفياƘ منها  انثى فيمابل335و
    Ƹفي فتاة   75د و مولو 86 عدد الذكور    ببلدية إينغر بلÝ  الوفاة  ما Ƙحاال Ƙسجل     ƚاù20عند االن 

   .اسرة جديدة 41 حاالƘ الزواƜفيما Ƭهدحالة Ý 17عند الذكورو
فيمùا   انثى   38ر و    ذك Ý41منها   حالة والدة    79بلدية فقارة الزوǎ    ب ما سجلƘ االحصائياƘ  في  

  .)1(حالة Ƙ Ƙ39 الزواƜ فسجلحاالبالنسبةل اما Ý انا06ƚ ذكور و 08 سجلƘ حاالƘ الوفاة 

  :الǐƟƑǆة الƴمƥاǐǆة 
Ý ǎ   االخùر  توسعية على حساب البلùدياƘ    ة  اسƘ قفز عرفƘ بلدية تمنر   لقدفي جانب العمران      

م أحيùاء    Ý ثù   حي الجزيرة و هùو حùي إداري       ا ك 2000 قبل سنة    فانƐƬ بها عدة أحياء منها مابني     
باقى البلدياƘ الثالƚ    ية Ý اما  ن وحدة سك  500الوئام و حي تافسيƘ وحي السالم بƋزيد من          كاحيحديثة

    Ý عمراني ƴهد توسƬي     نسجل   2003وبالعودة الى تقرير سنة      بمثل هذا االهتمام     فلم تùف ƾالùاالنط
وحùدة   536.وحدة سكنية تطورية فيما تم استالم        600 و   اليجار ا ضمن  نية اجتماعية وحدة سك 102

أمùا   Ý وحداƘ سكنية ربفيùة      10  وحدة سكنية تطورية و    300 و   اليجارإفي اطار   سكنية اجتماعية   
 سكن مسجل Ýاما بعùد سùنة        Ƙ 900جاوزت1998ة  الى ƹاي 19 90المقارنة بين السنواƘ فان سنة      

1998  Ƙسكن  2200فسجل.  
                                                           

  .ǃ21. مديرية التخطيط لوالية تمنراست 2004 التقريراالحصائي السنوي لسنة ) 1(
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 مابين سùنة    1204 الصادر عن مديرية التخطيط فانه تم استالم         2003فيمابلƸ حسب تقرير      
 تم في هذا المƬروƳ الممùول مùن   حياء واالالمحيط و  و تم تسجيل عملية تزين       2002وسنة   1999

فعلùى سùبيل الùذكر ال        اء وسط المدينة Ý   حيومسƘ العملية جل أ    Ýل صندوƾ تنمية مناطƾ الجنوب    قب
وعلى  رصفةÝاال بعƯ  قطƴ الواد و امƬون وسرسوƾ وتهقار ببلدية تمنراسƘ وتهئية         الحصرنذكر حي 

 1159 تهيئة بعƯ الطùرƾ بمايعùادل     و   وسط المدينةÝ  جويلية و  ǎ05 بلدية عين صالƠ كحي    مستو
 576 وتوصيل الكهرباء الى     ط Ý / م 2100بعƯ الطرƾ بما يعادل     وتم تهيئة ببلدية إينغر     Ý  مترطول  

  .ط /م 57023ئية الخارجية ب مسكن و الته
ƑƙلƑƙ : ƱƑƯƽüقǆالǋ Ɠ ƖǘƬǗǋلالمƑ ةǐǗǋ:  

 عدد المتعاملين   وصلنقل المسافرين حيƚ     عرفƘ والية تمنراسƘ تطورا في       1999منذ سنة     
تضاعف  و مقعد 826 ما يعادل    ي أ  ، مركبة  26  ب ƘقدرتمنراسƘ و التى     ظيرة متعامل بح  13إلى  

 دة تقدر اي مقعد أي بز   2082 مركبة وبسعة    67 مايعادل  ب 2002 متعامل سنة  41تعاملين الى   عدد الم 
  .)1(%15.7ب

جمùاعي لالùƬخاƭ و      عمùل النقùل ال     يغطياما النقل على مستوǎ سياراƘ االجرǎ فهùو           
تحتùوǎ الواليùة    بوسط بلدية تمنراسÝ Ƙ في حين        لة الوحيدة في المناطƾ الحضرية السيما     يعتبرالوسي

لمùستغلة  رخصة مستغلة ويضيف التقرير الùى ان اƹلùب الùرخƭ ا           255 رخصة منها    275على  
  .)2(%95ة موجودة ببلدية تمنراسƘ بنسب

مطارƘ و هي أساسية لمواقعهاوخùدماتها فùاالول        ومن حيƚ النقل الجوي فان بالوالية ثالثة            
مطار دولي ببلدية تمنراسƘ ذو مدر جين احدهمارئيسي واالخر ثانوي Ý واما المطارالثاني فهو مطار               
وطني ببلدية عين صالƠ ذومدرƜ رئيسي Ý و المطارالثالƚ مطارجهوي ببلدية عين قùرام الحدوديùة                

لعب دورالربط بينه وبùين دول الجùوار كùل مùن            م وينتظرمنه ان ي   2200بمدرƜ يصل طوله الى     
  .)3(النيجرومالي

 1999و الخواƭ حيƚ في سùنة       نƬاط نقل البضائƴ عرف تحسنا من قبل المتعاملين         كما أن     
طن  4974.97حمولة اجمالة تقدرب    ب و Ýمركبة 374معدل  متعامل ب  237وصل عدد المتعاملين الى     

نùسبة  زيùادة ب  متعامùل أي     465مركبùة و     699 طن بمعدل    8184.65 الى   2002لتصل سنة   
64,5%)4(.  

  
                                                           

  .ǃ75. بوالية تمنراست 2003تقريرمديرية النقل لسنة  ) 1(
  .ǃ76 .نفس المرجع ) 2(

)3 (ǃÜ مرجع سبق ذكره Ü 228عبد السالم بوشارب.  
)4 ( ǃÜ مرجع سابق Ü 76مديرية النقل لوالية تمنراست.  
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ƼƥƯة الǀƓƪ:  
 كلم 2578كلم منها6500والية تمنراسƘ تتمتƴ بƬبكة يبلƸ طولها حوالي فƋن لطرƾ بالنسبة ل  

 في حالة سيئة أƹلب هذǉ الطرÝ ƾو وضعية%60  كلم معبدة بنسبةÝ1048 من ضمنها طرƾ وطنية
  .تحتاƜ إلى إعادة تاهيل وصيانة دورية 

 كلم في طور االنجاز بùالطريƾ       42 كلم منها  472ية فهي تصل الى     أما بالنسبة للطرƾ الوالئ     
 امابالنسبة للمسالǁ الغير مùصنفة فيùصل        Ý%60نسبة  في حالة سيئة ب    وهو االخر    143الوǕئي رقم   
  .)1(أيضافي حالة سيئة% 60كلم منها 3500طولها الى 

 أن المالحùظ     اال 2003سùنة     قبùل    Ư الطرƾ عرƹم إنطالƾ أƬغال إعادة تƋهيل وصيانة ب        
ة من قبل الوزارة و     ترقيعاƘ ولسيƘ تاهيل في مستوǎ االƹلفة التى رصدƘ للطريƾ بالوالي         يرǎ بƋنها   

 Ý وبعùد    ابرتمنراسƘ   من عين صالƠ الى      قال   للوالية متن  ميدانيةاليارته  ز هذا ما اكتƬفه الوزير اثناء    
مستوǎ خدمة الطريƾ الùدولي و الùوطني الرئيùسي          سƌولين  الى تمنراسƘ استنكر على الم     وصوله

م بالترقيعùاƘ التùى     تالدولة صرفƘ ماليير لالعادة تƋهيل الطريƾ و قم       إن  : عبر وسائل االعالم    القائ
إنطالƾ االƬغال فùي     أن   و هذا ما يƌكدǉ الواقƴ حيƚ نالحظ        )2( الحقيقة  المالية برعن حجم االƹلفة  تعال

 واعادة اصالƟ   ،كلم   07راسƘ و بلدية عين امقل على مسافة        ن بلدية تمن  بي 01 رقم   يالطريƾ الوطن 
  . )3( كلم20الƬطراالول كلم 100موالي لحسن على مسافة  بين عين صالƠ و01 رقم الطريƾ الوطني

ƑƴƓاƥ : ǎƥالǋ ƖƑƓƑƸالǋ ةƟǘƻال ƱƑƯƽ:  
 1995نة  ئياƘ سù  تزخر والية تمنراسƘ بƋراضى زراعية هامة ومتنوعة فقد اƬاراƘ إحصا           

مùا  1997سجلƘ سنة    هكتارÝ فيما    4603.83لحة للزراعة تقدر ب     الى ان مجموƳ االراضى الصا    
ǉه 4634 مقدار Ýسنة     كتار Ƙ1998 فيما توسع  Ơوهكذا  كتار ه 5104.72لتصب Ý       ادةùي زيùفهي ف

   .كتاره5957,6 الى 2000مطردة فيما و صلƘ سنة 
وب Ý  هكتùار للحبù   1683,1 و   للمزروعاƘ  العƬùبية    كتاره1316يما خصصƘ مساحة    ف  
 حوذƘتهكتùارÝ فيمùا اسù   1935ب مساحاƘ اǕعالف  تقدر  فيما Ý للبقولياƘكتاره733.5ومساحة  
الراضي الفالحية Ýفيما بلƸ انتاƟ التمùور       االجماليةلة  من مساح % 32.47 تقدر ب    مساحةعلĂالنخيل  
 19356وب  ومن الحب نطارÝ  ق 66579نطار ومن االƬجار المثمرة     ق 65200 مايناهز   2000لسنة  
زورعùاƘ ب   Ý ƾويقدر االنتاƜ العùام للم    530فة فوصلƘ الى    ا أما الخضر الج   1945الكروم  Ý ƾو   

  .)4(2000 قنطارسنة 394.545
                                                           

  .2003ǃ Ü 33.مديرية االشغال العمومية لوالية تمنراست سنة تقرير ) 1(

  .08/10/2005الزيارة الميدنية لوƹير االشغال العمومية لوالية تمنراست  ) 2(
  .34ية االشغال العمومية Ü المرجع سابق ǃ Üتقرير مدير ) 3(

   .ǃ24 . 1999مديرية الفالحة لوالية تمنراست لسنة تقرير  ) 4(
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زراعùة الكùروم    ف Ý الية تمنراسƘ تنوƳ زراعي فكل منطقة لهاخصوصيا تهùا        فيما تعرف و    
 و  نتƬر زراعة القمƠù   تا جاورها Ý فيما     انتاƜ معتبر في بلدية تمنراسƘ و م      صلƠ ب واالƬجار المثمرة ت  

 الثالƚ مùن  و وصل إنتاƜ البلدياƘ  . ة  بفقارة الزوǎ و إينغر لمالئمة التر     النخيل ببلدياƘ عين صالƠ و    
  .ستون الف قنطار خمسة و1999التمور سنة 

 بالدعم الموجه للفالحة فتم توزيƴ عƬùراƘ الهكتùاراƘ    الوطنية تعززƘ الفالحة  2002ومنذ    
  من االراضùي الفالحيùة      فيما استصلƠ في هذǉ السنة     Ýهكتار 924 ب فالƟ   26ستفادااب ف على الƬب 

  . لغرƩ النخيل كتاره340.14 تخصيƭ مساحةتم  وÝكتاره340
 بكل مùن مليانùة ب        Ý من محافظة تنمية مناطƾ الجنوب    كتار ض ه 300فيما تم التنازل على       

 كتùار ه 50 رة الزوÝ ǎ وتاƹبùارة ب        بفقا كتارهù 50وسيلفان ب   ) عين صالƠ (احية  كتار ض ه50
  .)1(بلدية إينغرب

 تربية  1998 لسنة   فمن خالل إحصائياƘ مصالƠ الفالحة     Ý عرفƘ تربية المواƬي تطورا    قدلو  
وصلÝ1995 Ƙ اما الدواجن ففى سنة       جمل 28398 ومن الجمال     Ý رأ52285Ʃاالƹنام وصلƘ إلى    

 د Ý فيما انخفƯ انتاجه الى       90000حوالي   م دجاƜ اللحو   دجاجة منتجة للبيƯ يقابلها من     4800الى  
  .)2(1998بداية سنة  في 24000

  :الƯƑƪǆ الƑƓ ǏƓƑƸلǐǗǋة
ى عƬراƘ المئاƘ من    ن واليةبحجم تمنراسƘ الǁƬ في أنها تحتاƜ إل       Ǝفي إطار النƬاط الغابي ف       

امƝ من البرنù  هكتùار ضù  310تƬجير ما يغطي مساحة      Ý تƬجيرال عملية   في اطار م  االƬجار ولقد ت  
د رعين صالÝ Ơ وضمن إسùتغالل مùوا        ة و سلÝ وسجلƘ عمليةاالنتهاء من تجهيز مƬتلين بƋب      التنموي  

وب فقد تم االنتهاء من دراسة نظام للحماية من الترمùل بمùدن عùين               مناطƾ الجن الصندوƾ الخاƭ ب  
  .لهاالمجاورةالمجاورةيطاƘ المحوعين قزام الحدودية صالƠ و
قùدرب  ة للغرƩ خالل هذǉ السنواƘ والتùي حùددها التقريùر ت           زعأما بالنسبة لالƬجار المو     

 ùƬ   Ýجيرة  68271ها الƬجيراƘ الغابية ب     Ƭجيرة وزعƘ على جميƴ البلدياƘ العƬرة Ýمن      155436
  .)Ƭ)3جيرة مثمرة 34686  وƬ Ýجيرة52479ينية ب والƬجيراƘ التز

   :ƱƑƯƽ الƑƓ ǎƥلǐǗǋة 
 ƹايùة  يال فù هار المواطن و تسهيل مصالحالستقريعد من القطاعاƘ الحساسة  ان قطاƳ الري      

 لتر  7780احواƯ بسعة تخزين    تصل الى مجموعة  Ƙ التخزين ببلدية تمنراسƘ      فان منƋƬ  1999سنة  
                                                           

  .2003ǃÜ16مديرية الفالحة لوالية تمنراست لسنة تقرير  ) 1(
  .1998ǃÜ 29مديرية الفالحة لوالية تمنراست لسنة تقرير )2(

    .ǃ20.راست  بوالية تمن2003 تقرير مديرية الغابات سنة ) 3(
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فقارة الزوǎ  بلدية  وبÝ   2870بسعةواحد  خزان  فيوجد   عين صالƠ     اما ببلدية   Ý 4170وخزان بسعة   . 
  .)1(بلديةإينغرة لالنسب ب2150بسعةواحد حوƯ يسجل وجود وÝ  800خزان بسعة 

ƑƨمƑƢ : ةǐǗǋلƑƓ ةƮƑǐƥال ƱƑƯƽ:  
 سùتة انديùة    Ý فƋنƬùئƘ  بتعميم الممارسة الرياضية2002منذ سنة  قطاƳ الرياضة    لقد تعزز   
لتطùوير الرياضùة    ربعة مدارƩ رياضية لكرة القدم وألعاب القوǎ ومركب رياضùي           Ý و أ  رياضية  
  بƎعاناƘ مادية Ý منها عƬر     ناƘ الصندوƾ الوالئي   جمعية رياضية من اعا    37 إستفادÝ   Ƙ ولقد بالوالية  

  .)2( جمعية ثقافية و جمعيتين نسويتين25جمعياƬ Ƙبانية و
 920 إلùى    Ƙوصل Ý   2005اما عدد الجمعياƘ على مستوĂوالية تمنراسƘ إلى ƹاية جانفي            

  فالحيùة  ة جمعيù  144 و    Ý حياء وقرǎ أ ةجمعي162و     دينية   ةيعجم167جمعية معتمدة رسميا منها     
  .)3(يةض رياةجمعي126 فنية وثقافية وةمعيج 128و

دار الƬباب هùوري    لفƾ كا ا من المر  ةاما بالنسبة لتعداد الهياكل الƬبانية فتوجد ببلدية تمنراسƘ مجموع        
Ƭباب الù و بيƘ الƬباب و قاعة السنما Ý وتوجد على مستوǎ سبƴ  بلدياƘ دار الƬباب وبيƘ                 بومدين  

 Ơبلدية عين صال ǎعلى مستو.  
ƑƨƑƨد : ǋ ةƟƑǐƨال ƱƑƯƽ ةǐدǐǂقƗال ƖƑƳƑǆƬال:  

           ǉأساسي بالنسبة للوالية لما يوفر Ƴاصب عمل ض  ن من ميعد هذا القطا      Ý سياحةùم الùمن موس
ميا Ýلما تحتوǎ عليه من المحمياƘ الطبيعية و        ياƘ المهمة وطنيا و عال    والية تمنراسƘ من الوال    وتعتبر

متحفا عالميا مفتوƟ على الطبيعùة Ý إلùى جانùب     التى تعدا حظيرة الهقار والتى منه معالم االثرية و  لا
Ƙ العديد من التظاهراƘ الثقافية والطقوƩ الدينية Ý كتنظيم تظاهرة تافسيƘ والمƬاركة في التحùضيرا             

   ǖسيهارالسنوية للتظاهرة االقتصادية ل   Ý   اهد السياحيةƬالم   ومن الم Ƙة    تحجرة ب  نجد الغاباùكل من بلدي
روùƬ Ƴروƾ   ومƬهد أ   Ý عين صالƠ بلدية  صخرة اǓنسة ب  يكلƘ و أسد تد و ينغر Ý  إ بلديةفقارة الزوǎ و  

لزيùارة  كاالتى تدخل ضمن الطقوƩ الدينيùة       ƬمƩ باعالي االسكرام Ý الĂجانب الزيارƘ        لل وƹروب
  .الƣ ...موالي لحسن وزيارة   Ýدƹمولي

تمùام بهùذǉ    الهل بغرفة للصناعاƘ التقليدية و الحùرف        2004تعززƘ الوالية منذ سنة      ولقد  
صغيرة و المتوسùطة و     الù  أعطي إƬارة االنطالƾ رسميا لمديرية المƌسùساƘ         الƬريحة المنتجة Ýكما  
  .2005أكتوبر17  يومالصناعاƘ التقليدية في

  
  

                                                           
  .1999ǃ34تقرير والية تمنراست باالرقام سنة محمد ) 1(
  .39 بوالية تمنراست 2003ǃمديرية الشباب والرياضة سنة  ) 2(

  بوالية تمنراست. 2004مديرية التنظيم و الشؤوǯ العامة الوصعية الرقمية القائمة الجمعيات المحلية سنة  ) 3(
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ƑƴƓƑƨ :  ǃƜƑǆالم ƱƑƯƽ:  
       Ƙبثروا Ƙتزخر والية تمنراس         ùالمحروق Ƴاùطاقوية و معدنية هائلة و خاصة قط  Ƙاز  (اùالغ

و المعدنية Ý حيƚ احتياطاƘ الوالية من الكتل المعدنية        اضافة الى المواد  ) .الƠالطبيعى بحوƯ عين ص   
  . موقƴ و تƬمل الذهب والفضة و النحا315ƩنوƳ تتوزƳ على  21 تتكون من التي

 مùواد الموقƴ وتƬùمل    228 نوƳ تتوزƳ على     33لمواد الغير معدنية فتتكون من       بالنسبة ل  أما  
  التùي  مواد المùضافة  الومواد الجرانيƘ التى تستخدم في البناء Ý و        تستعمل في التحف كالرخام Ý       التي

  .)1(تستعمل في الصناعة Ýو المواد االولية الخزافية
واليزال الديوان الوطني للبحƚ الجيولوجي و المنجمي يقوم بكل أعمال البحƚ و االستكƬùاف            

  ...وزال للماƩطب أمناطÝ ƾ كقطب لوني للذهب Ý وقوالدراسة Ý وتقييم مختلف المواقƴ و ال
ƑǆمƑƙ :ةƳƑǆƬال ƱƑƯƽ:  

Ý وانعùدام الùصناعاƘ     في مجال التنمية الùصناعية      والية نƬاطاƘ تنموية كبيرة     لم تعرف ال    
  .التي تتوفر عليها الواليةالتحويلية Ýبالرƹم من الثرواƘ الباطنية والسطحية الكبيرة 

ى هذǉ الثرواƘ    وتبق Ýالجنوب الكبير تدعيم مناطƾ   ل المخصصةميزانيةالمن  الوالية  إستفادة  ولقد    
والتى ) EPMC(النتاƜ مواد البناء    لصناعة على موسسة محلية و احداة        و يقتصردور ا   الل Ý دون إستغ 

 وحùدة   وىوحدة الحصك وحداƘ ربعةÝحيƚ بها أتي تمنراسƘ يتحتوǎ على سبعة وحداƘ انتاجية ببلد  
 وحداÝ Ƙ وحدة الحصى     ثالثةتوجد  عين صالƠ   ة  بلدي و ب  Ý و وحدة التجارة الخƬبية    Ýالخرسانةالبالط و 

  .)2(وحدة الخرسانةوالبالط Ý و

   ÝوقامƘ على 1998امابالنسبة لمƌسسة تسيير الوحداƘ االقتصادية المحلية فقدحلƘ سنة   
 مƌسسة تكازيƘ للنجارة الحديدة     تتمثل في  و أربعة منها إنتاجية  Ýصغيرة خاصة   مƌسساƘ  انقاضها ستة   

ازير للنجارة واالثاÝ ƚ و التعاونية الحرفية للنجùارة الخƬùبية Ý إضùافة إلùى                العامةÝ و مƌسسة ز   
ƌالعامة اسسةالفم ǁللميكاني ƾرو.  

ومنزلية والثانيùة مƌسùسة     رة و الكه  نيروسسة توزيƴ المواد الغذائية وااللكت    مÝƌ ك ومƌسساƘ تجارية   
لمƌسة الوطنية لتوزيƴù    وا) ENAB(البناء للجنوب الƬرقي Ý والثالثة المƌسسة الوطنية لتوزيƴ الخƬب          

Ƭوم Ƙتقاته االسمن)ERCC.(  
اƘ مثùل فùي ثالثùة وحùداƘ خاصùة بالمƬùروب           اما المƌسساƘ الصناعية الخاصة فهي تت       
Ýكل هùذا   عين صالƠ   بلدية  الرمال الذهبية ب  Ý و مƌسسة    تمنراسƘ  بلدية  لبهجة وآمال ب  Ýمƌسسة ا الغازية

  .)3(ما لدǎ الوالية في ميدان الصناعة
                                                           

  .بدوǯ صفحة.2003بتمنراست سنة تقريرحول وضعية قطاع المناجم  ) 1(
  .بدوǯ صفحة.2003تقريرحول وضعية قطاع المناجم بتمنراست سنة  ) 2(
  .بدوǯ صفحة. بوالية تمنراست 2003تقرير مديرية الصناعة لسنة  ) 3(
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  : الƑƢمƧالƬǘƢüƬƻة 
 ولكن عموما ùƬملنا عùدة قطاعùاƘ         هناǁ بعƯ القطاعاƘ التى لم نتطرƾ لها رƹم أهميتها          

حصائياƘ الجديدة  و التى أحيانا تكون منعدمة السيما اال      ÝرƘ لدينا حولها المعطياƘ و االحصائياƘ       توف
  .ما يتستر عليها  ƹالباالتي

 ذية و فنية تحتاƜ الى التخطيط الهادف Ý إ        سƘ تمربظروف بƬر  ومن كل هذا فان التنمية بتمنرا       
 نùه آن  ولهùذا نùرǎ بƋ  ، الثùرواƘ التùى تزخربهùا    ليلة االنتاƜ رùƹم  ها والية حسب معطياتها ق  نأ

على أنهùا    ونظراليها، رƘ الƬروط اǕساسية    خل ضمن الفعل االنتاجي إذأ ماتوف     لواليةتمنراسƘ أن تد  
 ان تنظر إليها فùي سùبيل تخفùيƯ الùضغط الùسكاني     ي للدولة غالتى ينب، نقطة من نقاط المستقبل  

 االتكùال   عùن  بعيùدا    ،نتاƜ الذي يمثùل المخùرƜ الحقيقùي         بالعمل واال وذلǁ  ، لƬمال  علĂمناطƾ ا 
  .خذ في االعتبار قدراƘ المواطن وطموحاته على االخر ضمن مخطط مستقبلي يƋواالعتماد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                                                  الفصل السادسالدراسة الميدانية                    

 
 

103

  

  
   ƑƨدƧالüƬƻ ال

ǍلǋǓة اǐƮƥƻال üǐǂƟƗǋ ƭƥƳ  
  
 ) ƾلتحقي Ƙسساƌوم Ƙرية من خالل إيجاد ألياƬللتنمية المحلية أثر في تطوير الموارد الب

 Ƴعالم ، و الرياضة ، و : هذا الدور و المتمثلة في قطاǗالتربية والتعليم ، والتكوين ، وا
  ) . لتنمية المحليةالجماعاƘ المحلية ، و أثرها على  المƬاركة في ا

             
  
  

üǋǓا ƘƟƓفراد العينة                                                   :المǕ العامة Ƙتحليل المعلوما 
ǏǆƑƙال ƘƟƓحول التعليم والتربية ،والتكوين:الم Ƙتحليل معطيا                        .                

 ƘلƑƙال ƘƟƓبابية والرياضية:المƬال ƾحول المراف Ƙتحليل معطيا  
  ƲƓاƥال ƘƟƓعالم  :المǗحول الثقافة وا Ƙتحليل معطيا  
  ƧمƑƢال ƘƟƓاركة في التنمية المحلية :المƬحول الم Ƙتحليل معطيا  

ǍلǋǗة اǐƮƥƻال ƖƑƜƑƗǆƗƨƋ   
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 üǋǓا ƘƟƓة : المǆǐƴاد الƥƺǓ مةƑƴال ƖƑمǋǂƴالم üǐǂƟƗ:  
  :  يبين مدǎ توزيƴ أفراد العينة علĂالجنƩ ) 01:(الجدول رقم

                الجنƩ  إناƚ  دكور`
Ƙالنسبة المئوية  التكرار النسبة المئويةالتكرار      البلديا  

Ƴمجمو  

Ƙ47.13  41%52.87  46  تمنراس%   % 10 0        
87 

Ơ32  %43.75   14  %56.25  18  عين صال  
100%  

  0 9   % 44.45   04  %55.55  05  إينغر
100%  

ǎ06  %50  03  %50  03  فقارة  الزو             
100%  

Ƴ100        134   %53.72   62  %46.28  72  المجمو 
%   

ام للجدول أعالǉ فƎننا نùسجل علùى مùستوǎ بلديùة  نùسبة                  ومن خالل التوجه الع       
مقابلهùا   فùي    % 56.25: ذكور وترتفƴ النسبة نفسها في بلدية عين صالƠ لتصل الى          52.87%

في حين تمثل بلدية فقùارة الùزوǎ        ،  بالنسبة لبلدية تمنراسƘ   %47.13عند االناƚ ال تتجاوز     
ا بالنسبة لبلدية إينغر فان النسبة عند الùذكور         أم،%50وهي البلدية ذاƘ الكثافة السكانية القليلة     

  .% 44.45 في حين عند اǗناƚ تعادل ما نسبته ،%55.55تساوي 
              Ƙدياùالبل ƴرقام يوحي لنا بان نسبة الذكور في جميǕا ǉإن التحليل االجتماعي لهذ           

لرسùمية للواليùة   ومن خالل االحصائياƘ السكانية ا، المƋخوذة تحƘ الدراسة يفوƾ عدد النساء  
 عدد الùذكور علùى مùستوǎ الواليùة حùوالي            1997فانها تƌكد هذا الفارƾ حيƚ سجل سنة      

77834 ƚناǗألف73007ألف مقابله عند ا.  
               Ƙاùف جهùن مختلùتستقطب م Ƙولعله من الطبيعي أن تكون والية بحجم تمنراس          

         ùمن دول الجوارالنازحين م ǁالوافدين إليها وكذال Ƙالوطن مئا      Ƴوùر والجùاكل الفقƬùن م ،
وƹالباهذǉ الفئاƘ الوافدة الباحثة Ƴ  الجدو ن عمل إنما تكون من الذكورÝ وخظى بحثنا دون ما                 
توجيه عمدي في أن يكون هذا الفارƾ المنطقي بين الذكور واǗناƚ وهو فارƾ طفيف يتقارب               

   .   مما يكسبه طابƴ الموازنة بين الجنسين
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  : دǎ توزيƴ فئاƘ العمرلد ǎ أفراد العينةيبين م)02(الجدول  رقم 
  البلدية
  السن

Ƙتمنراس  Ơفقارة  اينغر  عين صال  

 25 أقل من 
  سنة

29.88%ąą  
26  

15.62%  
05  

22.22%  
02  

43.75%  
01  

25   -  34      51.74  %
45  

65.62%  
21  

66.66%  
06  

44.45%  
04  

35  -  44  16.09%  
14      

18.76%  
06  

11.12%  
01  

16.67%  
01  

45  -  54  00%  
00  

00%  
00  

00%  
00  

00%  
00  

55ƾ2.29     فمافو%  
02    

00%  
00  

00%  
00  

00%  
00  

           من خالل النظرة اǕولية للجدول فاننال نالحظ بƋن أعلى النسب تƋتي في الخانة 
بنسبة تصل في بلدية تمنراسƘ ، سنة34و25الثانية التي تمثل الفئة المحصورة بين  

وفي باقي البلديتين % 65,62عنها في بلدية عين صالƠ حيƚ تصل إلى وتزيد % 51,74
وهذا الرقم يحمل أكثر من تفسير وداللة، فƎذا كان الوافدين إلى تمنراسƘ هم من % 66,66ب

أعمار الباحثين عن عمل فال ƹرابة أن تكون أعمارهم محصورة في  هذǉ الفئة التي تعتبر في 
اب من حيƚ طلب الوظيفة بعد نهاية الدراسة الجامعية بلد كالجزائر من أهم مراحل الƬب

واǗنتهاء من التزاماƘ الخدمة العسكرية، فƎن الƬباب في هذǉ المرحلة يكون متنقال من والية 
إلى أخرǎ بحثا عن العمل والسيما إذا ما عرفنا النقƭ الذي كانƘ تعاني منه  الواليةمن ناحية 

.من اǗطاراƘ واليد العاملة المƌهلة بصفة عامةوخاصة ،1997التƋطيرحتى إلى ƹاية سنة  
  :يبين الحالة الزواجية  Ǖفراد العينة) 03( الجدول رقم

  البلدية 
  إجابة المبحوثين

Ƙتمنراس  Ơفقارة  اينغر  عين صال  

         58   اعزب
66.6%  

19       
59.37%  

06       
66.66%  

40        
66.66%  

Ɯ 25  متزو       
  28.75%  

12          
37.5%  

03       
33.34%  

02        
33.34%  

ƾ04  مطل        
4.59%  

01         
3.13%  

00          
00%  

00          
00%  

Ƴ87  المجمو         
100%  

32          
100%  

09          
100%  

06          
100%  

جùدول يبùين بƋùن نùسبة        نسجل من خالل المالحظة اǕولية إاǎ أن التوجه العùام لل          
  متكررة على مستوǎ ثالثة بلدياƘ من مجموƳ أربعة والتي تمثل فئة العزاب وهي % 66,66
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ثùم  % 33,34، و % 37,5نسبة مرتفعة في مجتمعاƘ البحƚ في حين نسجل نùسبة             

28,75 %               ƚùن حيùين مùكلة فئة المتزوجين وهي متوسطة وتقل النسب عند فئة المطلقƬم
فùي بلديùة تمنراسƘù ذاƘ       % 4,59 المكونة لها فنùسجل مùا نùسبته          المجتمعاƘ والكثافة 

في المجتمƴ الثاني بعين صالƠ في حين تنعùدم         % 3,13الكثافةالسكانية المرتفعة ثم ما نسبته        
  .في البلديتين المتبقيتين حالة الطالƾ لدǎ المبحوثين 

 في القليل، رƹم مùا      إن إرتفاƳ نسبة العزاب أمر منطقي وقد اليجعل مجاال للتساƌل إال               
يقال عن مثل هذǉ المجتمعاƘ من أنها تقبل على الزواƜ المبكر ولكن هذǉ المقولة كانƘ مقبولة                
إلى وقƘ تجاوزǉ الزمنÝفالعزوبية هي نتيجة عوامل متعددة وأهمها أن التƋخر في الحùصول              

  .واƜعلى منصب عمل،عائƾ رئيسي أمام Ƭباب هذǉ المجتمعاƘ المحلية   للعزوف عن الز
ومن هذǉ االسباب تعقد الحياة اǗجتماعية الحالية واǗعتماد فيها على الذاƘ بùدال مùن               
اǗعتماد على روƟ الجماعة من خالل االسرة التي كانƘ تسا هم بعدة أدوار،مما يƌùدي إلùى                 
              Ƙباب في سنواƬخر الƋهي ت Ɯسباب التي تقف أمام الزواǕا ǉهذ ƚثالÝعداد لهǗوا ƜخرالزواƋت

فƎذا كان الريف يفتقر إلى منظومة تعليمية وتكوينية فƎن         ،ين والتحصيل العلمي كما سيƋتي    التكو
هذا يƌثر في النضƝ المبكر للفرد ومن ثم يكون في حاجة إلى إرتباط عاطفي مبكر في حùين                  
نجد أن المجتمعاƘ الحديثة ذاƘ المدارƩ والمعاهد والجامعاƘ تجعل مستوǎ الطمùوƟ عنùد              

من ثم يكون الزواƜ في مثل هذǉ المجتمعاƘ وسيلة للسعادة وليƹ Ʃاية كما             اǕفراد يتضاعف و  
  .هو في الريف

إن تكسير البنى اǗقتصادية التي كانƘ سائدة في هذǉ المناطƾ والقائمة على التضامن 
 ƾوف ƫتعي ƚمحل البح Ƙلى سبب إلى تغيرها  وتحديثها إلى بنى جديدة مما جعل المجتمعاǕا

  .ياƘنمط متعدد اǕولو
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  :يبين المستوǎ التعليمي Ǖفراد العينة)4(جدول رقم 

            البلدية 
 ǎالمستو  

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  

  %5.75  مستوǎ إبتدائي
05  

12.5%  
04  

11.12%  
01  

00%    
00      

  %22.98  مستوǎ متوسط
20  

31.25%  
10  

22.22%  
02  

02%  
05  

  %41.39  مستوǎ ثانوي
36  

43.75%  
14  

22.22%  
02  

33.34%  
02  

  %29.88  مستوǎ جامعي
26  

    12.5%  
04  

44.44%  
04  

16.66%  
01  

Ƴ100  المجمو%  
87  

100%  
32  

100%  
09  

100%  
06  

إن المتتبƴ لهذا الجدول يالحظ مباƬرة بƋن هناǁ أربعة مستوياùƬ ƘكلƘ عينùة هùذا                
ƚم            ،البح ǎستوùراد ذو مùة، وأفùإبتدائي ويمثلون قل ǎانوي      أفراد ذو مستوùم ثùط ثùتوس

وأكثر النسب إنحصرƘ بين أصحاب المƌهل الثانوي والجامعي، ففي بلدية تمنراسƘ           ،وجامعي
 مبحوƚ علùى    32من مجموƳ   % 43,75و، مبحوƚ   87من مجموƳ   % 41,39نجد ما نسبته      

           Ơبلدية عين صال ǎ44،44مستو%          Ƴجامعي ببلدية إينغر من مجمو ǎافراد 09ذو  مستو
  .مƌهل ثانوي ببلدية فقارة الزوǎ من مجموƳ ستة مبحوثين ذو % 50العينة ،و

لقد وزعنا إستمارة إستبيان البحƚ عƬوائيا وكانƘ النتيجة كما في الجدول الذي أمامنùا                     
والقرأة التي نستƬفها من هذا الجدول هي  أن أƹلب النسب  ببلدية تمنراسƘ لعدة أسباب منها                 ،

 ألف نسمة،  فتمثل مجتمƴ ذا دينامكية إجتماعية وعنùصر           90ارتفاƳ عدد السكان بما  يقارب       
وبلدية تمنراسƘ قبلة ليƩ فقط كما      ، الƬباب ينساƾ إلى المجتمعاƘ الحركية وينفر من المستقرة       

              Ýالوطن مما جعلها تعرف بما يسمى الهجرة الداخلية Ƙالوالية بل لمختلف واليا Ƙعرفنا للبلديا
       Ƙل            و السبب الثاني أن بلدية تمنراسùالبي العمùة لطùا قبلùتمثل عاصمة الوالية مما يجعله

        ƴائƬ العلمية وكما هو Ƙهالƌستقرار لكثير من أصحاب المǗوا "       ƴùن المنبùأن تكون أقرب م
أحسن من أن تكون في المصبÝ لذلǁ نسبة الجامعين المبحوثة بعين صالƠ هي ضùئيلة جùدا                 

ر من أن أƹلب ùƬباب عùين        وهو ما يفس  ،من مƬاركتهم في حجم العينة    % 12,5حيƚ تمثل   
صالƠ توجهوا للبحƚ عن العمل و هجرة بلديتهم نحو بلدية تمنراسƘ و والية إليزي، ومعظùم                

  .المستقرين  بوالياƘ الوطن منƋبناءعين صا لƠ هم من حملة الƬهاداƘ الجامعية
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والمƬاهد لمجتمعاƘ الدراسة يستنتƝ أن مجتمƴ بلدية تمنراسƘ هùو مجتمùƬ ƴùباني                    
 في حين بقية المجتمعاƘ اǕخرǎ هي مجتمعùاƘ أبويùة           1974 منذ نƋƬة الوالية في      متحرر

                Ƙاداùفي التقاليد وع ƫالثالثة تعي Ƙباء هم الذين يوجهون أبناءهم  مما يجعل البلدياǓالزال ا
  .1999اǓباء ذاƘ السمة الستاتيكية رƹم التحوالƘ التي بدأƘ في هذǉ المجتمعاƘ منذ 

الجدول فƎنه من حظي هذا البحƚ أن يضم Ƭريحة كبيرة ذاƘ المùستوǎ             وخالصة لهذا          
ومنطقيا مثل هذǉ الƬريحة التي يلتقي      ) إطاراƘ(التعليمي ،بين مستوǎ ثانوي ومستوǎ جامعي     

ومما يجعل المجتمعاƘ   ، ثانية ةفيها أمران عنصر الƬباب من جهة، وعنصر الƬهاداƘ من جه         
  .  تفيد البلدية التي يكون فيها حظوظ العمل أكثراǕربعة تفقد منها ما تفقد في حين تس

  :1)1(يبين عالقة المستوǎ التعليمي بالحالة الزواجية)05(جدول رقم 
إن المالحظة اǕولى  لهذا الجدول وبتتبƴ نسبه نجد  ببلدية تمنراسƘ أعلى نسبة تمثùل                

نجد أعلùى   والتي تعتبر عن فئة العزاب من أصحاب الدراساƘ الجامعية في حين            % 21,83
لدǎ مستوǎ الثانويين أما في بلديùة عùين         ، % 31,03: نسبة عند المقبلين على الزواƜ ب       

  صالƠ فنجد أصحاب مستوǎ ثانوي أعلى بالنسبة  
 ƒ ǅǐƜǋƦƗمǂسبة          % 25 :لùالفئة العزاب بن ǉ15,62، كما نجد عند هذ%   ƾالùوالط

وإذا ما رجعنا   ، اǕخرǎ     عند بقية الفئاƘ اǗجتماعية    %0,00، في حين يسجل     %3,13بنسبة
ونجد النسبة ذاتها تصعد فùي بلديùة إينغùر          % 12,5:إلى العزاب فƎن عند الجامعين تقدر ب      

من فئة الجامعين في حين المتزوجين بهذǉ البلدية هùم مùوزعين علùى كùل                % 44,44:ب
بة ،كما نسجل ببلدية فقارة الزوǎ أعلى نùس        %0,0المستوياƘ التعليمية عدا الجامعين بنسبة        

لùدǎ فئùةالمƌهل التعليمùي      % 16,67:للعزوبة عند الثانويين بينما نجد الزواƜ ينقسم بنسبة         
  . المتوسط والثانوي

ومن خالل هذǉ القرأة اǗحصائية البسيطة فƎن التحليل السيولوجي لظاهرة تƋùخر سùن                      
              ùالتعليمي أعلى كلم ǎنالحظ انه  كل ما كان المستو ƚالجامعين ح ǎلد Ɯظ     الزواùان حùا ك

الزواƜ متضائل، مما يدلل علĂوجود دالئل تقف وراء هذا المƬهد وربما ما قيل عن الجùدول                
يتƋكد أكثر في هذا الجدول وال داعي لتكرار اǕسباب، ولكن  أمام ظاهرة اجتماعية              ) 04(رقم  

معكوسة فالمجتمعاƘ البƬرية التي ال تعاني من البطالة ومƬكل التخصƭ نجد فئة الجùامعين              
من Ƭبابها تعيƫ مرحلة االستقرار النفسي واǕسري بينما يعùيƫ المجتمƴù الجزائùري فùي         

                                                 
 . موجود ضمن قائمة المالحق نظرا لطول الجدول05بالنسبة للجدول رقم  (1)
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أوضاƳ انعكسƘ علĂالعديدمن مجتمعاته المحلية بغƯ النظر إن كانƘ في أقصى الجنùوب أو              
  ... في الوسط والƬمال  

إن المجتمƴ الجزائري لم يعد يفكر في الراحùة النفùسية بمعالجùة مƬùاكله النفùسية                     
وهذǉ القناعة طبعƘ الƬùباب     ،الجتماعية وإنما أصبƠ الحل في ذهنه يتمثل في المادة وحدها         وا

بينما ذلǁ الجامعي فƎùن     ،إثر المعايƬة اليومية فكلما كان بƎمكانه الربƠ المادي ومنه االستقرار         
معركته مƴ الحياة تبدأ حينما يمنƬ Ơهادة التخرƜ، ويمكن العودة إلى المالحƾ لǘطالƳ علùى               

ول خاƭ بعالقة الحالة الزوجية وسن المبحوƚ الذي سيجد مما ال يدǁƬ Ƴ مùن أن سùن                  جد
 ǎخرǕا Ƙمتقدم عند المستويا ǉخر في حين نجدƋمت ƚالبح Ƙفي كل مجتمعا Ɯالزوا.  

وهذا ما يجعلنا نستنتƝ من أن اǗطاراƘ الزالƘ تعاني من مسƋلة إثباƘ الذاƘ من خالل                       
  . ذي أصبƠ يتوƜ به الƬاب الجامعي بعد أن يبلƸ من الكبر عتياالعمل والبيƘ المريƠ ال

  : يبين مدǎ تواجود أǕبناء باǕسرة) 06(جدول رقم 
            البلدية 

  فقارة  إينغر  عين صالƠ  تمنراسƘ  أبناء

  %24.14  وجود أبناء
21  

25%  
00  

00%  
00  

16.66%  
01  

  %75.86  بدون إجابة
66  

 75%  
24  

100%  
09  

83.34%  
05  

  %100  لمجموƳا
87  

100%  
32  

100%  
09  

100%  
06  

التùي  % 83,34وإلى نùسبة  % 75,86إن الناظر لهذا الجدول يسجل نظرǉ ما نسبته       
تمثل نسبة الذين لم يجيبوا على هذا السƌال، في حين الذين ذكروا عدد أبنùاء هùم أو حجùم                    

إجابة % 24,14بة    أالسرة لم يتعدǎ من مجتمƴ بلدية  تمنراسƘ من النسبة اعالǉ ،وتمثل نس            
بالنسبة لبلدية فقارة الزوÝ ǎ وأمùام  % 16,66المبحو ثين ببلدية عين صالƠ،فيما أجيب بنسبة       

  :هذǉ النسب فƎن التعليƾ السوسيولوجي لهذǉ الظاهرة يكون من عدة نقاط
         ǍلǋǓة اƯقǆوالد المقصودين هنا            :الǕمما يجعل  ، قد تعود إلى عدم فهم المبحوثين أي ا

         Ƙوالد داخل كل أسرة وبيǕبناء الصلبين أو اǕر      ،التردد بين اùينف ƚوهذا التردد يجعل المبحو
                Ƙقليلة كون االستمارة التجربية كان  ƾال ولكن حظوظ هذا التعليƌجابة بالمرة على السǗمن ا

  .باستجابة أكثر
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ذا المتعùارف   أن مجتمعاƘ الدراسة تعرف حجم أسريا كبيرا وه       :الǆقƯة الǐǆƑƙة              
عليه عند هƌالء السكان في هذǉ المجتمعاƘ ، فقد يصل عددأفراد اǕسرة الواحدة باǕبوة إلùى                

 فردا أو يزيد ويقل بقليل في أƹلب اǕحيان ،مما يجعل المبحوثين يتحفظون مùن االجابùة                  16
 مفادهùا  أن     كما أن في العادة أƹلب السكان يحفظون المقولة التي        ، عن تقديم رقما لعدد أبنائهم    

و التقتلوا اوالدكم خƬية امالƾ نحن نùرزقهم        " كل مولود يولد معه رزقه مصداقا لقوله تعالى         
ومن هنا فƎننا نجد عدم تنظùيم الùوالداùƬ Ƙائƴ ،            ، )12(اǓية"وإياكم إن قتلهم كان خطƋ كبيرا     

  . لحسدوكلماكبر حجم اǕسرة فيعتقد أن التصريƠ بعددهم يƌدي إلى فقدهم بسبب العين و ا
إذا سلمنا بƋن االسرة ƹالباŽ ما تكون ممتدة في الريف فان هذا يƌدي              :ƈمƑ الǆقƯة  الƑƙلƙة   

بالمبحوƚ إلى االحجام عن االجابة بدافƴ التحرƜ من مثل هذǉ االسئلة التي ال يùصرƟ فيهùا                 
  . الƣ...بالحقيقة اال عند توزيƴ بعƯ الهباƘ واالعاناƘ كمواسم الدراسة وقفة رمضان

نتƝ من هذا الجدول أن كثرة االوالد في االسر يجعل المبحوƚ محرƜ في إعطùاء               ونست
العدد الحقيقي Ǖسرته الذي يخضƴ عندǉ لقناعة عقائدية ،  واالعتقاد أن االسرة الواسعة ترضي        

 بكم اǕمم   ǉتناكحوا تناسلوا  فƎني مبا    " اهللا ورسوله مصداقاŽ لقول الرسول  صلى اهللا عليه وسلم           
  .  )23"(امةيوم القي

 ǏǆƑƙال ƘƟƓالم : ǅǐǋǀƗالǋÛ ةǐƓƥƗالǋ ǃǐǂƴƗال üǋƟ ƖƑǐƯƴم üǐǂƟƗ:  
  : يبين مدǎ وجود مدارƩ بالحي7جدول رقم 

       
  البلدية
Ʃمدار  

Ƙتمنراس  Ơفقارة  إينغر  عين صال  

  %83.34  05  %88.88  08  %97.76  30  %95.40  83  نعم توجد

  %00  00  %00  00  %3.12  01  %2.30  02  ال توجد

  %16.66  01  %11.12  01  %3.12  01  %2.30  02  ن إجابةدو

Ƴ100  06  %100  09  %100  32  %100  87  المجمو%  

فان المالحظ يرصد من أن النùسبة العاليùة         ، من خالل النظرة االحصائية لهذا الجدول     
                ǎفي بلدية فقارة الزو  Ƙبلغ ƚحياء بنسبة مطلقة ،حيǕا ǎعلى مستو Ʃتتجه إلى وجود مدار

من الذين أجùابوا     %95 البلدية الصغيرة في بحثنا، ويقابله في البلدية الكبيرة          وهي% 83,43
                                                 

  31ء ، أية سورة اإلسرا) 1(
  .03،ص1989داراشريفة للشر و التوزيع بوزريعة ،: ابن رشد القرطبي ،بداية المجتهد و نهاية المقتصد، الجزء الثاني ، الجزائر  )2(
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 11ببلدية عين صالƠ  وب     %3بلدية تمنراسƘ ،و   %2بنعم فيما ال تتعدǎ نسبة الموجبين بال        
  .ببلدية فقارة الزوǎ  %16ببلدية إينغر وكذالǁ  بنسبة %

 داللة  من أن نسبة االجابة بùنعم         إن القرأة السيوسيولوجية لهذǉ النسب واǕرقام تحمل      
              Ƙفي كل التجمعا Ʃالمدار Ƙبن ƚيدته الدولة الجزائرية منذ االستقالل حيƬ Žحقيقيا Žتمثل واقعا
السكانية بما في ذلǁ التجمعاƘ البعيدة النائية ،و تعتبر هذǉ المùدارƩ مكùسباŽ مùن مكاسùب                  

   . 1988الل وتعثرها بعد سنة إنجازاƘ  التنمية الƬاملة التي Ƭهدتها الجزائر من االستق
فالمجتمƴ المتحضر هو الذي يحصي عدد منجزاته من المدارƩ والهياكùل  التعليميùة              
والتي ƹالباŽ ما تخضƴ لقاعدة النمو الديمغرافي من حيƚ الزيادة ،ƹير أن الهياكùل وحùدهاال                

  . تكون كافية فالمجتمƴ المتحرر إنما يعتمد على أفكار مواطنيه وتطلعاتهم
 جل المدارƩ التي تنتƬر عبر أحياء الوالية هي قديمة ويعود كما رأينا الفضل فùي                إن

التسيير االƬتراكي الذي اخترته الجزائر من خالل الدساتير والمواثيƾ الوطنية من حƾ الùتعلم              
               ƴعلى المجتم Ʃأن ينعك Ƴفي الماضي القريب إستطا ƾعار الذي برƬومجانية  التعليم، هذا ال

      ǁم             بما في ذلƹالهياكل على الر ǉمن هذ ƴالمواطن البعيدة كاخيام البدو الرحل فاستفاد المجتم 
Ƙمن الصعوبا .  

إن الحديƚ عن المدارƩ  يجرنا للحديƚ عن نظام التعليم قبل أن يكون رسùمياŽ علùى                 
 سنة خلƘ لùم     17مستوǎ والية تمنراسƘ ،وقبل التحليل فƎن تƬييد المدارƩ منذ ما يزيد عن             

وĂتلǁ  السياسة المنتهجة التي عرفتها تلǁ الفتر ة ، بل أصùبحƘ اليùوم تƌخùذ                 تعد في مست  
معايير اǕولويةكاحجم الكثافة السكانية في جل المƬاريƴ التي تتطلùب بنùاء هياكùل جديùدة                
،وإنكمƘƬ بعƯ الƬيء السياساƘ الوطنية مما أعطى للسياسة المحلية إستقاللية في أن تلعب             

    ǁمن ناحية وجودها أوعدم           الجدول. هذا الدور لذل Ƙسساƌالهياكل والم ǉالموالي يبين أهم هذ 
  . وجودها 
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  :  يبين  تصنيف المدارƩ الموجودة بالحي )8 ( الجدول رقم
Ƙالبلديا              

  إجابة المبحوثين
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  

  %100  06  %100  09  %100  32  %95.4  83  ابتدائية

  %66.66  04  %33.33  03  %75  24  %45.97  40  متوسطة

  %66.66  04  %12.5  04  %12.5  04  %19.54  17  ثانوية

  %00.00  00  %0.00  00  %0.00  00  %5.74  05  دون اجابة

Ƴ06    09    32    87  المجمو    

  
في بلدياƘ الوالية التي قيد الدراسة      % 100إن االتجاǉ العام لهذا الجدول بلƸ ما نسبته           

وهذǉ النسبة تمثل المبحوثين الùذين أجùابو بتواجùد           % Ƙ95,4 اǕم بنسبة    عدا بلدية تمنراس  
) المتوسطاƘ  (في حين تقل نسبة المدارƩ اǕساسية       ، المدارƩ االبتدائية على مستوǎ اǕحياء    

وهو عùدد يعتبùر ضùئيل،        % 45,97عبر بلدياƘ الوالية ،فقد سجلƘ بتمنراسƘ ما نسبته         
    Ơتصل إلى       ،في حين ن   % 75وببلدية عين صال ǎة    % 66,66جد ها بفقارة الزوùبينماببلدي

   %.33,33إينغر تتراجƴ إلى نسبة 
وكلما إرتفƴ المستوǎ  التعليمي كلما قرأنا إحصائيا ما نسبته أقل فالمدارƩ الثانوية تعد 

من المƌسساƘ المهمة ،إال أننا نسجل إنخفاضا واضحا في قلة  تواجودها عبر اǕحياء، في 
وبنفƩ النسبة بƎينغر ،فيمانجدها  ببلدية الفقارة بنسبة % 12,5عين ما نسبتهحين نسجل في 

:66,66.%   
ما يمكن قوله عن المدارƩ التعليمية في تمنراسƘ بƋن النسب التي سùجلƘ فùي هùذا                 

فنجد توافقا بين النسب المسجلة  وتقارير مديرية التربية         ، الجدول ال تتناقƯ والتقارير الرسمية    
) مدرسùة ( مƌسùسة  153   سجل عدد المƌسساƘ2002/2003       Ƙ ففي موسم    لوالية تمنراس 
 مƌسùسة وهùذا     20:ثم مƌسساƘ إكمالية ب   ،  مدرسة ابتدائية وهي اǕكثر    122موزعة على   

 11العدد قد يكون ضئيل وأكثùر مùن ذلǁù بالنùسبة لعùدد الثانويùاƘ حيƚù ال يتجùاوز                    
  .) 14(مƌسسةعلĂمستوǎ الوالية

                                                 
   .41، ص2003،مديرية التربية لوالية تمنراست ،سنة 2002/2003تقرير عن وضعية التعليم الموسم ) 1(
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م وإحصائياƘ فƎن بناء المدارƩ مùن مهمùة  الحكومùة            وللربط بين ما سبƾ من أرقا     
والجماعاƘ المحلية التي تخطط وتنفذالمƬروعاƘ ،كما سبƾ إنطالقا من حجم المجتمƴ وكثافùة             

فعلى الرƹم من أن اǗبتدائياƘ منتƬرة عبر اǕحياء إال أنها تنùضوي علùى بعƯù    ، السكان  
مستوǎ بلدية تمنراسƘ نجد  داخليùاƘ       فعلى  ، النقائƭ كما هي موضحة  في الجدوال الموالية       

 إلùى مùا   2003تضم أطفال في اǗبتدائية   من قرǎ تابعة للبلدية و وصل  عددهم في  سنة              
فيما يتقلƭ العدد   ، )25( تلميذ في نظام نصف داخلي     504 تلميذ ابتدائي داخلي ،و    1044يناهز  

ǎخرǕا Ƙفي باقي المستويا.  
Ǖساسية في حياة الطفل الذي يتحùول مùن البيƘù           تعد المدارƩ االبتدائية هي اللبنة ا     

إلى المدرسة والوسط االجتماعي لذلǁ تكون االبتدائية هي الرابطة اǕولùى           ، والوسط اǕسري 
بين  اǕسرة والمدرسة، والطفل في مثل هذا السن يحتاƜ إلùى الرعايùة اǕسùرية والحنùان                  

 الوالدين فƎنه يفقùد هùذا الƬùعور         وحينما يعيƫ في مثل هذا العمر بعيدا عن       ، والعاطفة أكثر 
، ويصبƠ أسيرا هذا الƬوƾ ،مما قد ينعكƩ سلبا من الناحية النفسية والفكريùة علùى الطفùل                  

السيما وأن هذǉ المƌسساƘ تفتقد إلى اǗخصائي النفساني والمربي المتخùصƭ ممùا يجعùل               
مƌسùساƘ التùي    وهذا التحليل ليƩ تخمين وإنما هو الواقƴ حال بعƯ هùذǉ ال           ، التسلط عليهم 

مما يحول المƌسسة التربوية إلى مƌسùسة       ،زرتها ،وقد عƬنا هذǉ المرحلة في أعتاب المتوسط       
وهذǉ العملية يقابلها   ، Ƭبه عسكرية ال تنسجم وميول الطفل وهنا تقƴ اǕزماƘ النفسية المبكرة            

يه وهو ما تنظر إل    ، 2002من مستƬاري التوجيه لوالية تمنراسƘ بتوظيف مختƭ واحد سنة        
إدارة التربية على أنه يقوم بدوراالخصائي النفساني ،ويƌدي هذا بالضرورة إلى نتائƝ سùلبية              
فƎلى متى يدرǁ المربون أن الطفل هو الركن اǕساسي للعملية التعليمية وأن الظروف المحيطة              

  .به هي التي تلعب الدور اǕساسي في إنتاƜ الفرد وتحديد مستقبله
     Ƙالوالية هو     إذا كان عدد الثانويا ǎل        11على مستوùن هذا الرقم يعتبر قليƎسسة فƌم 

 ثانوياƘ ومتقنùة، وعùين      03مقارنة بعدد الرواد من التالميذ ،فبلدية تمنراسƘ لوحدها تضم          
             ƴن الوضƎف ǎينغر وفقارة الزوƎبينما ب، Ƙتضم ثانوية واحدة وثانوية متعددة التخصصا Ơصال

تسمى بالمندمجة وهي التي تضم أقùساما مùن التعلùيم     يختلف ليسƘ لهما ثانوية مستقلة وإنما       
  .اǕساسي وأقساما من التعليم الثانوي 

                                                 
  46نفس المرجع ،ص) 2(
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والمتتبƴ لسيرورة التنمية يالحظ أنه ازيد من سبعة سنواƘ لم تبنى مƌسسة ثانوية جديدة              
والحل كما سنالحظ هو تسريƠ أعداد معتبرة من التالميذ إلى جانب التالميذ الذين تزمروا من               

تمدرƩ وال توجد إحصائياƘ رسمية Ǖعداد المتسربين ƹيùر أن جمعيùاƘ أوليùاء              ظروف ال 
  .التالميذ واǕساتذة يحذرون مƴ كل موسم من اǕعداد المتزايدة 

  : يبين مدǎ وجود نقائƭ بالمƌسساƘ التعليمية )09 (جدول رقم 
Ƙالبلديا         
  إجابة المبحوثين

Ƙبلدية تمنراس  Ơربلدية إينغ  بلدية عين صال  ǎبلدية فقارة الزو  

ƭ80,45         نعم توجد نقائ%  
70  

       78,12%  
25  

       88,88%  
08  

     100%  
06  

ƭ6,89      ال توجد نقائ%  
06  

    00,00%  
00    

    00,00%  
00    

    00,00%  
00  

  %12,66      بدون إجابة
11  

   21,88%  
07  

      11,12%  
01  

    00,00%   
00  

Ƴ100       المجمو%  
87  

   100%  
32  

     100%  
09  

     100%  
06  

  
ببلدية تمنراسƘù    % 80,45من اǗطاللة اǕولية لهذا الجدول فƎن االتجاǉ العام يسجل          

وهذǉ النسبة تعبر عن إجابة المبحوثين الذين يƋكدون على وجود نقائƭ  بالمƌسساƘ التربوية              
أجابو مùن   %  100لدراسة فببلدية الفقارة    ونفƩ النسبة المرتفعة نجدها لدǎ باقي مجتمعاƘ ا       

 % 88,88أن هناǁ نقائƭ بهذǉ المƌسساƘ، وعبرمبحوثي إينغùر وعùين صùالƠ بنùسبة               
بتمنراسƘ  و تùسجل       % 6,89في حين الذين نفوا أن تكون نقائƭ ال يتعدون           % 78,12و

، بعùين صùالƠ      %21,88:أعلى نسبة عند الùذين لùم يجيبùوا علùى هùذا الùسƌال ب               
  .تمنراسƘ%12,66و

   بعد هذǉ القرأة البسيطة لǖرقام فƎن التحليل السوسيولوجي لهذǉ النسب يكƬف عùن خبايùا               
ومن ثم فƎن المجتمعاƘ التي حùددƘ أبعùادا         ، وعوائƾ في طريƾ التحصيل العلمي والتربوي     

              Ǖا ǉتعليمية ال تهتم برقم المباني والهياكل المنجزة فحسب ،بل ما بداخل هذ Ɲبنية تربوية ومناه
Ƙوقدرا Ƙمن إمكنيا Ƙسساƌوالم.  

ومن ثم تركنا المجال للمبحوثين لتحديد هذǉ النقائƭ، ونظمناها بعد ذلǁ في فئاƘ كمùا               
والمƌسساƘ التعليمية ضمن النسƾ االجتمùاعي وهùي تمثùل          ، هو مبين في الجداول الموالي      
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صورة أوبƋùخرĂعلى   واحدة من هذا النسƾ المتƬابǁ وكل خلل في أداءهذاالقطاƳ فƎنه ينعكƩ ب           
  .المجتمƴ ونظمه

وتعد المƌسسة التعليمية التربوية  في المجتمعاƘ المتطورة الحديثة رمز مùن رمùوز              
والمدرسة المعاصرة تحقƾ عدة    ، التحديƚ والتحضر ففيها يتلقى الجيل Ƭخصيته وتتحدد هويته         

النمùو النفùسي    فهي الى جانب النمو الجسدي والنمو العقلي واالجتمùاعي و         ، وظائف للطفولة 
  . )16(،فƎنهاتساهم في  النمو الروحي والخلقي

  :  تصنيف النقائƭ الموجودة على مستوǎ المƌسساƘ التربوية)10(جدول رقم 
Ƙالبلديا         
  إجابة المبحوثين

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  

  نقƭ اǕساتذة
      21,42%  

15  
    36%  

09  

   25%  
02  

     16,66%  
01  

Ƙمكتبا ƭ24,28       نق%  
17  

      12%  
05  

    25%  
02  

       16,66%  
01  

Ɲالبرم Ƙ15,72       صعوبا%  
11  

    8%  
02  

12,5%  
01        

     00,00%  
00  

  %27,16       نقƭ الهياكل
19  

     28%  
07  

       12,5%  
01  

    33,34%  
02  

Ƙالتجهزا ƭ11,42       نق%  
08  

     16%  
04  

        25%  
02  

       33,34%  
02  

Ƴ06  08  25  70  المجمو  

  
 فاƹǕلبية التي أجابƘ بƋن في المƌسùساƘ        )09(ل عالقة بالجدول السابƾ رقم      لهذا الجدو 

التربوية نقائƭ،إنحصرƘ مجملها في خمسة نقائƭ لخصها الجدول ،فعلùى مùستوǎ بلديùة              
لهياكùل التربويùة فيمùا      وهم الذين عبروا بنقƭ في ا      % 27,16تمنراسƘ نسجل ما نسبته     

فيما تùسجل أرقامùا     ، بتمنراسƘ  %  24,28أعتبرنقƭ المكتباƘ وƹياب الكتاب بما نسبته       
تعبر عن نقƭ الهياكùل والمرافƾù        % 33,34ونسبا معتبرة فببلدية فقارة الزوǎ نجد نسبة        

  .التعليمية و بنفƩ النسبة عبرعن نقƭ التجهيزاƘ داخاللمƌسساƘ التعلمية والتربوية
تعبر عن نقƭ اǕساتذة وعدم     %  36ا على مستوǎ  بلدية عين صالƠ فسجلƘ نسبة          أم

والتي تعبر عن نقƭ الهياكل والمرافƾ التربوية وما قيùل عùن             %28التخصƭ تليها نسبة    
تمثلƘù فùي ثùالƚ      %  25البلدياƘ الثالثة يقال عن بلدية إينغر حيƚ سجلƘ أعلى نسبة بها            

                                                 
.76،.א)1(



                                                                                                  الفصل السادسالدراسة الميدانية                    

 
 

116

ونقƭ المكتبùاƘ والكتùب     ، وهي نقƭ التƋطير من اǕساتذة    نقائƭ عددهاالمبحوثين بالبلدية    
 Ʃالتربوية داخل المدار Ƙوالمعدا Ƙالتجهيزا ƭإضافة إلى نق.  

و حاولنùا   ،ولقد عبر المبحوثين الذين أجابوا بƋن هناǁ نقائƭ في المƌسساƘ التربويùة           
ƭ ووراء نقù  ،  ضبطها في خمسة عناصر تتفاوƘ فيها النسب بحسب اǕولويùة واǕهميùة             

     ǎخرǕا ƾنساǕثير على بقية اƋل         ، الهياكل تùفي ج Ʃالتدري Ƙقاعا ƾمل ضيƬالهياكل ت ǉوهذ
و إعتمادزيارة  ، تلميذ في اللوائƠ الرسمية      25المƌسساƘ فالطاقة اǗستعابية للقسم والفوƜ هي       

بعƯ المƌسساƘ  وبمحاورة عدد من اǕساتذة والمعلمين فƎن معظم  اǕقسام يصل بهùا عùدد        
في حين تتابƴ بعƯ المƌسساƘ نظام التفùويƝ  ،ومùن ضùمن             ،  تلميذ 50 و 45ذ بين   التالمي

النقائƭ في الهياكل إنعدام المالعب المدرسية المهيئة والمخصصة للرياضة والتربية البدنيùة            
بجل إبتدائياƘ البلدياƘ المبحوثة مما يجعل هذǉ المƌسساƘ ال تكون في مستوǎ آمال المواطن              

ذ فضاء تربويا أفضل من بيته فƋعتقد أنه ينمùو إحùساسه تجùاǉ مدرسùته                وكلما وجد التلمي  ، 
  .باالعتزاز والفخر

وإلى جانب هذǉ النقائƭ نجد جل المطاعم المدرسية أعطى لها مالحظاƘ سùلبية مùن    
  .  الجانب الصحي لقلة النظافة بها ،أو Ǖن هياكلها قديمة

العديد من مقومùاƘ الرسùالة      إن التعليƾ عن التجهيزاƘ بالمƌسساƘ يتمثل أساسا في         
التربوية ومن هذǉ النقائƭ يƬتكي المبحوثين من ƹياب المكيفاƘ الهوائية بقاعاƘ الدراسة يقلل             
من تركيز التلميذ واǕستاذ ،وخاصة أن الحرارة تبدأ في هذǉ المجتمعاƘ من Ƭهر أفريل فùي                

االقسام على مùدافƐ    بعƯ السنواƘ وإلى ƹاية Ƭهر أكتوبرمن نفƩ السنة، في حين ال تتوفر             
في الƬتاء،و بزيارة أكثر من عƬرين مƌسسة تربوية سجلنا بƋن صبƸ الجدران ال يتماƬى في               
              ƘرسنواƬùع Ƙلبها تجاوزƹوالتي في أ Ʃعلماء النف Ƙتوجيها ƴم Ƙسساƌالم ǉالعديد من هذ

)10Ƙن             ) سنواùهذا إلى قلة العناية م ƴة وفي اعتقادنا يرجƬمزرك Ơمما جعل الجدران تصب، 
قبل الطاقم التربوي والسيما المدراء المسيرين لهذǉ المƌسساƘ ،والذين يتùذرعون بمحدوديùة             

  .االمكانياƘ الماديةوإنعدامهاأحيانا
والمùدارƩ  ، كما أƬار المبحوثين إلى ƹياب اǗعالم اǓلي ونقƭ التجهيزاƘ المخبرية         

اƘ البƬرية وقد ركùز بعƯù       الحديثة هي التي يتوازن فيها بين اǗمكانياƘ المادية و اǗمكاني         
المبحوثين  على نقƭ التƋطير واǕستاذة، حيƚ أن التƋطير في اللغاƘ اǕجنبيùةيعاني نقùصا               

 من المƌطرين في هذǉ المادة ليسو       97واضحا السيما مادة اللغة الفرنسية فباستطالƳ للرأي أن         
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مùستوǎ  متخصصين بل جلهم يحملون دبلوم مهندƩ فنقƭ منهجية التدريƩ تùنعكƩ علùى              
التالميذ، وبعد تجربة على بعƯ التالميذ السنة الخامسة ابتدائي طلب مùنهم كتابùة إسùمهم                

  .تلميذ من مختلف اǗبتدائياƘ ) 15( بالفرنسية فلم يقدروا التجربة ƬملƘ خمسة عƬر 
إن النقƭ اǕساسي الذي يعاني منه تالميذ هو هاجƩ اللغة اǕجنبيùة فالنùسبة للغùة                

رƟ هذا المƬكل حيƚ عدد المتخرجين في كل موسم جامعي يتزايد استنادا إلى             اǗنجليزية ال يط  
مقابلة مƴ أستاذ اǗنجليزية ومديرللمƌسسة خاصة ،وقد سجلƘ إدارة التربية عجز فùي اللغùة               

  .)17(الفرنسية بƋكثرمن ستة أساتذة  بالبلدياƘ محل بحثنا
ة للتطوراƘ الحاصلة حتى    ونقƭ التƋطير يجعل من المدرسة مƌسسة تقليدية ƹير مواكب        

وإن كان إصالƟ في طبƴ الكتاب المدرسي فهذا إصالƟ وهمي Ǖن ƹياب اǗخصائي النفساني              
بالمƌسساƘ التربوية وƹياب الخبير االجتماعي والطبيب المدرسي، كلها عوامل تجعل المدرسة           

  .اصلةفي هذǉ البلدياƘ  ال تواكب التطوراƘ االجتماعية والثقافية واالقتصادية الح
وأمام هذǉ النقائƭ فƎن ƹياب المكتباƘ والكتب أمر مسلم به في مجتمعùاƘ الدراسùة                
فالمƌسساƘ بنسبة مرتفعة تكاد تفتقد إلى مكتبة مدرسية سواء المخصصة للتالميذ أو الموجهة              
                Ƙطاùالمتوس Ưبعùمة بƬùصورة محتùد بùير أنها تتواجƹ، طرين من معلمين وأساتذةƌللم

Ƙوالثانويا.  
Ƙ هذǉ النقائƭ موضوعية فƎنها حتما ستƌدي إلى صعوبة البرامƝ كون المƌسسة      إذا كان 

كما رأينا أصبحƘ معزولة بعƯ الƬيء عن الواقƴ للنقائƭ الفادحة كما أن اǗصالحاƘ التي              
تقوم بها الوصايا في السنواƘ اǕخيرة أدƘ إلى زيادة  التسرب وهروب التالميذ إلى المجهول               

 للتجارب والقراراƘ التي ال تƋخذ في الحùسباƘ نفùسية ووضùعية             مما جعل المدرسة حقل   ، 
  .اǕسرة ومستوǎ المدرسة 
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  : يوضƠ مدǎ وجود مƌسساƘ تكوينية باǕحياء)11 (جدول  رقم
Ƙالبلديا         
  إجابة المبحوثين

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  

  %12,64       المجيبون بنعم
11  

      00,00%  
00  

33,33%  
03       

   00,00%  
00  

  %81,6        المجيبون بال
71  

      62,5%  
20  

      11,12%  
01  

   00,00%  
00  

  %5,76      بدون إجابة
05  

       37,5%  
12  

      11,12%  
01  

    00,00%  
00  

Ƴ100       المجمو%  
87  

      100%  
32  

      100%  
09  

100%  
06        

  
جدول تبين أن النسب تتركز عند المبحوثين الذين عبروا بعùدم           إن القرأة اǗحصائية لل   

في ببلدية فقùارة     % 100ببلدية تمنراسƘ، وبنسبة     % 81,6وجود مƌسساƘ تكوينية بنسبة     
أما الذين أجابو بوجود مƌسùساƘ      ، ببلدية إينغر  % 55,55بعين صالƠ و   % 62,5الزوǎ  و  

: حيانا،و قد عبر مبحوثي بلديùة إينغùر ب          تكوينية على مستوǎ أحيائهم فهي قليلة ومنعدمة أ       
في بلدية عين صالƠ و فقارة الزوǎ، كما سجل          % 00بتمنراسƘ و %  12,64و % 33,33

  .بعين صالƠ وهي أعلى نسبة مئوية % 37,5على بعƯ المبحوثين عدم إجابة بنسبة 
 جهùة  إن التحليل االجتماعي للنسب المرتفعة والنافية لوجود مƌسساƘ تكوينية يعبر من         

عن قلة هذǉ المƌسساƘ من المبدأ فهي أنƬئƘ الستقطاب أعداد من المتربصين الذين وجهùوا               
بقرار من المƌسساƘ التربوية بعد نهاية السنة التاسعة أساسي أو بعد الفƬل في الحصول على               

  .Ƭهادة الباكلوريا
ون مùا   الجهة أو الزوايا الثانية تتمثل في أن معظم المƌسساƘ بنيƘ في وقƘ سùابƾ د              

تخطيط للكثافة السكانية، بل يخطط على أساƩ المجال المكاني وهو ما يجعل حي يتوفر على               
  . في حين تجد أحياء بعيدة عن كل هذاةكل المƌسساƘ التربوية والتكويني

ببلديùة تمنراسƘù تمثùل       % 12,64والتفسير الثالƚ أن اǕعداد المعبرة بنعم ونسبتها      
العينة تمثيال لحيهم ومن كل هذا نفهùم مùن أن المƌسùساƘ             المبحوثين الذين اختيروا ضمن     

التكوينية قامƘ المتصاƭ أعداد التالميذ المسربون من مقاعد الدراسة لتƋهيلهم بƬهاداƘ قبùل             
أن تكون حرف ومهن ولعل أقرب مثال لهذǉ الحكم من أن التخصصاƘ المفتوحة ال تتماùƬى                

قابلة التي  أجريƘ مƴ مدير وكالùة التƬùغيل     ومتطلباƘ السوƾ من اليد المƌهلة ومن خالل الم       



                                                                                                  الفصل السادسالدراسة الميدانية                    

 
 

119

بتمنراسƘ صرƟ بƋن هناǁ مناصب من قبل الƬركاƘ المهتمة بقطاƳ البناء والمƬكل اǕساسي             
مما يجعلنا نقول بƋن هناǁ سùوƾ       ،  أنه توجد يد عاملة من ƹير مƌهل         -االولوية–في المنطقة   

  .المخططين والمواطن عمل ومƌسساƘ تكوينية ال تتماƬى والواقƴ المƋمول من قبل 
             Ƙمùض Žصاùر تخصƬهي تسعة ع Ƙفي مركز التكوين المهني بتمنراس Ƙفالتخصصا

 متربصة موزعين على هذǉ التخصصاƘ ، في حين سجل على مستوǎ            219 متربƭ و  250
   Ơو 143عين صال ƭر         121متربùبينما ببلديتا إينغ ،Ƙمتربصة موزعين على تسعة تخصصا

ير وهو ما يعني عدم وجود مركز تكوين مهني وال ملحƾ أمùا  وفقارة الزوǎ لم تذكر في التقر  
 لم يƬير إلى وضعية قطاƳ التكوين المهني إال بمقارنة          2002التقرير الذي ظهر في آخر ستة       

             Ưùبع ǎالمتمثلة في بناء مساكن وظيفة وترميم لد Ƙاعداد المتربصين والتجهيزا Ƙإحصائيا
  . المƌسساƘ التكوينية 

 على تخطيط بƬري طموƟ حيƚ      داƘ التكوينية في الوالية ال تعتم     والخالصة أن المƌسس  
أنها ال تقيم اتفاقياƘ وتخصصاƘ مهمة لتنمية الموارد البƬرية بل هي من باب أنها موجùودة                

  .في الميدان وال يهم ما بداخلها أكان يتماƬى ومتطلباƘ السوƾ أم ال
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 ƘلƑƙال ƘƟƓالم:ƺاƥالم üǋƟ ƖƑǐƯƴم üǐǂƟƗ ةǐƮƑǐƥال ǋ ةǐƓƑƓƪال Ƽ:  
  : يبين مدǎ وجود المرافƾ الƬبانية والرياضية)12( جدول رقم

                         
Ƙالبلديا  

  إجابة المبحوثين
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  

  %100  06  %88.88  08  %46.87  15  %80.45  70  وجود دار الƬباب

  %00.00  00  %00.00  00  %25  08  %59.77  52  وجود بيƘ الƬباب

  %00.00  00  %100  09  %34.37  11  %52.87  46  يوجود مركب رياض

  %00.00  00  %00.00  00  %00  00  %64.36  56  وجود قاعة متعددة

  %33.33  02  %22.22  02  %18.75  06  %58.62  51  وجود ملعب كرة القدم

  %100  06  %11.11  01  %21.87  07  %34.48  30  وجود كرة السلة

ة وجود ملعب كر
  الطاولة

26  29.88%  00  00%  00  00.00%  06  100%  

Ƙ100  06  %11.11  01  %32  10  %26.43  23  وجود مساحا%  

  %16.66  01  %22.22  02  %21.07  07  %11.49  10  وجود ملعب كرة اليد

  
من مبحوثي تمنراسƘ عبرو عن وجود دار الƬباب         % 80.45من خالل الجدول فان     

فهùي ببلديùة إينغùر،       %88.88لƠ،أما نùسبة  عبرمبحوثي عين صùا    %46.87،وبنسبة    
مبحوثي فقارة الزوǎ ،أما بالنسبة لبيƘ الƬباب فهواليوجد بفقارة الزوǎ وإينغر            %100وأجاب

  .ببلدية تمنراسƘ % 59.77مبحوثي عين صالƠ وبنسبة  %25،وقدعبر بنسبة
بتمنراسƘ من الùذين أجùابوا بوجùود مركùب رياضùي             %52.87وسجل ما نسبته    

أمùا  % 100بلدية عين صالƠ بوجود مركب رياضي، وعبر مبحوثي إينغر ب           ب% 34.37و
بتواجùدها علùى مùستوǎ       %64.36على مستوǎ تواجد قاعاƘ متعددة الرياضاƘ فان نسبة       

ǎخرǕا Ƙفي حين ال توجد بباقي البلديا Ƙتمنراس.  
بعùين   %18.75بتمنراسƘ وبنùسبة   %58.62وقد سجل بالنسبة لمالعب كرة القدم         

ببلدية فقارة الزوǎ ،وسجل على مùستوǎ       % 33.33على مستوǎ إينغر و   % 22.22صالƠ و 
ببلدية تمنراسƘ وتتùوزƳ هنùا وهنùاǁ مùساحاƘ           %34.48مدǎ وجودمالعب لكرة السلة     

 11.11بتمنراسƘù و     %26.43بعùين صùالƠ و     %30مخصصة لǖلعاب ،وبلغƘ النسبة     
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بùاينغر   % 22.22ته  بفقارة الزوǎ ،أما مالعب كùرة اليùد مùا نùسب            %100باينغر و   %
  . بتمنراسƘ% 11.49بعين صالƠ وأدناǉ بù % 21.87بفقارة الزوǎ وبù % 16.66و

               ùسب والمرافùين النùة بùفي هذا الجدول بالمقارن ƾينطل ƾلعل التعليƾ         ،ودةùالموج 
 المبحوثين من مختلف البلدياƘ اǕربعة مùن وجùود دار           فƋعلى نسبة التكرار العامة عبر فيها     

ويƋùتي بعùد    ، ثم ملعب كرة القدم   ،  بالبلدية ثم تليها قاعة متعددة الرياضة ببلدية الوالية        بالƬبا
ذلǁ في الترتيب النسبي بيƘ الƬباب ببلديتي تمنراسƘ وعين صالƠ وƹيابùه ببلùديتي إينغùر                

ǎوفقارة الزو.  
ولوجي يبين مدǎ إهتمام بدور الƬباب رƹم من أنها قليلة جدا علùى              إن التحليل السوسي        

وكثافة كل من بلدية تمنراسƘù والتùي ال         ، مستوǎ الوالية مقارنة بƬساعة رقعتها الجغرافية     
توجد بها اǗ دار للƬباب وهي واحدة فمجمل اǕحياء البعيدة ال تستفيد من نƬاطاتها وأعمùال                

  .ى مثل هذǉ المرافƾ التي تهتم بƌƬونه وتنمي قدراته رƹم حاجة الƬباب إل، هذǉ الدار
 وعلى الرƹم من تواجد جملة نوادي Ƭبانية بالنسبة لǖحياء والقرǎ وهي محاولùة ال                     

     Ƙالمجتمعا ǉهذ ǎيجاد توازن على مستو ،          ƾùال توجد بها أدنى ما يسمى بمرف Ƙحياء البلدياƋف
ǉباني وال رياضي وهذا ما يجعل أحياء في هذƬيءƬال Ưالمحلية نائمة بع Ƙالمجتمعا .  

 إن الƬباب يمثل Ƭريحة كبيرة إال أنها تحتاƜ إلى تنƬئة اجتماعية بƎعداد فكري وبدني                     
وآخر لتنمية قدراته وهذǉ المرافƾ والمƌسساƘ التي يتراود عليها الƬباب ǗثباƘ الùذاƘ،والتي             

  .ليسƘ في مستوǎ مايتطلƴ له كƬاب
دانية لبعƯ هذǉ المرافƾ نجد أنها ال تتوفر على التجهيزاƘ الùضرورية             فالمعاينة المي    

  .مما يجعلها أماكن للهو وليƩ للتنمية المواهب وترقية ابتكاراƘ الƬباب،وطموحاته
 وسجلنا من خالل الزيارة والمقابلة بعدم وجود خلية جوارية والتي يقùصدها الƬùباب                     

مما جعل أالمراƯ النفسية تزداد يوما بعد       ، ية واالجتماعية لالستماƳ إليه ومعالجة قضاياǉ النفس    
                 Ƙصائياùود إحùدم وجùم عƹعقلية في مجملها ر Ưإلى أمرا Ƙبل تطور Ƙالبلديا ǉيوم بهذ

  .دقيقةلها
فدار الƬباب تمثل مƌسسة اجتماعية هامة وفي كل حي سùكني لتفùتƠ للƬùباب مùن                         

وƹياب المحلل النفساني يجعل مثل هذǉ      ، وتطلعاتهاالنسجام مƴ البيئة وتضعه في مستوǎ آماله        
Ɵهياكل بدون رو Ƙسساƌالم.  
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 ƲƓاƥال ƘƟƓالم                    : ǃǘƳǗاǋ ةƺƑقƙال üǋƟ ƖƑǐƯƴم üǐǂƟƗ:  
  : يبين مدǎ وجود مكتبة عمومية)13( جدول رقم 

Ƙالبلديا           
  إجابة المبحوثين

Ƙتمنراس  Ơفقارة  إينغر  عين صال  

  %34,48        دنعم توج
30  

       25%    
08  

     22,22%  
02  

    33,33%  
02  

  %63,23         ال توجد
55  

       75%  
24  

    77,78%  
07  

      33,33%  
02  

  %2,29          بدون إجابة
02  

     00,00%  
00  

       00,00%  
00  

      33,33%  
02  

Ƴ100  المجمو%  
87  

       100%  
32  

     100%  
09  

     100%  
06  

 من خالل هذا الجدول فƎن النسب ذاƘ االتجاǉ العام تتجه عند المبحوثين الذين أجùابو               
مùن   % 77,78بعدم وجود مكتباƘ عمومية مستقلة حيƚ سجلƘ أعلى نسبة لهùا بùاينغر ب             

 % 63,23في حين تمنراسƘ    %  75مجموƳ المبحوثين بالبلدية ،أما ببلدية عين صالƠ بنسبة       
   Ƙب         فيما تقاسم ƘجاباǗبين مختلف ا ǎبلدية فقارة الزو ƴالنسبة م Ʃأما النسبة  %  33,33نف

بعين  % 25بتمنراسƘ و    % 34,48الضعيفة فهم المجيبون بنعم وجودمكتباƘ عمومية فتقدر        
  .باينغر %22,22صالƠ و 

 إن التحليل السوسيولوجي لترجمة هذǉ اǕرقام إلى دالالƘ فƎن المكتباƘ العمومية تكùاد                  
تكون منعدمة بهذǉ الصفة لذلǁ كانƘ اǗجابة بنعم قليلة وليسƘ بالصفر مما يعني بها المبحوثين               

      Ƙمطالعة بدار الثقافة بتمنراس Ƙة   ، قاعاùرة الوطنيùقاعة الحظي ǎباب وعلى مستوƬوبدار ال
  .لǖهقار وبالمركز الثقافي اǗسالمي ببلدية عين صالƠ و دار الƬباب

     Ƙار المكتباƬة             إن انتùميǕى اùثقافي هدفه القضاء عل ƳروƬهي م Ƙالعمومية بالبلديا 
ولكن هذا المƬروƳ تجسد على أرƯ الواقƴ في        ، والجهل اللذين ورثهما الƬعب من االستعمار     

إطار التوازن الجهوي لدǎ السياسة الوطنية الموجهة فكانƘ على مستوǎ البلùدياƘ القديمùة              
    Ƙو تمنراس Ơبعين صال Ƙالبلدية وال         واليوم ب ، مكتبا Ƙالسنين ال أثر للمكتبا ƘراƬعد مرور ع

  .حتى لتلǁ المئاƘ من الكتب والعناوين التي لم يبقى لها هي اǕخرǎ أثر
والتربية علùى حùب الكتùاب       ،  إن للمكتباƘ قيمة حضارية في ربط اǕجيال وتثقيفهم            

ربية عبر عùصور    والمطالعة هي سمة من سماƘ المجتمعاƘ الراقية وقد عاƘƬ الحضارة الع          
            Ʒوùى بلùإل Ơùالتي تطم Ƙالمجتمعا ƫازدهارها على التدوين والطباعة والترجمة وهكذا تعي
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مستوǎ الرقي والتحضر، وتتفن المجتمعاƘ الحديثة في تخطيط المكتباƘ وإقامة ملحقاƘ لهùا             
  .وخدماƘ إضافية، كقاعاƘ للمحاضراƘ وصاالƘ للعروƯ المختلفة

  :ةود دار الثقاف يبين مدǎ وج)14 ( جدول رقم
               

  البلدية 
  إجابة المبحوثين

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  

  %82,75        نعم توجد
72  

        3,12%  
01  

     00,00%  
00  

00,00%  
00  

  %11,49        ال توجد
10  

      93,76%  
30  

      100%  
09  

   100%  
06  

  %5,76       بدون إجابة
05  

03,12%  
01  

     00,00%  
00  

     00,00%  
00  

Ƴ100      المجمو%  
87  

100%  
32           

      100%  
09  

   100%  
06  

      
بوجùود دار الثقافùة و      %  82,75 لقد عبر مبحوثي بلدية تمنراسƘù بمùا نùسبته              

11,49 %              ùذل Ʃالثالثة عك Ƙنها التوجد فيما أن بقية النسب عبر البلدياƋمن الذين أجابوا ب ǁ
بكل مùن   % 100المجيبين بعدم وجود دار الثقافة فسجلƘ       فنسبة اǗجابة تتمركز بنسبة عالية عند       

  .ببلدية عين صالƠ % 93,76بلدية إينغر وبلدية فقارة الزوǎ، و ب 
فالنùسبة  ، إن التوفيƾ بين هذǉ النسب يحمل دالالƘ ال تتناقƯ فيما بينها بùل تتكامùل              

أما الذين أجابوا بùال فƎùن       ، عم تمثل حقيقة وجود دار الثقافة     المعبر بها في بلدية تمنراسƘ بن     
حيƚ ال تساهم     ، القصد ليƩ عدم وجودها ككيان وهيكل وإنما هي كيان من ƹير تواجد حقيقي            

في أنƬطة ثقافية وال فكرية إال بصفة ضئيلة جدا وتنحصر خدماتها في مكتبة ال ترقùى لهùذا                  
  . ƹير أن هذǉ النظرة قاسية، عƯ العناويناالسم بل هي قاعة مطالعة تحتوي على ب

 عرفƘ توسيعاƘ وترميماƘ    2004حيƚ بعد الزيارة الميدانية فƎن دار الثقافة منذ سنة          
إرتقƘ بها من الناحية الظاهرية أن تكون دار الثقافة بمواصفاƬ Ƙبه عùصرية تùضم قاعùة                 

هوائية حديثة إضùافة    ومدرجين مجهزين بكراسي جيدة ومكيفاƘ      ، للمطالعة مقبولة إلى حد ما    
      Ɯداخل المدر Ƴالموز Ƙوالصو ،Ƙوإضاءة جيدة ، إلى مكبر الصو ،    Ƙبعد الترميما Ƙلكن عرف

إنƬاء رواƾ للعرƯ هذǉ التحسيناƘ تعيد لهذا المبنى بعƯ اǗعتبار، فيما اǗعتبùار اǕكبùر               
            Ƙعبر برامجها الثقافية والعلمية التي الزل Ƙالدار من خدما ǉمة  يكون فيما تقدمه هذƬجد محت  ،
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أما الحديƚ عن بùاقي     ، مما يجعل هذǉ المكاسب معطلة وتصبƠ عملية تسيرها إدارية روتينية         
  .وال توجد إلى حد اǓن حتى مƬاريǗ ƴقامتها، البلدياƘ فال توجد دار الثقافة

  : يبين مدǎ وجود مراكز ثقافية)15( جدول رقم 
              البلدية 

  إجابة المبحوثين 
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  

    نعم توجد
21          

  
18  

     00,00%  
00    

     00,00%  
00    

    ال توجد
66   

  
12  

     88,89%  
08  

  

  %00,00       بدون إجابة
00    

02         11,11%  
01  

     00,00%  
00    

Ƴ100  المجمو %   
87        

   100%    
32  

       100%  
09  

100%  
06        

من خالل النظرة اǕولية لهذا الجدول فƎن أعلى نسبة عند المبحوثين الùذين أجùابوا               و
فيما تطغى اǗجابة بال     % 56,25بوجود مراكز ثقافية متمركزة ببلدية عين صالƠ بما نسبته          

 % 88,89بفقارة الزوǎ  و     % 100بتمنراسƘ و   % 75,87في بقية البلدياƘ اǕخرǎ بنسبة      
  .بƎينغر

يƾ السوسيولوجي لهذǉ اǗجاباƘ يجعلنا نقول بƋن عين صالƠ كما عبùر عنùه               إن التعل     
المبحوثين يتماƬى وواقƴ وسط المدينة حيƚ يتواجد بها مركز ثقافي إسالمي يحتوي على قاعة              

        Ƙوندوا Ƙط بها أعمال ثقافية من محاضراƬة       ، مطالعة كما تنùساحتها فطاقùأما من ناحية م
أما من حيƚ اǗمكانياƘ   فهناǁ نقùائƭ فùي الهياكùل              ، ر زائ 180 إلى   150إستعابها بين   
عدم وجود قاعاƘ لǘعالم اǓلي ،مما جعل بلدية عين صالƠ تلتفƘ لهذا المركز             ، وعدم كفايتها 

  .بترميم بعƯ القاعاƘ  وإحداƚ تغيراƘ تحسينية
، من جهة أما الذين أجابوا بال، ببلدية عين صالƠ فǖنهم في العموم يجهلون هذا المركز                   

                 Ơالùين صùة عùالتابعة لبلدي ǎلمبحوثين من مختلف القر Ƙدليل على إجابا ǎومن جهة أخر
 10والذين يدخلون ضمن العينة المختارة ،وهذǉ القرǎ هي الساهلة الغربية والƬرقية وتبعùد              

  .كلم عن بلدية عين صال20Ơ كلم ،وإيقسطن وتبعد 15كلم وحاسي لحجارب
         Ǘسبب           إن المركز الثقافي اùطويلة إما ب Ƙعرف جمودا خالل سنوا Ơسالمي بعين صال

أو بسبب عùدم    ، اǕحداƚ التي مرƘ بها الجزائر والتحفظ على كل ما هو يحمل إسم إسالمي            
 أين  2004االستقاللية حيƚ لمدة تزيد عن عƬر سنواƘ وهو يسير من قبل مكلف وإلى ƹاية               
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 يتمتƴ بميزانية مما يجعل المدير Ƭكلي ال        تم تعين مدير مستقل والذي صرƟ لنا بƋن المركز ال         
وهذا ما يجعل المركز أƬبه مùا       ، يقدر على أخذ اǕمر بالصرف أو تبنى برنامƝ ثقافي وعلمي         

  .يكون بجمعية أهلية تطلب الدعم لتحقيƾ برنامجها
أما وجود هذا المركز ببلدية عين صالƠ فهو من حظها حيƚ تعمل جهاƘ رسمية وƹير                       

نقله لعاصمة الوالية على ƹرار بعƯ الوالياƘ وبدعوǎ تقريبه من مديرية الƌƬùون             رسمية ل 
الدينية ومƌسساƘ الوالية اǕخرǎ ممايƌثرسلباعلĂالنƬاط الثقافي بهذǉ البلدية مùستقبال اذا مùا       

Ɵهذا الطر ƾتحقĂ.  
  ):إذاعة الهقار( يبين مدǎ السماƳ لǘذاعة المحلية )16 (      جدول رقم

    البلدية           
  اجابة المبحوثين

Ƙتمنراس  Ơفقارة  إينغر  عين صال  

ƴ57,48     نعم أستم%  
50  

     46,87%  
15  

    44,45%  
04  

      50%  
03  

ƴ32,18        ال أستم%  
28  

34,37%  
11  

      22,22%  
02  

    33,34%  
02  

  %10,34        بدون إجابة
09  

       18,76%  
06  

       33,33%  
03  

      16,66%  
01  

Ƴ100         المجمو%  
87  

        100%  
32  

         100%  
09  

      100%  
06  

 من خالل هذا الجدول فƎن االتجاǉ العام يƬير إلى أن فئة المبحوثين مùن متتبعùي                  
 % 46,87بƎùينغر و   %44,45و % 50برامƝ اǗذاعة المحلية يسجل ببلدية فقارة الزوǎ ب       

 Ơبت  ، بعين صال Ƙالنسبة   فيما سجل Ƙ57,48منراس %           Ưùر بعùد عبùة فقùومن جهة ثاني،
ببلديùة  %  34,37: المبحوثين بعدم تتبƴ برامƝ اǗذاعة المحلية وتتوزƳ على النسب التاليùة          

ببلدية تمنراسƘ ،أما نسبة الذين لم      %  32,18ببلدية فقارة الزوǎ و     %  33,34عين صالƠ و  
         Ƙسجل ƚحيان حيǕينغر ب      يجيبوا فيها ضعيفة في معظم اƎùين  %  33,33أعلى نسبة بùوع

 Ơ10,34و%18,76صال %Ƙبتمنراس.  
 إن التعليƾ والتحليل السوسيولوجي لنسبة المستمعين لǘذاعة اǕهقار المحلية يùدل                    

وǕن اǗذاعة هي عين هùذا  ، على وجود إهتمام من قبل المستمعين وكذا اǗذاعة لخلƾ تواصل      
لذلǁ فاǗذاعة واحدة من وسùائل      ، وراته وتتابƴ قضايا التنمية   المجتمƴ المحلي فƎنها تعكƩ تط    

ومùدǎ  ، االتصال المحلية وهي تهدف Ǖن تكون مناسبة كوسيلة ƬǗباƳ احتياجاƘ جمهورهùا           
  .)1(والتغطية الجغرافية وسرعة الوسيلة، القدرة االتصالية للقائم باالتصال
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اƘ فكلما كانƘ البرامƝ في مùستوǎ             إن العمل اǗذاعي المحلي يعيƫ اليوم عصر التحدي       
جمهورهاوذوقهم ،والتنƬيط جيدا كلما كان اǗقبال عليها،أما إذا ƹاب هذا المطلب فƎنه يƌùدي              

  .بالمستمƴ إلى اللجو إلى الفضائياƘ واالستماƳ إلى اǗذاعة الوطنية 
      لذلǁ يرجƴ بعƯ المبحوثين إقبالهم على برامƝ اǗذاعة المحلية لتتبƴ مùا يتعلƾù بùه                

  .ويخصه من إعالناƘ وبعƯ البرامƝ المباƬرة التي تعالƝ بعضا من قضاياها
ولكون المرأة ماكثة فƎنها تملىء الفراƷ      ،        كما أن نسبة المكوƚ في البيƘ هي من النساء        

رامƝ اǗذاعة المحلية، رƹم التƋثيراƘ اǗعالميةوإستجابة المرأة لها بدرجة         والوحدة باالستماƳ لب  
كبيرة إال أنها تجد رƹبة في تتبƴ اǗذاعة المحلية لقربها منها خاصة فùي اùƹǕاني المحليùة                  
             Ɲالتوجه من خالل البرام ǎأكثر مد ǎجتماعية الموجهة لعالم المرأة احيانا،وقد نرǗا Ɲوالبرام

  .المتبعة
                   ƭننا نجد أعزار وأسباب موضوعية ،و نقائƎذاعة فǗا ǉهذ ƴو بالعودة للنسب التي ال تتاب 

  .تجعلهم ال يستمعون دوما أو بالمرة لبرامƝ اǗذاعة وهذا ما سيوضحه الجدول الموالي
  : يوضƠ البرامƝ التي يستمƴ إليها المبحوثين)17 (جدول رقم

                     
  البلدية 
  بحوثينإجابة الم

  Ƙتمنراس         Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  

  %58        برامƝ دينية
29  

      86,66%  
13  

        75%  
03  

       100%  
03  

  %42      برامƝ ثقافية
21  

         22%  
11  

        50%  
02  

    100%  
03  

  %58        برامƝ إجتماعية
29  

         28%  
14  

     75%  
03  

    100%  
03  

  %44          البرامƝ الرياضية
22  

        18%  
09  

        50%  
02  

    66,66%  
02  

  %38         البرامƝ إالخبارية
19  

        18%  
09  

      75%  
03  

     66,66%  
02  

Ƴ13  13  49  101   المجمو  

مƝ التي  والبرا، يبين هذا الجدول إجابة المبحوثين الذين يتابعون برامƝ اǗذاعة المحلية         
ببلديùة فقùارة الùزوǎ و       % 100يتابعونها وتƬير النسب إلى تصدر البرامƝ الدينية بنùسب          

بتمنراسƘ فيما تحتل البرامƝ االجتماعية المرتبة      %58بƎينغر و % 75بعين صالƠ و  % 86,66
بتمنراسƘù  % 58بƎùينغر و  % 75بفقارة الزوǎ ثùم     % 100الثانية من خالل النسب التالية      

% 44فيما تتقاسم البرامƝ الثقافية والبرامƝ  الرياضية المرتبة الثالثùة           ، بعين صالƠ %  28و
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بƎينغر في اǗستماƳ إلى    % 50برامƝ ثقافية بعين صالƠ،و     % 22بتمنراسƘ برامƝ رياضية، و   
  البرامƝ الرياضية والثقافية،

بتمنراسƘù  % 38بفقùارة الùزوǎ و      % 66,66بƎينغر و % 75 نسبته   ا    وتمثل اǕخبار م  
  . بعين صالƠ%18و
 التحليل السوسيولوجي يعكƩ مدǎ إقبال المستمعين على البùرامƝ الدينيùة وخاصùة                 

برنامƝ فتاوǎ حيƚ يسعى هذا البرنامƝ تقديم النظرة الƬرعية لكل المستجداƘ الحديثة وهو ما              
 في  ترتكز أكثر ) الريفية(يجعل المستمعين يتابعون هذǉ البرامƝ بكثرة وǕن المجتمعاƘ البدوية          

ƣايƬإعتقادها ونمط تفكيرها على أفكار الفقهاء والم.  
فيما تستحوذ البرامƝ االجتماعية على أسماƳ المواطنين والسيما فئة المبحوثين لتناولها                  

            ƴستمùالم ƴر مƬالظواهر االجتماعية بالتحليل والتواصل المبا Ưبع Ɲاجتماعية تعال ƴمواضي
رامƝ االجتماعية، نجد برنامجين حظي بƎهتمùام كبيùر          المتخصصين، ومن هذǉ الب    ةوباستضاف

اǕول عنوانه البيƘ السعيد، والذي يسعى مقدموǉ على إزاحة المƬùاكل الزوجيùة وتلطيفهùا،               
والبرنùامƝ  ، والسعي نحو إحالل المودة واǕلفة بين اǕزواƜ وأبنائهم داخل البيوƘ وخارجهùا           

برنامƝ أسبوعي يعالƝ قضايا المجتمƴ المختلفة      الثاني هو من واقƴ الحياة والمجتمƴ، وهو أيضا         
إال أن البùرامƝ    ، والمتجددة،أما البرامƝ الرياضية والثقافية فهي محددة وتكاد تكون مناسùبتية         

الثقافية عادة ما تكثر مƴ فصل الصيف لتلعب وظيفة ترفيهية وتثقيقية، أما إقبùال المùستمعين                
ا ثقافيا من خالل بحر القوافي له مايبررǉ من قبل          أكثر على البرامƝ اǕدبية والذي يعد برنامج      

  .المبحوثين
 في برامƝ اǗذاعة المحلية ƹياب البرامƝ حùول قùضايا التنميùة المحليùة               ظما يالح        

كالتحقيقاƘ وإستضافة المسƌولين ومثل هذǉ البرامƝ هي تابعة لقسم اǕخبارإن أوجدƘ وهùي             
و هنùاǁ   ، ير من الجهاƘ فتاتي لتبرير التقùصير      قليلة حيƚ تظهر إما مƴ حدƚ أو نتيجة تقص        

  .Ƭعار يلفƘ إنتباهǁ بقاعاƘ اǗذاعة أن اǗذاعة المحلية في خدمة التنمية المحلية
أما بالنسبة للبرامƝ السياسية فهي ƹير موجودة في برامƝ اǗذاعة المحلية مما يجعلها ال                    

حيانا فال توجد تحليالƘ للواقƴ السياسي      تعكƩ اǕحداƚ الخارجية والعالمية وال حتى المحلية أ       
المحلي وتفاعالته مما يجعل اǗذاعة بوقا للدعاية واǗعالن في مواسùم اǕحùداƚ والمواعيùد           

  .السياسية
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ومن أجل أال نحكم على اƬǕياء من الخارƜ  حاولنا اللقاء مƴ بعƯ المسƌولين لمعرفة                   
 رأسها المقر الذي ال يùتالءم والعمùل         ما هي النقائƭ على مستوǎ هذǉ المƌسسة وكان على        

ثم التجهيزاƘ اǗعالمية والغالف المالي الغير كافي ،إلى جانب قلة المتخصصين في            ،اǗذاعي
  .العمل الصحفي وقلة الخبرة لدǎ الطاقم المسير لǘذاعةعامة

  :مبرراƘ عدم  تتبƴ برامƝ اǗذاعة المحلية) 18(جدول رقم
                 البلدية 

  ة المبحوثينإجاب
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  

          16  البƚ وقƘ العمل
57,14%  

04           
36,36%  

00            
00,00%  

01           
50%  

          05  ضعف التنƬيط
17,86%  

02            
18,18%  

00            
00,00%  

00           
00,00%  

Ɲ07  ضعف البرام          
25%  

05           
45,46%  

02           
100%  

01            
50%  

ƚ00  ضعف الب          
00,00%  

00            
00,00%  

00           
00,00%  

00           
00,00%  

Ƴ28  المجمو          
100%  

11           
100%  

02           
100%  

02           
100%  

  
                  ǁاùى أن هنùذاعة إلǗا Ɲبرام ƴفي هذا الجدول قدم المبحثوين الذي أجابوا بعدم تتب

موانƴ تحول دون تتبعهم، ويƋتي في المقام االول من هذǉ المبرراƘ أن أƹلùب هùذǉ الفئùة ال           
ليومي لǘذاعة يبدأ من الساعة التاسعة      يتوفر لديها الوقƘ حيƚ تربط بالعمل وأن توقيƘ البƚ ا         

       łوينتهي عند الساعة الخامسة مساء Žر         17:00صباحاùريحة وعبƬال ǉير كاف لمثل هذƹ وهو 
بعùين   % 36.36من الذين ال يتابعون ببلدية تمنراسƘù و          % 57.14المبحوثين بما نسبته    

مƝ وهùي دون    صالƠ أما المبرراƘ اǕخرǎ فتمثلƘ في إجاباƘ المبحùوثين بùضعف البùرا            
ببلدية % 45ببلديةفقارة الزوǎ وب    % 50ببلدية اينغر،و % 100المستوǎ المتطلƴ إليه بنسبة     

  .ببلدية تمنراسƘ % 25عين صالƠ و
من % 18.18كما أن ضعف مستوǎ التنƬيط وقلة خبرة المنƬطين تسجل بنسبة   

  .يةتمنراسƘمن مبحوثي بلد% 17.86إجابة مبحوثي بلدية                 عين صالƠ و 
                Ɲالبرام ƴالعمل يحول دون تتاب Ƙعل أن وق Ƙرقام دلǕا ǉإن الداللة االرتباطية لهذ

 أن مدة البƚ من ناحية ƹير مناسب ومن ناحية ثانية قلة ساعاƘ البƚ يحرم               نوهو ما يعبر ع   
Ƭريحة تنوي متابعة البرامƝ ،أما التبرير الثاني من قبل هذǉ الƬريحة فهويتمثل فùي ضùعف                 
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برامƝ المقدمة مما يوحي بƋن البرامƝ اǗذاعية ال تƋخذ في عين االعتبار مùا يتطلƴù إليùه                  ال
المستمƴ وال تƋخذ برƹباته فنقƭ البرامƝ السياسية والفكرية تجعل من اǗذاعة مƌسسة منعزلة             
             ƘاùذاعǗالفضائية وا Ƙإلى القنوا ƌتفقد سامعيها ،واللج ǁالوطنية والدولية وبذل ƚحداǕعن ا

ختلفة وتدني برامƝ اǗذاعة يعني بالضرورة ضعف مستوǎ التنƬيط وقلùة الخبùرة لùدǎ               الم
  .المنƬطين وهذا ماعبر عنه المبحوثين بالدرجة الثانية 

مما يجعلنا نستنتƝ بƋن أذواƾ هƌالء المبحوثين نقدية وعليùه نحكùم بƋùن التùسيير                  
 ومستواها العلمùي والثقùافي      االذاعي يعيƫ مƬاكل الجهاƘ التي يوجه إليها الخطاب االذاعي        

فالتخطيط االعالمي مهم وعليه أن يكون في مستوǎ وظائفه المنوطة به وقد تصورها هارولد              
   )1(الزويل في ثالثة وظائف أساسية 

  ǍلǋǗعلى أكبر قدر            :ا ƴعن البيئة االجتماعية وتوزي Ƙالمعلوما ƴمرافقة البيئة بجم 
  .ذǉ الناحية وظيفة إخباريةممكن لتكون في متناول الجميƴ وهي من ه

 الترابط حيƚ أن اǗعالم يخلƾ الرأي العام وتبùادل اǕراء حùول اǕفكùار               :الǐǆƑƙة  
  .وقضايا المجتمƴ مما يجعل الترابط في حالة التƬاور

 حيƚ أن االعالم همùزة وصùل        - الوظيفة الثقافية  – نقل الثراƘ االجتماعي     :الƑƙلƙة  
   Ǘوالقيم والمعايير ا Ƙاط             للمعلوماƬùه بالنùعلي Ơصطلùوهو ما ي ǉجتماعية من جيل إلى آخر

  .  التعليمي لǘعالم
  : يبين مدǎ وصول الجرائد إلى البلدية )19( جدول رقم

  بلدية
  الجرائد     

  ة الزوǎفقار  إينغر  ين صالƠع  نراسƘتم

  %26.43  نعم تصل
  23  

6.25%   
02  

          11.12%   
 01  

16.66%  
 01  

  %71.27  ال تصل
  62  

93.75%  
 30  

88.88%  
 08  

83.34%  
05  

  %2.30  دون إجابةب
  02  

00.00%  
 00  

00.00%  
 00  

00.00%  
 00  

Ƴ100  المجمو%  
  87  

100%  
 32  

100%  
 09  

100%  
 06  

      من هذا الجدول نالحظ إن االتجاǉ العام بƋعلى النسب لدǎ المبحوثين الذين عبروا بعدم 
 ،بƎينغر %88.88تليها نسبة   ببلدية عين صال93Ĉ،ĈĈĈĈĈ75 %Ơوصول الجرائد إلى بلدياتهم فنجد 

المجبيين  سجلƘ النسب العكسية لدǎ  فيما،%71.27 بتمراسƘ Ƙسجل و بفقارة الزوǎ%83.34و
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فيما % 6.25فسجلƘ نسبة نعم ب  تمنراسƘ أما بلدية عين صالƠ %26.43بنعم وأعالها بنسبة 
  %. Ƙ 2.3إمتنƴ عن اǗجابة بتمنراس

ƴ الربط بين والية تمنراسƘ ومختلف قل السوسيولوجي لهذǉ النسب التي تمثل واإن التحلي
الصحافة و رأƹلب دور النƬ عاصمة الجمهورية الجزائرية أين توجد والياƘ الوطن والسيما

  الوطنية،أما القراة
سيي يتمثل فùي    ين السبب الرئ  Ǝفلهذǉ البلدياƘ    دقلة وصول الجرائ   السوسيولوجية وراء        

 من العاصمة وعملية النقل تعتمد على النقل الجوي عبر ،           يتƋالذي ي  ويل الوالية من جرائد   تم
إال بالطلب   عليها نفيستفيد القلة من وصول الجرائد بتمراسƘ حيƚ االفرد المهتمين ال يحصلو          

، Ƴالموز ƴم ƾالمسب ƴوالدف  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
   . ƭ132: مرجƴ سبƾ ذكرǉ . حجاب  محمدري من)1(
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 Ƙ تùرتبط  افي العمل فمعظم االدار    كما إن جزء من القراء إنما يحصلون على الجرائد        
،الùسبب   م و أصبحƘ جد قليلة2004 سنة  و تراجعƘ هذǉ العملية منذ    بتوصيل الجرائد إليهùا  

تربط عùين   ال   حيƚرة   ببلدية عين صالƠ والبلدياƘ المجاو     ةجد قليل  الثاني الذي يجعل الجرائد   
 أدǎ إلى ƹيùاب الجرائùد      ماا   وهذ ،رحلة واحدة في اǕسبوƳ عبر الطائرة     إال  صالƠ بالجزائر   
 ثùة بثال تƋخرتبر اليومية علما أنها     خلاجريدة   ك د30Ɯ  إلى حيƚ وصل سعرها   اليومية وتذبذبها 

  .د25ƜبتمراسƘ إلى   أيام كاملة ،والمحظوظ الذي يتحصل عليها، ويصل سعرهاوأربعة
إلى ƹياب الموزƳ الرسمي وهذا أيضا راجƴ إلى                    كما أن عدم وصول الجرائد يعود     

تفقد قارئهùا ،وتùصل      تكاليف النقل وضماناƘ البيƴ وكلما تƋخرƘ الجرائد في الوصول فƎنها         
 بùانو   ةة كالùسفير والخبùر اǕسùبوعي والجرائùد التجاريùùù          ùاǕسبوعي بعƯ الجرائد 

    .والرياضية...ارام
 د فمùثال توجù    اƘمسافعن الوالياƘ اǕخرǎ المجاورة ب      إن ƹياب المطبعة بتمراسƘ وبعدها      

 ،في حين توجد بغردايùة جريùدة   كلùم 1400و التي تبعد عن تمنراسƘ حوالي     مطبعة بغرداية 
ن هذǉ الجريدة تعالƝ قضايا إقليمية وتعتمùد        أخاصة و   ،تمنراسƘ   تصل إلى  الواحة و التي ال   
  .اƩ على هذا اǕس

 ة        إن هذǉ العوامل مجتمعة جعلƘ وصول الجرائد إلى والية تمنراسƘ والبلدياƘ المبحوث           
                 Ƙية ، وانقلبƌالعوامل على نفسية المواطن الذي ألف عدم  ر ǉهذ Ƙضرب من الحلم بل انعكس

 جريدة بمقهùى فùان      ء رأيƘ من يقر   إذا و   ،%100ينعدم   بذلǁ الرƌية فمن يحمل جريدة يكاد     
ة ينظرون إليه نظرة إستغراب وتعجب  وهكذا يرتبط وصول الجرائد بوصول الطùائرة              المار

  .الجريدة فقط بل ƹيابها في كثير من اǕحيان القادمة من العاصمة و تƋخرها ليƩ تƋخر
  : يبين مدǎ عدد مراƘ وصول الجرائد)20(جدول رقم 

  بلدية
  الجرائد    

  ة الزوǎ فقار  إينغر  ين صالƠ ع  نراسƘ  تم

  %21.74  يوميا
  05  

00.00%  
  00  

    00.00%  
00  

       00.00%  
00  

Ƴ26.08  كل أسبو%  
  06  

50%  
  01  

  00.00%  
00  

00.00%  
00         

  %17.39  مرة Ƭهريا
  04  

00.00%  
  00  

00.00%  
  00  

00.00%  
  00  

  %34.79  متذ بذب
  08  

50%  
 01  

100%  
  01  

100%  
  01  

Ƴ100  المجمو%  
  87  

100%  
 02  

100%  
  01  

100%  
  01  
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 وصùول   االجدول من خالل النظرة اǕولية إجابة الجدول السابƾ الùذين أكùدو            يوضƠ هذا    
         الجرائد إلى البلدية بانتظام

 الوصول وكان االتجاǉ العùام يùدل        Ƙفيحاول  هذا الجدول قياƩ هذا االنتظام عبر عدد مرا          
بعين صùالƠ    % 50 بمعدل   -حيانا أ –وصول الجرائد المتذبذب     ب االذين أجابو أن  النسب   بƋكثر
 50 بنسبة   نفيما عبر المبحوثي  ،ببلدية تمنراسƘ   %  34.79 ب و الزوǎ    فقارة  و ينغرƎب%  100و
 االùذين أجùابو    أما، بتمنراسƘ عن وصول الجرائد كل أسبوƠ26.08 %        Ƴ و   ùبعين صال  %

       Ƙتمنراس ǎي  وتنعدم إلى صفر  %  21.74بنسبة  فهي  بوصولها كل يوم فعلى مستوùة   فùالمئ 
بتمنراسƘ و  %  17.39 ببقة البلدياƘ وهنالǁ من عبر عن وصولها مرة في الƬهر بنسبة             %)0(

00.00 %ǎلد  Ƙقيد الدراسةباقي البلديا.      
هذا الجدول هو تكرار  لما قد قيل في التحليل          نسب  إن التعليƾ السوسيولوجي على     

     ǉمما يجعل هذ ƾكيد لما س    بالنسبة للجدول السابƋبالنسب تƾ   ، نقول بان وصول    ومنه من تحليل 
  ونستنتƝ بان اƹلب هذǉ البلدياƘ     ،ضرب من الحلم والوهم    اƘ الوالية هو  ùديبلالجرائد لمعظم   

ببلدياƘ تمنراسƘ   ا ما يفسر القول أن الفرد     ذ وه ، جريùùùدة  بƋكمله وǕتصل  ر يمر Ƭه  أحيانا
اƚ سياسùية واجتماعيùة     سواء مثقفا كان أو مهتما يعيƫ عزلة إعالمية عما يحدƚ من أحùد            

  .دوثقافية واقتصادية في الوطن الواح
مقنعùة مùن الناحيùة      فهùي ƹير   مهما تكن اǕسباب     ليƩ مقبول            و ƹياب الجرائد    

 والياƘ الجنوب الغربي تستفيد مùن المطبعùة         ثال فم ،الموضوعية للتوازن اǗعالمي الوطني   
اعاƘ وƹيùاب اللùون لùدǎ صùفحاتها         ية بوهران التي توزƳ رƹم تƋخرها ببعƯ الس       والجه

  خùالل سùنواƘ    عايƬته تصل بانتظام ويوجد وكالء التوزيƴ رسمين هذا ما        إال أنها    ةالرئيسي
  .بوالية بƬار

إذا   وهذا ناقوƩ خطùر    ،التلفازمن قبل   اǗذاعة و ال   من قبل     ال Ư           فالجريدة ال تعو  
 ف عبùر الùصح    اعي بوالية تمنراسƘù   غياب المطلƾ للمقاالƘ عن الوضƴ االجتم     أن ال ماقلنا  

 وتضƴ معظم الجرائد حلوال ظرفية في بعƚ مندوبين لتغطية اǕحداƚ ذاƘ أǕهميùة              الوطنية،
و ...الùسيدا  تƬار كان  نتخاباƘ والدعاية لها ، أو حول خطر يهدد المجتمƴ         ةاالسياسيالحدƚ  االك

  .ة ومعاناتها هذا التعتيم يعيƫ الفرد والمجتمƴ عزلة بعد صعوبة المنطقلخلف ك
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 ƧمƑƢال ƘƟƓة :المǐǂƟة المǐمǆƗال Ǐƺ ةǀƥƑƪالم üǋƟ ƖƑǐƯƴم üǐǂƟƗ:  

  :)Ʃ62 ( المساهمة في التنمية المحليةǎ يبين مد)21(جدول رقم 
         اسم 
Ƙالبلديا  

  حوثينبإجابة الم
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  

  %10.34  هم يسانعم
09  

15.62%  
05  

11.11%  
01         

 16.66%  
01   

  %77.01  هماسيال 
67  

78.12%  
25  

77.78%  
07  

66.68%  
04  

  %12.65  بدون إجابة
11  

6.26%  
02  

11.11%  
01  

16.66%  
01  

Ƴ100  المجمو%  
87  

100%  
32  

100%  
09  

100%  
06  

 حيƚù   ،اǉ العام لهذا الجدول يبين بان المبحوثين ال يساهمون في التنمية المحلية           ج االت
ببلديùة اينغùر و بنùسبة       % 77.78ونسبة  % 78.12ية ببلدية عين صالƠ     عبروا بالنسب التال  

حوثين بالمبعƯ  ولقد عبر   ،  % 66.68ببلدية تمنراسƘ و ببلدية فقارة الزوǎ بنسبة        % 77.01
ببلديùة عùين    % 15.62ببلدية فقارة الزوǎ و ب      % 16.66بمساهمتهم في التنمية المحلية ب      

  . ببلدية تمنراسƘ % 10.34ببلدية اينغر و ب % 11.11صالƠ و 
 لم تعبر فهي بدون إجابة فببلدية فقùارة الùزوǎ بنùسبة             نالمبحوثي ثالثة من    ةنجد فئ      فيما  

ببلدية اينغر أما ببلدية عين     % Ƙ 11.11فيما بلغ ببلدية تمنراسƘ   % 12.65و بنسبة   % 16.66
 Ơ6.26صال . %  

واطنين يجعل التنمية المحلية الترقى              ان عدم المساهمة في التنمية المحلية من قبل الم        
 و  هيأ البرامƝ وتقديم ر   إعدادطن يƬارǁ في    ا واذاكان المو  ،طن وتلبية حاجياته  ا المو إسعاد إلى

 المواطن عùن    إبعاد أماƳ ،   و تجسيد هذا المƬر   إلى جانب حلة التنفيذية سيقف    ري الم ف ف ،نظرته
ما تغفùل الهيئùاǁ      Ƙ العدواني و كثيرا    السلو إلىيƌدي   هذǉ البرامƝ فيولد عندǉ قطيعة مما قد      

 ليعبر عùن    أهلية التهيكل في هيئاƘ و جمعياƘ       يطلب من المواطن  اليوم  ،والرسمية المواطن   
 إلùى المحلية لم ترتقùي بعùد        ومواقفه من كل عملية داخل محيطة ، كما ان المƌسساƘ            رأيه

Ƴراكه  المواطن رأي استطالƬعلميوإ ƾه وخبراته ليساهم بقدرات و حواريةةبطر.  
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  :)Ʃ63 (لتنمية المحليةل نجزةالم المساهمة و الجهاƘيبين ) 22(جدول رقم 
Ƙاسم البلديا         

  حوثينبإجابة الم
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  

Ƙ79.31   محليةسلطا%  
69  

84.37%  
27  

44.44%  
04         

50.00%  
03   

  %80.45  مستثمرين
70  

68.75%  
22  

33.33%  
03  

33.33%  
02  

Ƙ6.70  جمعيا%  
13  

31.25%  
10  

11.11%  
01  

16.66%  
01  

  %28.73  يننمواط
25  

9.37%  
03  

44.44%  
04  

33.33%  
02  

  %19.54  إجابةبدون 
17  

6.25%  
02  

22.22%  
02  

16.66%  
01  

المƬùاريƴ    تنجùز  التي ان الجهة    إلى تتجه   تهمن خالل هذا الجدول فان نسب                       
% 84.37ببلدية تمنراسƘù و بنùسبة       % 79.31 هي السلطاƘ المحلية بنسبة      التنموية بالبلدية 

 يمثل  اǗنجازببلدية فقارة الزوǎ و هو ما يعني بصفة ƹالبة ان           % 50.00ببلدية عين صالƠ و     
  .الجهاƘ الرسمية و المƌسساƘ العمومية 

 المستثمرين   تتمثل في  اǗنجازحوثين بدرجة ثانية ان جهاƘ      ب جزء من الم   أجاب            و  
بكل مùن بلديùة     % 33.33 و بنسبة    ،بعين صالƠ % 68.75و ب   % 80.45بتمنراسƘ بنسبة   

 ǎاينغر و بلدية فقارة الزو.  
بفقùارة  % 16.66 المƬاريƴ من قبل الجمعياƘ فهي بنسب ضùئيلة          إنجاز الذين اجابو بان     أما

ǎو    % 14.94 و   ،الزو Ƙو طبيعي ان   ،ببلدية اينغر % 11.11ببلدية تمنراس    Ƙتساهم الجمعيا 
 الخطùة التنمويùة و يجعلهùا    تمكني تعلى مستوǎ التهيئة و الدعاية و هذا جزء من المهام ال         

% 44.44بلدية اينغر   بنجاز  ال ا  مƬاركة المواطن في          وهكذا نجد نسبة   ،مقبولة لدǎ المواطن  
  .ببلدية عين صالƠ % 9.37 و ،ببلدية تمنراسƘ% 28.73 و ،بفقارة الزوǎ% 33.33و ، 

 تقوم بها مƌسساƘ عموميùة      إنما التنمية بمختلف البلدياƘ     إنجازلية  متƝ ان ع  نت            نس
 بùدأƘ اجƴ الùذي    ر الت ƹم   ر ، من هذǉ المƬاريƴ   اǗنجازاƘلخواƭ اال بعƯ    ليعطى   فيما ال 

      Ƙالمعادلة في السنوا ǉهذ ǉهدƬخيرةتǕا ƹ      يعانون ضعف التس ƭير يير ان المستثمرين الخوا
و ،   من مقاول واحùد      بƋكثر المƬاريƴ تنجز بالوالية     بدأƩ2003 Ƙ المال و منذ سنة      و قلة را  

هذǉ الفكرة اقتبسƘ من والية ادرار و لما للعملية من فوائد فهي تطبƾ بصفة متزايدة من سùنة                  
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ǎخرǕ)1(8  انǁراƬالمواطن في عملية التخطيط كفيل       إ ƚحداƎر        بùا اعتبùالتنمية السيما إذا م 
 في النهاية هي مطلب إنساني و اجتماعي لتحقيƾ سعادة          التيي العملية التنموية     جزء ف  اǗنسان

  .و راحةافضل 
   :)Ʃ64 ( متطلباƘ البلدية حسب اǕولوية) 23(جدول رقم 

  
 حدد ها المبحوثين بترتيب متكرر فعلى مستوǎ        أولوية من خالل الجدول فان لكل بلدية         

 فùي   تƋùتي فيمùا   Ý  % 62.06 توفير مياǉ الƬرب بنسبة       اǕولى بالدرجة   بلدية تمنراسƘ نجد  
تعبيùد  في الدرجة الثالثùة نùسجل       % 52.87نسبة  بكز صحية وهي    ا مر إنƬاءالدرجة الثانية   

                                                 
،حول و اقع التنمية بالوالية ومساهمة المجلس فيها2004مقابلة مع رئيس المجلس الشعبي لوالية تمنراست افر يل )1(

  

            
Ƙالبلديا  
  إجابة المحبوثين

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  

Ʃاء مدراƬ40.22  إن%  
35  

40.62%  
13  

55.55%  
05         

44.68%  
04   

  %10.34   بنوǁإنƬاء
09  

12.5%  
04  

11.11%  
01  

16.66 % 
01  

ƾ47.12  تعييد طر%  
41  

25%  
08  

55.55%  
05  

16.66%  
01  

  %12.64  دور الƬباب
11  

12.5%  
04  

44.44%  
04  

33.34%  
02  

  %29.88  مراكز ثقافية
26  

37.5%  
12  

77.77%  
07  

50%  
03  

  %52.87  صحية
46  

50%  
16  

77.77%  
07  

44.68%  
04  

ƴ34.48  مصان%  
30  

15.62%  
05  

33.33%  
03  

00.00%  
00  

  %62.06  مياǉ الƬرب
54  

40.62%  
13  

66.66%  
06  

00.00%  
00  

  %33.33  الصرف الصحي
29  

28.12%  
09  

33.33%  
03  

50%  
03  

  %4.59  بيƘ الƬباب
04  

12.5%  
04  

11.11%  
01  

16.66%  
01  

Ƙ26.43  مكتبا%  
23  

12.5%  
04  

22.22%  
02  

16.66%  
01  

  %34.48  استهالǁمواد 
30  

15.62%  
05  

33.33%  
03  

50%  
03  
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 إنƬùاء و في الخامùسة     % 40.22 مدارƩ بنسبة    إنƬاء الربعة   أما  Ý %47.12 بنسبة   ƾالطر
أما ببلدية عين صالƠ االهتمام بتوفير الخدمùة الùصحية           Ý   مصانƴ وتوفير المواد االستهالكية     

في إنƬاء مùدارƩ    تتمثل  % 40.62نسبة  ب فيما الدرجة الثانية     ،%50والتكفل بالمريƯ بنسبة    
 درجة ملوحة ماء    تعادل ةجد مرتفع  نب توفير مياǉ الƬرب كون المياǉ الموجودة بها ملوحة           إلى

 الثقافùة و ال    دار دال توجù  حيƚ  % 37.5 مراكز ثقافية بنسبة     إنƬاءالبحر ، في ثالƚ درجة      
ال حيƚù   % 28.12البلدية رابƴ المتطلباƘ الصرف الصحي بنسبة       على مستوǎ   مجمƴ ثقافي   

 تجمعùاƘ   أربعùة صرف الصحي و هùي      Ƭبكة   Ƭملها البحƚ بالبلدية على      التي القرǎ   رتتوف
 من  Ý رƹم %  25.00 فيتمثل في تعبيد الطرƾ بنسبة       الخامƩ في المتطلب    أما) قرǎ  ( سكانية  

ديد  تج إلى معظم الطرƾ في حاجة      أن ضعيف و    لما يزا  انه   إال   2002التحسن الذي بدا من     
  .  Ƙة       إلىبلدية اينغر من خالل الجدول فان البلدية في حاجة          اولوياùحية و ثقافيùمراكز ص 

 عيادة و هو ما يجعùل المùريƯ         أوحيƚ تعاني من عدم وجود مستƬفى بها        % 77.77بنسبة  
 مراكز ثقافية كونها لم     إلىو في حاجة    ،   الفحوصاƘ والعالƜ    ي بلدية عين صالƠ لتلق    إلىيتجه  

   ƹئةأنهام من تحظى بهذا الجانب على الرƬبنسبة ،فيما نا ǉ66.66 المتطلب الثاني توفير الميا %
 في الدرجة الثالثùة نجùد       ،و المياǉ مطلب للفالحة و البساتين وهي فالحة تقليدية        إنو ال سيما    

 إنƬاء Ƙالمتطلبافيما الرابعة من    % 55.55 المدارƩ بنسبة    إنƬاءتعبيد الطرƾ داخل البلدية و      
 الخامسة من متطلباƘ تتمثل في توفير المواد االستهالكية و          أما  ، %44.44دور الƬباب بنسبة    

اعاƘ تقليدية السيما   صنب  ما علمنا بان بلدية اينغر تزخر      إذا مصانƴ   إنƬاءالصرف الصحي و    
  .الطينية منها 

السكانية القليلة من هذǉ                 متطلباƘ بلدية فقارة الزوǎ وهي من البلدياƘ ذاƘ الكثافة        
 كùز ا مر إنƬùاء  توفير المواد  االستهالكية و الصرف  الصحي و           اǕولىلباƘ بالدرجة   المتط

 Ý% 44.68 مراكز صحية و مùدارƩ بنùسبة         إنƬاءتتمثل الثانية في     فيما% 50ثقافية بنسبة   
      ǎن          ةال صيدلي  بها عيادة و     دال توج السيما و ان فقارة الزوùم ƚùالثال ، Ʃدارùالم ƭو نق 

  ƘاءالمتطلباƬباب بنسبة    دار ال  إنƬ33.34 %          المكاتب و هي ال Ưيوجد بها قاعة و بع ƚحي
تطلùب  م وتتمثل في   %16.66 ة بنسب والرابƴ فه المتطلب   أما مستوǎ دار الƬباب ،      إلىترقى  
 بيƘ الƬباب ، و مكتبة عمومية ، و تو فير المواد الستهالكية لعدم و جود سوƾ للخضر                  إنƬاء

 ƹاية  إلى ما علما انه     إذا بنوǁ   إنƬاءبيد الطرƾ الداخلية و      ، و المطالبة بمزيد من تع      هو الفواك 
  . فرƳ البريد بالبلدية التي كانƘ تابعة لبلدية عين صالƠ إلى ادخل الحاسوب أين 2004سنة 
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  :)Ʃ65 ( طرƾ اعتماد الموطنين على أنفسهم يبين ) 24(جدول رقم 
                 اسùùم 

  البلدية
  إجابة المبحوثين

Ƙعين  تمنراسƠإينغر   صال  ǎفقارة الزو  

  %57.47  توعية المواطن
50  

53.12%  
17  

44.44%  
04         

33.33%  
02   

  %67.81  إدماƜ الƬباب
59  

71.87%  
23  

77.77%  
07  

50 % 
03  

ƴاريƬ63.21  إقامة م%  
55  

68.75%  
22  

66.33%  
06  

83.33%  
05  

  %65.51  توظيف الكفاءة
57  

62.5%  
20  

33.33%  
03  

33.33%  
02  

Ƴالمجمو  %  
221  

%  
82  

%  
20  

%  
16  

 المعبر عنهùا فùي الجùدول       طرƾ  اليرǎ الموطنين إن االعتماد  على النفƩ من خالل               
 ،و% 63.21إدماƜ الƬباب و تحقيƾ التوظيف بنسبة       يرون بضرورة    بلدية تمنراسƘ    يثوفمبح

  %  .63.21و إقامة مƬاريƴ تنموية بنسبة % 65.51بالبلدية بنسبة اƘ توظيف الكفاء
          و يرǎ المبحوثين ببلدية عين صالƠ إن إدماƜ الƬباب في سياسية التƬغيل بنùسبة                

توظيùف أصùحاب    % 62.5و بنùسبة    % 68.75و إقامة مƬاريƴ تنموية بنùسبة       % 71.87
 Ƙ53.12 توعية المواطن فهي بنسبة والكفاءا. %  

 على مستوǎ البلدية بنسبة       بلدية فقارة الزوǎ بƎقامة مƬاريƴ تنموية      ي           وأجاب مبحوث 
 متساوية حùول توظيùف      ة و بنسب  ،إدماƜ الƬباب العاطل عن العمل    % Ý50 و ب    % 83.33

  % .33.33الكفاءاƘ في المناصب المهمة وتوعية المواطن بنسبة 
         ونستنƝ أن إقامة مƬاريƴ تنموية كفيل بتوظيف الكفùاءاƘ مùن أصùحاب الخبùرة               

 من الƬباب العاطل عن العمل Ý أما توعيùة المùواطن بƋهميùة    والƬهاداƘ و امتصاƭ أعداد   
العمل فان الحاجة خير معلم كما يقال و المواطن أصبƠ يدرǁ قيمة اƬǕياء الن المحن تزيùد                 

  ادة لدǎ اǕفراد و الجماعة اǗرمن الهمم و 
  : )Ʃ66  ( مدǎ تعامل المسƌولين مƴ قضايا المواطنيبين ) 25(جدول رقم 
      اسùùم            

  البلدية
  إجابة المبحوثين

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  

  %9.19  ديةجبالتعامل 
08  

18.75%  
06  

11.11%  
01         

16.66%  
01   
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  %21.85   من الجديةقليل
19  

34.37%  
11  

22.22%  
02  

33.34 % 
02  

  %68.96   في التعاملةالمباال
60  

40.63%  
13  

55.56%  
05  

50.00%  
03  

  %00.00  جابةإبدون 
00  

6.25%  
02  

11.11%  
01  

00.00%  
00  

Ƴ100  المجمو%  
87  

100%  
32  

100%  
09  

100%  
06  

ين مƴ قضايا المùواطن بùاال       يƌولين المحل س ان االتجاǉ العام للجدول يبين تعامل الم        
Ý  أما الذين يùرون التعامùل        % 68.96 بلدية تمنراسƘ بما نسبته      ي حيƚ أجاب مبحوث   ةمباال

  Ǖقضاياهم         % 21.85همية فبنسبة   بقليل من ا ƴولين مƌبان تعامل المس Ưمتاز تفيما أجاب البع
 بلدية تمنراسƘ في الترتيب اǕخير مقارنة بالبلدياƘ        لÝ مما يجع  % 9.19جدية و هذا بنسبة     الب

 ر صùالحياƘ التùسيي    تحويùل رئيƩ البلدية منها و   ة  اǕخرǎ و هذا أمر منطقي Ý حيƚ استقال       
لوالئي  من اسùتقبالهم     االمجلƩ الƬعبي    ،ومن جهة أخرǎ تهرب رئيƩ       من جهة للكاتب العام   

  .كما ستبينه الجداول الموالية 
 اǕخير في الترتيب الثالƚ حيƚ عدم اهتمام المسƌولين ل           فيما  تƋتي بلدية إينغر ما قب

Ý % 22.22ة  نسبب أما التعامل بقليل من الجدية       ،%55.56المباالة بنسبة   البقضايا المواطن و    
 ،فيما أجاب الذين إمتنعو عن  اǗجابة Ý و تصنف بلدية فقارة الزوǎ فùي الترتيùب الثùاني                  

فيمùا  ،  % 50:تين السابقتين ب    يالمباالة المسƌولين تقل من حيƚ النسبة مقارنة بالبلد       لنسبة  بالف
بجدية لين ƌو تعامل المس أنمن% 16.66 عبر بنسبة   ،وبقليل من الجدية    % 33.34نسبة  بعبر  
 المواطن فيما يترأƩ هذǉ البلدية إطار متحصل على Ƭهادة لليسانƩ إلùى جانùب               اا ي ضمƴ ق 

  .خبرته التربوية 
           Ƙتحسينا Ƙالحالي أدخل Ʃمنذ انتخاب المجل Ơتسير البلدية والنظرة إلى     فيإن بلدية عين صال 

فيما ترتفƴù   % 40.63 مسجلة لدǎ البلدياƘ السابقة بنسبة       يه المواطن فنسبة المباالة أقل مما    
دية التعامùل فهùي بنùسبة       بجما الذين يرون    أ% 34.37نسبة التعامل بقليل من الجدية بنسبة       

18.75. %  
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  : )Ʃ67 ( مدǎ سلوǁ المسƌولين تجاǉ الموطن يبين ) 26(جدول رقم 
                      

  اسم البلدية
  إجابة المبحوثين

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  

  %10.34  مرضية
09  

28.12%  
09  

33.34%  
03         

00.00%  
00  

  ƹ  74.71%ير مرضية
65  

34.37%  
11  

22.22%  
02  

         33.33 % 
02  

  %14.94  إجابةبدون 
13  

37.6%  
12  

22.22%  
02  

33.33%  
02  

Ƴ100  المجمو%  
87  

100%  
32  

100%  
09  

100%  
06  

            
سوƌلين تجاǉ المواطن ƹير مرضية فكل      م سلوǁ ال   حول أن   نسب الجدول   تتمركز             

Ý فيمùا هùي بنùسبة       % 66.67وببلدية فقارة الزوǎ ب     % 74.71من بلدية تمنراسƘ بنسبة     
ببلدية إينغر Ý تعكƩ هذǉ النسب العالقة مƴ الجùدول الùسابƾ حيƚù إن تعامùل                 % 44.44

  .ضية ه بالواقƴ سلوǁ هم تجاǉ المواطن ƹير مرنفا، ةسوƌلين باال مباالمال
 بلدية عين صالƠ بنسبة مطلقة على سùلوǁ المùسولين تجùاǉ             ي          بينما أجاب مبحوث  

% 33.33مرضية ببلدية عين صالƠ بنùسبة       % 28.12و بنسبة   % 37.6المواطنين بين نسبة    
  .ببلدية تمنراسƘ  % 10.34ببلدية إينغر و ب 

ا كانƘ باال مباالة فùان سùلوǁ                 نستنتƝ أن تعامل المسوولين مƴ قضايا المواطن كلم       
المسوƌل تجاǉ المواطن يكون ƹير مرضي Ý ثم يمكن تعامل المسولين تعليمي مقبول Ý و قùد                 

 مرضية كون الجوانب المادية مهمة في تعامل المسوƌلين مƴù           ن تجاǉ المواط  هǕتكون سلوكا ت  
Ơالمواطن كما هو حال بلدية عين صال.  
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  :)Ʃ68 ( ب التي جعلƘ البلدية على هذا المستوǎ اǕسبايبين ) 27(جدول رقم 
                       

  اسم البلدية
  إجابة المبحوثين

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  

ƭ27.58   الوعينق%  
24  

18.75%  
06  

33.33%  
03         

66.66%  
04  

  %17.24  كل مواطن يفكرفي نفسه
15  

12.5%  
04  

22.22%  
02  

         33.33 % 
02  

  ƹ  17.24%ياب الدور
15  

              37.5%  
12  

11.11%  
01  

50%  
03  

  ƹ  6.04%ياب القيادة
07  

28.12%  
09  

22.22%  
02  

66.66%  
04  

  ƹ  11.49%ياب مسƌولي البلدية
10  

15.62%  
05  

22.22%  
02  

16.66%  
01  

  %10.34  خال فاƘ عرقية
09  

46.87%  
15  

44.44%  
04  

50%  
03  

  %17.24  المسƌول يفكر في نفسه
15  

25%  
08  

33.33%  
03  

16.66%  
01  

  %5.74  موارد البلدية ضعيفة
05  

9.37%  
03  

33.33%  
03  

66.66%  
04  

  Ƭ  6.89%اريƴ التنمويةمالƹياب 
06  

21.87%  
07  

11.11%  
01  

50%  
03  

  
                            Ƙببلدية تمنراس Ƙفان أكثر ترتيب لتكرارا ǉتجسد  من الجدول أعال  ƭùنق

فيما يƋتي في المرتبة الثانية من هذǉ اǕسùباب بنùسبة    ،  % 27.58بنسبة  الوعي لدǎ المواطن    
17.24 %             ƴداخلي للمجتم Ƴن من  ا كما   ،إن كل ما مواطن يفكر في نفسه و هو ما يعني تصد

هذǉ اǕسباب أن المسوƌلين المحلين  لم يقومو بƋدوارهم كمسƌولين إلى جانب تفكيùر هùوالء                
سبة نù  في الترتيب الثالƚ أن أعيùان البلديùة ب         جدكما ن  ،المسƌولين في مصالحهم  الƬخصية    

 و يكفيهم المكانة  التي يحظون بها من قبùل  ، في تقدم مجتمعهم و تنميته الم يساهمو % 11.49
  .المسوƌلين منهم 

 أما ببلدية عين صالƠ فان هذǉ اǕسباب يƋتي بالمقام اǕول خالفùاƘ عرقيùة بùين                  
االنتخابùاƘ   كلمùا قربƘù      علن  مصراƳ خفي يصير    حيƚ تعيƫ   % 46.87المواطنين بنسبة   

 من هذǉ اǕسباب في المقام  الثاني المسوولين المحلين لم يقومùو بùدورهم بنùسبة                 ،والمحلية
ب الثالƚ فيتمثùل فùي      بو المتتبƴ للمسار التنمية بالبلدية يدرǁ هذǉ الحقيقة Ý أما الس          % 37.5

و بهذǉ العوامل الثالƚ تƋخرƘ بلدية      % ƹ28.12ياب القيادة الفاعلة الحتضان المبادراƘ بنسبة       



                                                                                                  الفصل السادسالدراسة الميدانية                    

 
 

141

 و  2002عين صالƠ عن مراكب التنمية إلى ƹاية المجلƩ البلدي الحالي الùذي جùاء سùنة                 
  .استطاƳ أن ينطلƾ فعليا في عملية التنمية البلدية 

              ǎستوùم ǎرùخǕهي ا ƫببلدية إينغر التي هي البلدية الوحيدة لدائرة إينغر تعي              
ƴسباب نجد السب       متراجǕا ǉواطنين        ب من التنمية ومن هذùالعرقية بين الم Ƙول هو الخالفاǕا 
 نل في تفكير المسوولين في أمورهم الخاصة كما أ        ثأما السبب الثاني فهو يتم    % 44.44بنسبة  

 إضافية للبلدية و هذا بنسبة      ل مدا خي  دموارد البلدية جد محدودة من الميزانية السنوية و ال توج         
فùي عùدم    % 22.22أما السبب الثالƚ بنسبة     ،كما إن نقƭ الوعي لدǎ المواطن       % 33.33

 أعيùان   أن و ،هم إضافة إلى ƹياب القيادة الفاعلة لالحتضان المبùادرة        نالتحام المواطنين فيما بي   
  . في تنمية بلديتهم االبلدية لم يساهمو

لƘ البلدية على ماهي عليùه                      أما ببلدية فقارة الزوǎ فان من اǕسباب التي جع        
              ƭùونقÝ سباب محدودية موارد البلدية و االعتماد على الميزانية السنويةǕول اƋف ǎمن المستو

ƹياب مƬاريƴ  % 50 ةالوعي لدǎ المواطن لالعتماد على أنفسهم Ý أما السبب الثاني فهو بنسب           
 أما السبب الثالƚù     ،مبادرة و الخالفاƘ العرقية و ƹياب القيادة الفاعلة الحتضان ال         ،ماريةثإست

وإذا لم يكن تالحم و تكامùل فùان         % 33.33فيتمثل في إن المواطن كل يفكر في نفسه بنسبة          
  .التنمية المحلية لن تكون في المستوǎ المطلوب 
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  : )Ʃ69 ( مام التنمية المحلية التي تقف أقيل اعرالالصعوباƘ ويبين ) 28(جدول رقم 

  اسم                
  البلدية

  إجابة المبحوثين 
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  

ƴاريƬالم ƭ11.49  نق%  
10  

21.87%  
07  

33.33%  
03         

33.33%  
02  

  %40.22  عدم االهتمام
35  

40.62%  
13  

66.66%  
06  

           66.66%  
04  

  %33.33  تهرب المسƌولين
29  

28.12%  
09  

33.33%  
03  

50%  
03  

ǁراƬ40.22  عدم إ%  
35  

46.87%  
15  

44.44%  
04  

50%  
03  

  ƹ  41.37%الء المواد
36  

00.00%  
00  

55.55%  
05  

00.00%  
00  

Ƙ45.97  قلة البعد المواصال%  
40  

31.25%  
10  

66.66%  
06  

66.66%  
04  

  %10.34  نقƭ المادة
09  

9.37%  
03  

44.44%  
04  

50%  
03  

  %44.82  طرƹ ƾير صالحة
39  

25%  
08  

44.44%  
04  

33.33%  
02  

  %8.04   إجابةبدون
07  

6.25%  
02  

11.11%  
01  

00.00%  
00  

 نقل إحساƩ المبحوثين حول صعوباƘ التنمية المحلية و هùي           لو  يحاول هذا الجد              
النسبة لبلدية تمنراسƘ قلة المواصالƘ و بعد المسافة يحùول دون           بتخƭ كل بلدية على حدا ف     

 و عùدم صùالحيتها      االطرƾ دور أساسي  فيما تلعب   % 45.97 بنسبة    المنƬودة   حدوƚ التنمية 
ومن هذǉ الùصعوباùƹ Ƙالء المùواد سùواء الùصناعية أو             % 44.82يعرقل التنمية بنسبة    

إضافة إلى عدم إƬراǁ المواطن في العمليùة التنمويùة و عùدم             % 41.37االستهالكية بنسبة   
تفاوتùة  نùسب م  باالهتمام بالمواطن و الوقوف على حاجياته وƹيرها من العراقيل التي هùي             

  .بالجدول 
 بلدية عين صالƠ تƬخيƭ أهم الصعوباǕ Ƙحداƚ تنمية         يوثح                   كما حاول مب  

 مفيمùا ال يهùت  % 46.87 و أو لها عدم إƬراǁ المواطن في العملية التنمويùة بنùسبة      ،حقيقية
لجهاÝ Ƙ ومن هذǉ اǕسباب قلة المواصالƘ و بعد المسافة من ا          % 40.62المسوƌلين بالمواطن   

تدهور الطرƾ و عùدم صùالحيتها       وكلم Ýإلى جانب البعد     700اǕربƴ نحو بلدية تمنراسƘ ب      
  % .25بنسبة 
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 عن الواليùة مùن      ة              أما بالنسبة لبلدية إينغر فان الصعوباƘ تتمثل في بعد المساف         
ام إضùافة إلùى عùدم االهتمù       % 66.66أخرǎ بنسبة   جهة  جهة و البلدياƘ القريبة منها من       

كمùا أن   % 55.55 و النقل بنùسبة      ،المواطن في العملية Ý ومن هذǉ الصعوباƹ Ƙالء المواد        ب
ƭة بالبلدية ي الماد  السيولة نق،          ƴùة مùالرابط ƾالمواطن إلى جانب تدهور الطر ǁراƬو عدم إ 

 Ƙالبلدية والبلديا ǎعلى مستو ƴاريƬالم ƭنق .  
و بعد  ،قلة المواصالƘ   فهي تتمثل في    زوǎ               أما صعوباƘ المسجلة ببلدية فقارة ال     

 نقƭù مùوارد     و و عدم إƬراǁ المواطن في العملية التنموية         ،المسافاƘ ثم تهرب المسƌولين   
البلدية المالية و المادية أدǎ إلى نقƭ المƬاريÝ ƴ وفي ظل تùدهور الطùرƾ فùان المùسافة                   

  .تتضاعف و كل Ƭيء يصبƠ أضعاف 
   :)Ʃ70 (لتنمية بلدياتهم  ل ةراد العينوضƠ مقترحاƘ أفي) 29(جدول رقم 

                       اسم 
  البلدية

  إجابة المبحوثين 
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  

 في وضƴ الرجل المناسب
  المكان

51.72%  
45  

46.87%  
15  

44.44%  
04  

33.33%  
02  

  %49.42  هتثقيفت وتوعية المواطن 
43  

31.25%  
10  

22.22%  
02  

           33.33%  
02  

 ƴول مƌتالحم المس
  المواطن

60.91%  
53  

       62.5%  
20  

55.55%  
05  

66.66%  
04  

 صناعية ƴ مƬاريءنƬاإ
  وتنموية

39.08%  
34  

31.25%  
10  

    66.66%  
06  

83.33%  
05  

  %11.49  لفالحةلولوية إعطاء أ
10  

40.62%  
13  

55.55%  
05  

83.33%  
05  

  Ƭ  44.82%غيل الƬبابمراعاة ت
39  

78.12%  
25  

44.44%  
04  

                50%  
03  

  %10.34   االستهالكيةدمواالتوفير 
09  

12.5%  
04  

44.44%  
04  

50%  
03  

  %13.79  دون إجابة
12  

21.87%  
07  

11.11%  
01  

16.66%  
01  

     
من خالل هذا الجدول فان طبيعة كل بلدية تتمخƯ عنه  اقتراحاƘ مùن مواطنيهùا                         

ية إنƬاء مƬاريƴ تنموية وإعطاء أولوية أكثر للفالحة بالبلديùة بنùسبة            فبلدية فقارة الزوǎ أولو   
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فيما نجد ببلدية إينغر أول االقتراحاƘ أيضا في إنƬاء مƬùاريƴ صùناعية بنùسبة               % 83.33
 مقترحاƘ بلدية عين صالƠ  تتمثùل فùي تƬùغيل الƬùباب بنùسبة                ىفيما نجد أول  % 66.66
  .بين و مواطنيهم Ǖحداƚ تنمية حقيقة بينما ببلدية تمنراسƘ تالحم المنتخ% 78.12

% 51.72          أما المقترƟ الثاني فهو و ضƴ الرجل المناسب في المكان المناسب بنسبة             
 لوالئي Ý و بالنسبة لعùين        ا ببلدية تمنراسƘ التي تصدƳ مجلسها البلدي و تحطم مقر مجلسها         

وببلديùة إينغùر    % 62.5مية بنسبة    بالمواطن لمزيد من التن    نصالƠ الدعوة إلى تالحم المنتخبي    
 المقتùرƟ لùدƩ     ǎنفƩ الƬيء Ý  إضافة إلى تفعيل الفالحة لتساهم في مردود البلدية ونجد نف             

 ǎويتمثل في  تالحم المنتخبين و المواطنين ببلدية فقارة الزو ǎمبحوثي بلدية فقارة الزو .  
قيقية   في كل بلدية من       إن المقترحاƘ التي عبر عنها المبحوثين هي جوهر التنمية الح            

البلدياƘ اǕربعة المبحوثة  و بدرجاƘ متفاوتة من بلدية ǕخرÝ ǎ و من الصعوباƘ حتما تكون                
  .االنطالقة إذا ما كانƘ اǗرادة هي الخطوة اǕولى لǘحداƚ أية تنمية 
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ǍلǋǓة اǐƮƥƻال ƖƑƜƑƗǆƗƨا  

  

من خالل عرƯ و تحليل المالحظùاƘ، ثùم         ،و  بعد تحليل معطياƘ الفرضية اǕولى         
               ùاد علùاالستمارة بعد تفريغها و تبويبها في جداول بسيطة و مقارنتها اعتم Ƙىتحليل معطيا 

 االتحليل السوسيولوجي تبين أن هناǁ مستوǎ من التنمية المحلية إال أن هناǁ نتائƝ اسùتنتجناه              
راد العينة كما هو في جدول رقم من كل هذا العرƯ،حيƚ نستنتƝ بعد توزيƴ االستمارة على أف         

)04(                  ùن  واليùماضية لم تك Ƙتعليمي ، في حين قبل سنوا ǎلب المبحوثين ذوي مستوƹة أن أ 
تمنراسƘ تتمƴ بهذا المستوǎ الذي يعود الفضل فيه إلى انتƬار المدارƩ في مختلف اǕطùوار               

نة بƋعداد التالميùذ    التعليمية وقد سجل وجود إحدǎ عƬر مƌسسة ثانوية وهذا العدد قليل مقار           
 ،فيما وصل أعداد تالميذ االبتدائيùة و االكماليùة          2004/2005 تلميذ موسم    3890الذي وصل إلى    

38.889               Ƴأو تختفي جمو Ƙل أين اختفƌإلى الدراسة والتسا Ɯتلميذ مما يجعلنا أمام ظاهرة تحتا 
تنتƝ أن المùوارد    الدارسين التي ال تظهر في التعليم الثانوي إال بمجموƳ ضئيل  و منùه نùس               

ǎرية ال تزال تعاني من تدهور المستوƬالب.  
 في حين نسجل ƹياب المكتباƘ ،وقلة المراكز الثقافية من جهة ثانية،وقد توصلنا إلùى              

الذي أƬار فيه أفراد العينة إلى      ) 09(معرفة نقائƭ المƌسساƘ التعليمية، فمن خالل جدول رقم         
لتي تقوم بها  الجهاƘ الوصية أدƘ ،بصورة عكسية         وجود نقائƭ معتبرة كما أن اǗصالحاƘ ا      

إلى زيادة التسرب المدرسي و هروب التالميذ إلى المجهùول، و أصùبƠ الوضƴù التعليمùي                 
التربوي بوالية تمنراسƘ متدهور من عدة نواحي ،منها نقƭ في التƋطير واǕساتذة ،خاصùة              

مسجلة على مùستوǎ الهياكùل و       أساتذة اللغة اǕجنبية ذاƘ الهاجƩ المخيف ،ومن النقائƭ ال        
            Ʃالتعليمية والتربوية، مما ينعك Ƙسساƌالم ǎلي بصفة مطلقة لدǓعالم اǗياب اƹ ،Ƙالتجهيزا
على المستوǎ التعليمي والفني ، لدǎ اǕستاذ والتلميذ ، وجهاز اǗدارة ،ويƌثر هذا الغياب على               

ا مƴ مدير وكالة التƬùغيل بمجتمƴù        قلة تƋهيل اليد العاملة ،فمن خالل المقابالƘ  التي أجريناه         
الدراسة فقد أƬار إلى  ƹياب اليد المƌهلة في المهن البسيطة  كƬƋغال البناء على وجه التحديد،                 
مما يعكƩ أن الƬباب بتمنراسƘ  في مرحلة الدراسة يتجه السواد اǕعظم منه إلى الƬارƳ بدال                

بطة االجتماعية للمƌسساƘ التنƬùئة     من مƌسساƘ التكوين  و التمهين ،مما يدل على تفكǁ الرا          
  االجتماعية بهذǉ الوالية ،
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 وإلى جانب هذا فƎن مƌسساƘ التكوين والتعليم المهنيين  بوالية تمنراسƘ  تعاني مùن               
                 Ƙاùى ومتطلبùƬلم تعطي أولوية في العملية ا لتكوينية بما يتما ƚقلة التخطيط و التوجيه حي

ا  يتجه أƹلب الممتهنين إلى التكوين في اǗعالم االلى،          السوƾ الداخلية للتوظيف ،كالبنائين فيم    
  و دبلوم اǗرƬاد السياحي ،على اعتبار أن الوالية سياحية بالدرجة اǕولى ، 

  رقم  و إذا ما ربطنا هذǉ الحقائƾ بالمرافƾ العامة المخصصة للƬباب فمن خالل جدول            
 عليها ƹياب التجهيزاƘ    ظما يالح فهناǁ عدة مرافƾ من الناحية الوجودية موجودة ولكن         )  11(

و من ثم  تصبƠ  هذǉ المرافƾ أماكن للهو وإضاعة الوقƘ ،وليƩ مكانا للتنميùة المواهùب و                   
أين يعاني هذا اǕخير من مƬاكل نفسية و اجتماعية ،و          ، ترقية االبتكار،واǗبداƳ لدǎ الƬباب     

           Ƭباب مما يجعل الƬ الوالية و أحيائها إلى  دور Ƙط   افتقار بلديا ƌير مƹ مهيكل    رباب Ʃو لي 
و من هنا نجزم أن طاقة بƬرية هامة تعيƫ فاقدة لǖمل وهذا ما يتنافى والتنمية التي تùسعى                   

  . للتحقيƾ الرفاهية ، ورفƴ الغبن ، والضرر 
         في المجال الرياضي يعاني الƬباب بتمراسƘ من قلùة التهيكùل و نقƭù  اǕنديùة                 

    ƴب،والمالعب المجهزة يضƬال يجد       ال  ƴاب ،أمام واق    ùيط    هفيه مكانا الستثمار قدراتƬùو تن ،
جسمه ،هذا على مستوǎ المƌسساƘ الرياضية والƬبابية التي تتوفر علùى ميزانيùة للتجهيùز               
والتسيير،ولو أسقطنا عدد المرافƾ على المƌسساƘ التعليمية النكƬف اǕمر أكثر،للنقƭ الكبير           

 من جهة   ةعب من جهة ،أو المخصصة للتربية البد ني       والغياب الواضƠ للمساحاƘ المخصصة لل    
   .ثانية

وبالربط بين ما تقدم عرضه و أثر التنمية المحلية في إعداد الموارد البƬùرية بواليùة                
من  أن المستوǎ التعليمي بتمنراسƘ  يالحùظ         ، تمنراسƘ،ببلدياتها اǕربعة ،فƎنه يمكننا القول      
أعداد المتمدرسين ،والهياكل التùي فùي الغالùب         عليه تطور مطرد من سنة إلى أخرǎ ، في          

  تخضƴ للعملياƘ الترميم وليƩ التجديد ،
 درجة التعلم  و عالقتها بالمƬاركة و المساهمة في عمليùة التنميùة              اولكن إذا ما ربطن   

المحلية ،فƎنه تبين لنا من خالل تحليل الجداول إلى أن هذǉ العالقة ليسƘ في مستوǎ التùصور               
ي ذهننا مما يدلل على أن المƬاركة في عملية التنمية المحلية بوالية تمنراسƘ             الذي وضعناǉ ف  

ضعيفة جدا ، فƎعداد معتبرة من حملة الƬهاداƘ الجامعية  مغيبة ،ال تضيف ùƬيئا،وليƩ لهùا    
كيان كفئة اجتماعية هامة ، فهي ال تنتظم في جمعياƘ وال تضطلƴ بمهùام تليƾù بمùستواǉ و                   
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 على التنمية وعملية التغييùر ،التùي كùان مùن            اي خلل يƌثر سلب   طموحاتها ،وهذا في نظر   
  .المفترƯ أن تقودها هذǉ الفئة

أما بالنسبة لوسائل اǗعالم في مجتمƴ الدراسة،فلقد دلƘ المعطياƘ وتحاليùل الجùداول             
على أن مستوǎ  اǗعالم والصحف فƎن الوالية لم ترقى إلى مستوǎ  التعبير عن آمال السكان                 

ياƘ المبحوثة ، فاǗذاعة المحلية تفتقر إلى البرامƝ التي تتماùƬى وأذواƾ مùستمعيها              بهذǉ البلد 
،كقلة البرامƝ االجتماعية  التي يجد فيها المواطن همزة لتوصيل معاناته،وطرƟ قضاياǉ ، مما              
يجعل اǗذاعة المحلية في الغالب تقوم على إعطاء الفواصل الغنائية و الوصùالƘ الموسùيقية               

ا أكبر ،والى جانب ذلǁ فƎن الملفƘ للمالحظة من قبل الجمهور و المتتبعين لهùذǉ               حجما زمني 
البرامƝ  اǗذاعية يصرحون بان اǗذاعة واقعة في قلة إ نتاƜ البرامƝ ، مما يƌدي بها االعتماد                 

  .بƚ الحصƭ المعادة و المسجلة مرتين أو أكثر 
ن والية تمنراسƘù،من خùالل مùا                  أما ما يستنتƝ من وصول الصحف و الجرائد فا        

 من معطياƘ ،فƎننا نخلƭ إلى نتيجة  دƾ ناقوƩ الخطر، وهذا  منذ سùنواƘ خلǉ                  Ƙùتصفحنا
،ولم يستدرǁ الخلل ،حيƚ اقترƟ  انذآǁ على مستوǎ أعلى  من تùدخل الجهùاƘ المختùصة                  

وهùذا مùا    ،  اǕحالم الرسùمية       ǉلتدارǁ هذا النقƭ ،إال انه من الناحية العملية لم تتحقƾ هذ          
يكرƩ مزيدا من  العزلة من جهة ، ومن جهة ثانية ƹياب المراسل والمحقƾ اǗعالمي يجعùل      
التنمية بتمنراسƘ ،ال تخضǕ ƴية رقابة رسمية، و بالتالي ƹياب آمال و اǓالم المواطن ،ممùا                
يجعلنا نتسƋل  من المتسبب في كل هذا Þومتى نتفطن لهذا المجùال ونùضعه ضùمن الفعùل                   

   .التنموي
الحظ أن تعامل المسƌولين مƴ قضايا المواطن فùي         ، ن  26 و 25 و 24          من خالل الجداول  

 26  ، وعدم احترام المواطن وهذا ما يبنه الجùدول رقùم   ةاƹلب بلدياƘ الوالية تقابل باال مباال   

تùي  ونستنتƝ مما تقدم أن هناǁ ضعف  على مستوǎ أداء البلدياǗ Ƙحداƚ التنمية بالوالية ،وال              
تعود إلى أسباب تمثل عائقا أمام تقدم العملية التنموية، ومن هذǉ  اǕسباب الرئيùسية ،يتمثùل                 
السبب اǕول في الخالفاƘ العرقية التي  تطبƴ سكان المجتمعاƘ المحلية المبحوثة ،ووراء هذا              

غيùر   تتحدد مصير هذǉ المجتمعاƘ على يد ثلة من اǕفراد ،والذهنياƘ التي ترǎ في الت              لالعام
              ǉذùاجتماعية به ƠرائƬ خصية ،و إيمانƬعامل للقضاء على مكانته االجتماعية ،و مكاسبها ال

  الذهنية ،
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التي ما تزال تقف كواحدة من أهم عوائƾ التنمية ، فتجعل المواطنين  ال يتوحùدون وبالتùالي                  
ة التي تطبƴ    لتحقيƾ أǕحالم والمطامƠ الذاتية ،إضافة للمحابا      ذتصبƠ الطرƾ الملتوية ،خير منف    

  التعامالƘ الرسمية،السيما التوظيف، 
 وأكثر من ذلǁ،نجد أن المنتخبين المحليين ال توجد         Ɖكما  أن أعيان البالد لم يلعبو د ورآ حقيقي         

 فال تجد مداومة حقيقية ، و ال تواصùل فùي            – أي المواطنين    –لديهم أية صلة بمن انتخبهم      
ما يجعل المنتخبين ال يمثلون إال مصالحهم ،  سواء          مهرجاناƘ سياسية تعبوية ،وال تقيمية  ،م      

المتواجدين بالبلدياƘ،أ و المتواجدين بالمجلƩ الوالئي ،اوعلى مستوǎ الغرفتين الùوطنيتين ،            
فسرعان ما يصبƠ المنتخب مهتم بمصالحه الƬخصية و يقطƴ عالقته بالذين سùيدوǉ لينùوب               

  .عنهم  
 أن هناǁ صعوباƘ موضوعية أمام التنمية السيما         28            و قد الحظنا من خالل جدول       

من الناحية التقنية كوعورة الطرƾ وبعد المسافاƘ حيƚ الطريƾ طويل من عين صالƠ  إلùى                
 المسƌول  ال يهتم بل تحول إلى  أداة إدارية ،كما تùسجل              لوهذا ما جع  . تمنراسƘ ،وفراƹها   

  . اǕسباب السالفة الذكرمجتمعاƘ الدراسة ƹالء المواد  الذي يبرر منطقيا ب
 به،  Ʃ            ثم نستنتƝ من كل هذǉ  الجد ول أن المواطن بهذǉ البلدياƘ على وعي ال با               

ومن خالل المقترحاƘ تبين أن المواطن اǓن  مهيƋ الن يساهم في تنمية بلديته  ، خصوصا إذا                  
Ƭجيƴ الفالحة فùي الواليùة      ما انطلƾ هذا التغيير من بناء تالحم بين المواطنين وممثلهم ، و ت            

وإنƬاء مƬاريƴ صناعية مستقبال، ƹير انه لن تقوم تنمية فعلية إال إذا وضعنا الرجل المناسùب         
  في  المكان المناسب

 والية تمنراسƘù مùن خùالل        ƴفمن خالل المالحظة المƬاركة فان النتيجة اǕساسية أن مجتم        
        ƹر ǉعبي الوالئي الذي لم يعد قائما بدورƬال Ʃين ذو          المجلùن الثلثùكثر مƋùعضاء بǕم أن ا

  .مستوياƘ جامعية ،و ينتسبون الى قطاƳ التربية و التعليم 
أما مساهمة نواب الƬعب فهي ليسƘ في المستوǎ و ال تƬرف الوالية ،و الواقƴ خيùر دليùل                  
على ذلǁ  ، فال تجد عالقة قائمة بينه وبين المواطن ، مما يغيب الرسالة لدǎ النùواب الùذين                  

Ơأصب                ƠرائùƬ Ʃيùعبي الوطني على أنهم يمثلون جهة من الوطن ولƬال Ʃينظر إليهم بالمجل 
أو التحف الصامتة، يمثلون واليتهم من خالل       ، المجتمƴ المختلفة،وأصبƠ دورهم Ƭبيه بالدمى      

  .الرمزي زيهم 
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   :ƲƓƑƨ الüƬƻ ال
  :üǐǂƟƗǋ ƭƥƳ الǐƮƥƻة الǐǆƑƙة                          

  
  
اǗنسانية وذلǁ  واالجتماعيةبوالية تمنراسƘ تساهم في ترقية الخدمة لتنمية المحلية  إن ا

ين الماء بتطوير مجاالƘ السكن و الخدمة الصحية والبيئة، والنقل والمواصالƘ، و تƋم
   . و تحسين القدرة الƬرائية للمواطنصرف الصحي،   و مد قنواƘ الالƬروب ،

  
  
  : ƗمǐǊد

üǋǓا ƘƟƓتحليل :الم  Ƙالسكن والحي والبيئة بيانا.                                      
ǏǆƑƙال ƘƟƓتحليل :الم Ƙالمجال الصحةبيانا .                                            

 ƘلƑƙال ƘƟƓتحليل  :المƘبيانا Ƙالنقل والمواصال.    
 ƲƓاƥال ƘƟƓتحليل  :المƘرائيةا بياناƬلقدرة ال   .  

  .ƖƑƜƑƗǆƗƨƋ الǐƮƥƻة الǐǆƑƙة
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   :ƲƓƑƨ لالüƬƻ ا                             
                            üǐǂƟƗǋ ƭƥƳ الǐƮƥƻة الǐǆƑƙة

  :ƗمǐǊد
 Ɲالنتائ ƭوتحليل معطياتها ، ثم نستخل Ưمن الفرضية بعر ƾنحاول من خالل هذا الفصل التحق

سيولوجي لمعرفة دالئل وضمن استنتاجاƘ الفصل، ودوما نستعمل القراءة االحصائية و التحليل الس
  .االرقام وخبياها

 üǋǓا ƘƟƓالم : üǐǂƟƗƖƑǆƑǐƓ ةƏǐƓالǋ ǏƟال ǋ ǅǀƨال :  
  : المسكننوعية ملكيةيبين ) 30(جدول رقم 

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية        المجمو  
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  مسكنال

ǁ77.62  104  %100  06  %100  09  %84.37  27  %71.26  62  مل%  

  %14.17  19  %00.00  00  %00.00  00  %09.37  03  %18.39  16  مƌجر
  %06.72  09  %00.00  00  %00.00  00  %06.26  02  %08.06  07  وظيفي

  %1.49  02  %00.00  00  %00.00  00  %00.00  00  %02.29  02  بدون إجابة

Ƴ100  134  %100  06  %100  09  %100  32  %100  87  المجمو%  

   
 بنùسبة   عام يعبر عن أن المبحوثين يملكùون مùساكن         أن االتجاǉ ال   )30 (جدولالحظ من خالل    ن  
، وبالنسبة للسكن الùوظيفي فهùي ب        % 14.17، اما المبحوثين الذين مƌجرين مساكن بنسبة        % 77.62

ببلديùة   ، أمùا  %  100بنسبة  لمسكن  بامتالǁ ا فقùارة الزوǎ وإينغر    بلدية    ، فيما عبر مبحوثي    6.72%
، في حين سùجل     ببلدية تمنراسƘ   %  71.26لغƘ النسبة    وب  ، % 84.37ما نسبته   Ơ سجلù   Ƙعين صال 
أمùا المùساكن الوظيفيùة      %  9.37و بعين صùالƠ      % 18.39منراسƘ  ت ببلدية   رللمسكن المƌج  بالنسبة

Ƙسجل Ƙبلدية ب%  6.26  بنسبةو%  8.06  بنسبةفبتمنراسƠعين صال.  
كن هي الغالبة حسب طبيعùة حجùم         المس ǁمتالائية فان الخلفية ال   صة اǓح أ القر ǉ          ومن خالل هذ  

 ة الكثافة السكانية كان االعتماد فيها على النفƩ بارزا        ليل بلدية فكلما كانƘ البلدية صغيرة الحجم قلي       ùùك
Ƙ البلدية حجما أكبùر فùان       ذ  كلما أخ و لذلǁ نرǎ ما يƌكد هذا التحليل واقƴ بلدية الفقارة و كذا إينغر ،            ،  

لسكان في البلدية من سكان أصلين و سكان وافدين بحثا عن العمل او             المسكùùن الملǁ يقل بسبب تنوƳ ا     
  .التجوال والسياحة 

واء اǕفارقة الùذين    سùلدية تمنراسƘ الستقطابها أعدادآ من السكان       بالسكن المƌجر ب   نتƬري          و  
لفùتن  طùردتهم الحùروب و ا      يبثحون عن لقمة العيƫ ، أو الذين يبحثون عن مƋوǎ وموطن آمن بعدما            
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لحيùاة ممùا     ا عقدت رحيƚ ترتبط بالكثافة السكانية مظاه     جد ببلدية عين صالƠ السكن المƌجر     نو  ، ةالداخلي
  .يجعل اǗفراد يقيمون عالقاƘ على أساƩ المصلحة والمنفعة 

 دحù ا يعود إلى الثقافة السائدة إلى       كة فهذ وأما التحليل اǗضافي للنسبة العالية من المساكن الممل                 
المسكن و إنمùا    ر لدǎ السكان بهذǉ البلدياƘ من أن الرجل بعد أن يتحصل على الوظيفة فانه ال ينتظ               ركبي

إما بنفسه في الغالùب أو تƋùجير        عن طريƾ اǗرƚ أو الƬراء لǖرƯ يعكف على عملية البناء والتجهيز          
الغالùب  وƘ البناء المحلية في عامل في البناء وتƋخذ عملية البناء من سنتين إلى ستة سنواƘ تتحكم فيها أد      

  .لعملية البناءǁ االقتطاƳ المخصƭ لكذ  و)31(كما سيوضحه الجدول 
ب عمل  ùùني ثم يتحصل على منص    طواجبه الو   وإلى وقƘ قريب كان ينظر للƬباب الذي ينهي       

ن كرآ في زواجه كلمùا كùا      ب و كلما كان م    ،ياته الخاصة حعلى أنه أصبƠ رجل له اǕهلية في االستقالل ب        
  ƴمسروراالمجتم     Ơصحي Ʃالريفية البسيطة ال تتكل      اذبه والعك Ƙف أن المجتمعا        ǉذùل هùي مثùالكثير ف 

الحياة االجتماعية المعاصرة فƋننا نùرǎ       اǕعمال التى تحمى المجتمƴ من الوقوƳ في االنحراف ، وبتعقد         
 التى كانƘ   ةة واالقتصادي حوثين عزاب من كال الجنسين وهذا راجƴ إلى انكماƫ البني االجتماعي          بأƹلب الم 

  .ضمن طابƴ العصرنة والحداثة  تطبƴ مثل هذǉ المجتمعاƘ ودخولها
  : مواد بناء المسكننوعيةيبين ) 31(جدول رقم 

  بلدية           المجموƳ  ة الزوǎفقار  إينغر  ين صالƠع  نراسƘتم
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  نوعية البناء

  %47.01  63  %66.68  04  %66.66  06  %43.75  14  %44.82  39  مسكن طيني

  %37.32  50  %16.66  01  %22.22  02  %18.75  06  %47.12  41  مسكن إسمنتي
  %15.67  21  %16.66  01  %11.12  01  %37.5  12  %08.06  07  مسكن مختلط
Ƴ100  134  %100  06  %100  09  %100  32  %100  87  المجمو%  

    
وهي تعبر عùن المùسكن      % 47.01ة  النسبم تمركز عند     يبين إتجاهه العا   )31(جدولمن خالل     

المسكن االسمنتي ، اما المسكن مختلط مواد       % 37.32 طيني أي مواد بنائه من الطين ، فيما تمثل النسبة         
 ببلدية  % 66.68 ، اما انتƬار هذǉ النسب على البلدياƘ فهي كما يلي ، بنسبة           % 15.67البناء فهو بنسبة    

   ǎينغر       وهي مواد  سكنمالبناء المكونة لل  مواد   تمثل طبيعة فقارة الزوƎالنسبة ب Ʃأما %  66.66 طينية ونف
Ƭر المùساكن ذاƘ    تù ، وتن  % 44.82والتي تتقارب مƴ تمنراسƘ     % 43.75بعين صالƠ فان النسبة هي      

بعùين  %  18.75ل النسبة في بقية البلùدياƘ بùين         ùùوتق ،% 47.12البناء اǗسمنتي بتمنراسƘ بنسبة     
 و  ،الƠصببلدية عين   %  37.50 ب   ءمواد البنا لƘ المختلطة   نابيلفيما تمثل ال   ،بƎينغر % 22.22صالƠ و   

  .الزوǎ  بفقارة% 16.66
أن  نمù ه في تحليلنا للجدول الùسابƾ       يل إ كد ما خلصنا  ƌ         إن التحليل السوسيولوجي لهذا الجدول ي     

قوم به مƌسساƘ رسمية وبعƯ المùواطنين        في الغالب ت   يأما البناء االسمنت   ،سكنه بنفسه  م المواطن يبني 
  .والسيما أصحاب اǕموال 
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 الùى اسùتخدام             ولكن من جهة أخرǎ فان طابƴ المنطقة كان يتحكم إلى وقƘ بعيد في مواد البناء              
واحد حيƚ ترتفƴ    النسبة لبلدية عين صالƠ وإينغر وفقارة الزوǎ تقƴ على خط         بف ،المواد المحلية المعروفة    

من ة ùƬهور  سخمù  خاللدرجة مئوية    )50(صل في الغالب الى   تالتي  ورارة في فصل الصيف     درجة الح 
 و من هنا اخذ السكان القدامى في بناء مساكنهم مواد محلية            ،درجة البرودة في الƬتاء   بها   ƴترتفت و السنة،

  . المحليةم وطبيعة المناƢ لهذǉ المجتمعاƘ ءبسيطة طبيعة تتال
ة بعƯ الƬيء على هذا التراƚ في اǕبنية بƎدخùال االسùمنƘ او              مختلف الƬباب للثور   ىلقد سع 

 الطيني المحƯù    ءلبناامما أدǎ بƬريحة كبيرة إلى العودة إلى         الخلط بين المواد التقليدية والحديثة منها ،      
 ييتƬقƾ بعين صالƠ وهو ما يوحي بنƬùاط بùاطن          الحظ المواطن أن المبنى اǕسمنتي سرعان ما       بعدما
بهùا   دتƬتحرارة في الصيف و   ال بهاكثرالتي ت البيوƘ اǗسمنتية   ي  اقƯ ف نتƫ المواطن ال  يعي كما رƯ،لال
  .برودة في الƬتاءال

باالسمنƘ  البناء بالطين أو  الستقرارها جيولوجيا ، ف    على بلدية تمنراسƾ     Ƙ         إن هذا التحليل ال ينطب    
 ، ƹير أن المساكن الطبيعية تمثل البناء         صيفا وƬتاء  معتدلال مناخها   اضافة الى  ال يضر    اùأو الخلط بينهم  

 ن اǕحياء الƬعبية ، لكون هذا النوƳ يمثل تراƚ وثقافة ترسخƘ عبر اǕجيùال ، إال أ                غى على القديم وتط 
الراحùة و   المùواطن   جد فيهùا    ي التيƬكل المباني القديمة    ن الحديثة فرضƘ نفسها متجاهلة      توسعة المد 
  .االستقرار 

اǕول يرجƴ إلى التمظهر الذي فرضته      ،    اساسين بينباالسمنƘ لس ب اءواطن على البن           إن إقدام الم  
الحداثة وأصبƠ المبنى  رمزا للتمايز االجتماعي ، أما السبب الثاني فهو يتمثل في Ƭريان العصرنة بتوفر                 

عùضلي لùذلǁ     االمن جانب الجهد ال    مكلفة ليسƘ معداƘ البيوƘ لذلǁ المباني الطينية      في  تفنن   وال المادة  
ǁترط ان تكون موظفا الن تبني مسكنƬالي.   

قطيعة بين   اوجد ،الل المباني المنجزة و اǕحياء الجديدة     خ         إن قطاƳ السكن بوالية تمنراسƘ من       
فقضى بوالية تمنراسƘ من خالل البلدياƘ قيد الدراسة على الƬùكل العمرانùي              مستوǎ الريف والتمدن،  

ƚالسكان يعتمدون عليها في أبنيتهم     كانوالمواد التي    المتوار،     ƚز    وتحول هذا التراùالحضاري إلى رم
 التوسƴ االفقى الùذي      من  واعتمدƘ في اǕحياء الجديدة نظام االستغالل العمودي بدل        ،من رموز التخلف    

  .يمثل ثقافة و موروثƉ إنسانيا
لم يƋخذ طبيعة   الحسبان ،كما   ها بعين   ولم يƋخذ  ، وطبيعة المناƢ    ميجعل المواطن ال يتالء             وهذا ما 

هذǉ االعتباراƘ مما يجعل المùواطن فùي        ل Ơنقل نموذجا ال يصل   يثم   ومن   العاداƘ و اǕعراف  السائدة ،     
 المواطن إلى إدخùال تحùسيناƘ       سرعان ما يلجƋ   و في حالة الضرورة ،     هذǉ المساكن إال   نالغالب ال يسك  

السكن الجديد أنه لم ينطلƾ مùن الطبيعùة االجتماعيùة لهùذǉ     الذي و قƴ فيه    إن الخطƋ  ،تتماƬى وأعرافه 
 ، المنحرفùة  ƘيامƋوǕ ǎصحاب بعƯù النوايùا والùسلوك        ليƩ لǘنسان وإنما     وكراالبلدياƘ مما يجعله    

 ،وحي الوئùام   ، وحي السالم    ،وأصبحƘ معروفة هذǉ اǕحياء كما هو ببلدية تمنراسƘ حي تافيسƘ الجديد          
  .ة ƹرفتين ومساحة ضيقه بنلوي وتجد مسكطابƾ أرضى وطابƾ ع أين تجد
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 :Ƙبييبين عدد الغرف في ال) 32(جدول رقم 

  بلدية         المجموƳ  ة الزوǎ    فقار  إينغر  عين صالƠ        نراسƘ        تم
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  فعدد الغر
  ùù3  29  33.33%  05  15.63%  01  11.11%  01  16.66%  36  26.87%ل من اق

  %41.79  56  %66.68  04  %77.78  07  %34.37  11  %39.08  34  5الي4من
  %23.88  32  %16.66  01  %11.11  01  %46.87  15  %17.28  15   فما فو6ƾمن 

  %7.46  10  %00.00  00  %00.00  00  %3.13  01  %10.35  09  بدون إجابة
Ƴ100  134  %100  06  %100  09  %100  32  %100  87  المجمو%  

   
 ة اال  نظام الفئاƘ فƎننا نسجل النùسب      هفي  والذي إعتمدنا  )32( رقم  للجدول يةمن خالل النظرة اǕول     
  أربعة ƹرف إلى خمƩù ،       بعدد ƹرف البيƘ بين   عنها من قبل المبحوثين      وهي المعبر  %41.79على ب 

% 23.88 فما فوƾ فهي بنسبة      اقل من ثالƹ ƚرف ، اما من ستة ƹرف        % 26.87فيما تاتي النسبة الثانية     
، امùا   3.13 و بلدية عين صالƠ ب     10.35، موزعة بين بلدية تمنراسƘ ب       % 7.46بدون اجابة   و نسبة   

بùاينغر  % 77.78بنùسبة   النسبة العالية التجاǉ الجدول ومفادها ان عدد الغرف بين اربعة وخمسة ممثلة             
  %. 34.37ن صالƠ أجيب بعي بتمنراسƘ فيما%39.08بفقارة الزوǎ ثم  % 66.68
بتمنراسƘ  % 17.24الغرف تساوي ستة وأحيانا أكثر،و     بعين صالƠ أن عدد   %  46.87عبر بنسبة    ولقد

و  ،راسùƘبتمنù %  33.33قل بنسبة   Ƌالذين عبروا بان لهم ثالƹ ƚرف ف       بفقارة الزوǎ أما  %   16.66
16.66 %ǎ15.63و بفقارة الزو %  Ơبعين صال.  

ة عù داللة سوسيولوجية حيƚ مساحة البيƘù وطبي      ب يولوجي لعدد الغرف يوحي   لتحليل السوس          إن ا 
يعبر  و العمران إنما   ،البناء وعدد الغرف لها عالقة وثيقة كما رأينا باǗرƚ الحضاري Ǖي مجتمƴ              مواد

،  اتساƳ حجم المسكن     ǉالغرف كل ما كان أكثر بالبيƘ فمعنا       عددف مجتمƴ ،    ذلǁعلى طريقة تفكير سكان     
ية العرفيùة   فيه أهل الجنوب والصحراء راحة ومتعة بل سعادة ، وهم متƬبعون بالقناعة الدين             ي يجد الذو

الضيافة حينما تكùùùùون      تسمى دار  ةدا نمط المسكن يكون اكبر وان ƹرف الضيافة بل في الع          من ان 
Ǔ يùتحكم   إلى عƬرة متر طو   ) م6( واǕحزان من  ستة متر        وتجد امتداد ƹرف اǕفراƟ    اǕسرة موسعة، 

الùسائد ، وان المواعيùد       كما قلƘ العاداƘ من جهة حيƚ التضامن اǓلى بهذǉ المجتمعùاƘ هùو             في هذا 
 كما يتحكم في كثرة الغرف االمتùداد المعتبùر          ملتقياƘ مستمرة على مدار السنة،    بمثابة  االجتماعية هي   

 ءابنùا  واǕبنùاء و أحيانùا    االƬقاء معا تحƘ سقف واحد إلى جانب الوالدين واǕزواƜ          سكن  لǖسرة من   
     ǉيران هذƹ ، أو  االعمومة Ƙت  لمظاهر بدأ Ƙالبلدية تبسبب التغير االجتماعي ، و      تفي  خكاد ƴذها   وسùوأخ 
 المبùاني ذاƘ الوظùائف       مثùل  بعƯ المالمƠù     ببلدية تمنراسƘ نالحظ اختفاء   ف طابƴ المدينة الحديثة ،   

أن طابƴ المùسكن     اينغر وعين صالƠ ، إال    رة الزوǎ و  لبلدياƘ من فقا  ابقية   قائمة ب  هاد فيما نج  ،االجتماعية
 ومن اǕسباب التى تجعل أعداد الغرف كثيرة طùابƴ الحùرارة            ظار لالن ƘبƬكل ملف  و  يزحف أالحديƚ بد 
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      ƚالصحراوية حي ƾالذي تعرفه المناط Ă48(      تصل إل  ċ(   ساعة المساحة إنما     في موسم الحرƬهي  ، فالطين و
  Ƙخيةتتكيف والظروف المنا  سما            ǉذùوتختلف ه ، ƳوارƬوالوان ال Ƹوفي اختيار الصبائ Ƙالمجتمعا ǉلهذ 

الطبائƴ من والية الخرǎ في الجنوب الجزائري فمثال والية ادرار تختلف عن والية ايليزي ووالية الواد                
 Ƙارداية تختلف عن والية تمنراسƹ تختلف عن والية ورقلة ،ووالية... ƣال.  

بالنسبة لمجتمƴ  )1( البيƘ االساسية في يبين مدǎ وجود التجهيزاƘ      والذي) 33(جدول رقم من خالل   
ƚتختلف من بلدية     فان   البح Ƙكل بلدي    التجهيزا ǎبحسب مستو ǎخرǕة ،       Ƙùبلدية تمنراس ǎفعلى مستو

 ƘبكاƬ وتواجد    من ǉالميا   Ƙجابة بال    ،%68.96فهي بنسبة   الحنفياǗكل نسبة اƬسبته  ما وتù31.04ن % ،
 لماء منعùدم بهùا ،     فهي ليسƘ مطلقة بمعنى هناǁ مئاƘ الحنفياƘ موجودة بالمنازل وا         أما النسبة اǕولى    

السيما باǕحياء البعيدة سواء الجديدة منها كتافسيƘ أو القديمùة كتهقùارƘ            يƝ  الصهارظاهرة  حيƚ تنتƬر   
  ) .متنى ثالƚ(وسرسوف ) الƬومارة(الغربية 

روƟ منذ عƬراƘ السنين في حين لم يبادر أهùل                   ومƬكل الماء على مستوǎ بلدية تمنراسƘ مط      
    ƹاء سد رƬنǗ الصيف من كل سنة ،       التهاطل الذي تعريفه خالل فصل       مالقرار فيهاƘتكلفة الماء   وبلغ 

 حùسب  ةالتسعيرترمن الماء في الحاالƘ العادية وتزيد  ل 200دƜ لكل 50م إلى   2004في سنة 
  .الطلبقانون العرƯ و

% 97.76 فهي بدرجة عالية اذ االجابة بوجود Ƭبكة الكهرباء بلغƘù            اما بالنسبة لتوفر الكهرباء   
ما يالحظ  ، وتمثل نسبة جد ضعيفة     % 2.24مقابل االجابة التي صرحƘ بعدم وجود كهرباء وهي بنسبة          

ان والية تمنراسƘ تمثل اكتفاء في استغالل الكهرباء على الرƹم من الزيادة الضرورية لها فùي موسùم                  
مما ينعكƩ على مستوǎ البيƘ ومنه الى استخدام المكواة اذ بين الجùدول             ،  تهالǁالصيف من حيƚ االس   

        ǎ64.18مقابل االجابة بعدم استخدام المكواة ب     % 35.82الى محدودية استخدام المكواة وبنسبة ال تتعد %
سبة امام االستعمال المتواضƴ للمكيف بن    % 70.14والى جانب ذلǁ قلة استعمال المكيف الهوائي بنسبة         ، 

  .   ويعود قلة االقبال الى ƹالء اسعار استهالǁ الكهرباء% 29.86
وهي نسبة عالية وتدل على     % 97.76 تواجد الثالجة بالبيƘ بنسبة      3-33بين الجدول الجزء رقم     

تبريد الماء والخضر والفواكه الى جانùب المعلبùاƘ           الثالجة السيما في موسم الحر الذي يتطلب          أهمية
 تتطلبهùا   أصبحƘالثالجة من الضرورياƘ ليƩ في المدن فحسب بل الى الريف والحياة              وتعد    اǕساسية

   .الƣ ... من ذي قبل حينما كانƘ تجهيزاƘ تقليدية لتبريد الماء كالقلة والقربة أكثر
            Ƹفهو بنسبة مقبولة اذ بل Ƙاز   % 59.7اما بالنسبة لتواجد التلفاز الملون بالبيùمقابل عدم تواجد تلف

% 40.62و، ببلدية فقارة الùزوǎ     % 50ببلدية اينغر وبنسبة    % 66.66عة بين البلدياƘ ب   موز% 40.3
    Ơفهي بنسبة      ، ببلدية عين صال Ƙالنسب حد مقبول اين تمثل نسبة        % 36.78اما ببلدية تمنراس ǉوتمثل هذ

ة بعƯù    بها تلفاز مطلقا وان كانƘ محدود      دال يوج  الملون ايضا جزء من البيوƘ التي        زوجود التلفا عدم  

                                                 
  .يرجى لمراجعة وتصفح هƶا الجدول التحول الى قائمة المالحق (1)
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ƐƬومن هنا فاننا نتكهن      ، ال     ǁاجهاز بر اقبال المواطنون على امتال       ƾبول كما هو مبين في الجدول الملح
وهي نسبة قابلة للتفسير بان اƹلب مالكي التلفاز الملون من بùاب            %  66.42 وهو متواجد بنسبة     اǕخير

         Ƙتمنراس ƴالبربول  ويمثل مجتم Ɲولاالستفادة من برامǕال   ا ƚة   % 67.82ترتيب بنسبة  من حيùثم بلدي
  .% 55.55 فبلدية اينغر ب65.62ثم بلدية عين صالƠ ب% 66.66فقارة الزوǎ ب

 ونسجل من خالل جداول الملحƾ ان جهاز الكمبيوتر بالبيƘ ال يتواجد االبنسبة ضùعيفة تقùدر                
  % .91.8في حين عبر المبحوثون بعدم تواجد الكمبيوتر بنسبة % 8.2ب

وتمثل بلدية عين صùالƘ6.72 %     Ơ بƬبكة ƹاز المدينة فهو بنسبة ضعيفة بلغƘ          اما ارتباط البي  
 الى جانب ان ƹاز المدن بعين صùالƠ         اǕخرǎبكل البلدياƘ   % 0و% 28.12حيƚ يغطي الغاز ما نسبته      

 والقùرǎ   اǕحيùاء لم يغطي اال جزء قليال من احياء وسط المدينة وهو بذلƹ ǁير معمم الى العديد مùن                  
Ƭروالمدا Ǖساسيةا .           Ơرعلى اكب وهي مفارقة عكسية اذ ينام سكان بلدية عين صال     Ɯتخراùالس ƴùمواق 
  . أنابيبلدول عبر واكبر احتياط عالمي من هذǉ المادة الطاقوية التي تصدر الى العديد من ا، الغاز 

 ùƬبكاƘ الùصرف     إنجùاز  وتƋùخر  ان استعمال المرحاƯ ضرورة حضارية وصحية وبيئية          
 اǕمùراƯ ناطƾ الدراسة يجعل الحل البديل هو السائد والذي معه تنتƬر العديد مùن              الصحي بمختلف م  

ببلدية فقارة الزوǎ   % 66.67 لديهم مرحاƯ وتتوزƳ بنسبة      دال يوج % 32.84 هما نسبت  فنجد   واǕخطار
ببلدية تمنراسƘ ولقد   % 22.98وبنسبة  ، ببلدية عين صالƠ    %46.88ببلدية اينغر ، وب   % 55.56ثم بنسبة 

،  تƬهد ما يعرف باالكنفة الخƬبية       لال تزا نا في موضƴ سابƾ من ثنايا البحƚ من ان هذǉ المجتمعاƘ            ذكر
وهو ما يكƬف تماطل الجهاƘ المختصة بالوقاية لمثل هذǉ الظاهرة التي ال ǁƬ تنجر عليها العديùد مùن                   

  .المخلفاƘ واǓفاƘ الصحية والحضارية 
  :تفخدمة الها يوضƠ مدǎ وجود) 34( جدول رقم 

  بلدية              المجموƳ  ة الزوǎفقار  إينغر  لƠاص عين  نراسƘتم
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  خدمة الهاتف

  %50.00  67  %16.66  01  %33.33  03  %46.78  15  %55.18  48  نعم توجد
  %49.24  66  %66.68  04  %66.67  06  %53.13  17  %44.82  39   خدماƘدال توج

  %00.76  01  %16.66  01  %00.00  00  %00.00  00  %00.00  00  إجابةبدون 
Ƴ100  134  %100  06  %100  09  %100  32  %100  87  المجمو%  

  
، فيمùا   %50 عالية على وجود خدمة الهاتف بالحي تصل الى        بنسبةاعالǉ  ) 34(يوضƠ جدول رقم    

دياƘ بالنùسب التاليùة     موزعة على البلù   ، % 49.24خدمة الهاتف بحييهم بنسبة    اخرون بعدم وجود     عبر
ببلدية عين صالƠ ،اما ببلدية     % 53.13 ببلدية اينغر وبنسبة     %66.67ببلدية فقارة الزوǎ ، وب    66.68%

، فيما عبر بنفƩ البلدية بنسبة عكسية عن وجود خدمة الهاتف بالحي            %44.82تمنراسƘ فهي اقل بنسبة     
بقيùة  ب تقùل  نسبة الخدماƘ الهاتفية      نجد عين صالƠ في حين   بلدية  ب% 46.87بنسبة   و ،  %55.18 بنسبة

      . %16.66 بنسبةفقارة الزوǎو ببلدية  %33.33اينغربلديةالبلديتين حيƚ بلغƘ ب
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 الخدماƘ الهاتفية تتحكم فيهùا      يدل على إن نسبة إنتƬار      السوسيولوجي لتحليوأمام هذǉ النسب فال     
طلب أكثر مهن و عمالة في حين نجد العكƩù          الكثافة السكانية وطبيعة البلدية بمعنى إن البلدية الكبيرة تت        

اقل من النسبة المرجوة     ان نسبة الخدمة الهاتفية في كل بلدياƘ الدراسة تعد         ƹير لدǎ البلدياƘ الصغيرة ،   
نùسبة    مسها المسƠ هذا تقùدر     ىنجد بعƯ اǕحياء الت     فƎننا ،ببلدية تمنراسƘ %  55.18حللنا نسبة    فƎذا

 ومن كل هذا نتوصل إلى إن خدمة الهاتف متركùزة أكثùر             ، ضعيفة وهي نسبة % 10خدمة الهاتف دون    
أحياء البلدية ذاƘ الدينامكية ، في حين تقل خدمة الهاتف كل ما ابتعدنا عن وسط المدينة واǕحيùاء           بوسط
  .الحيوية

  :نترنيƘالقاعاƘ ا مدǎ وجوديبين  )35(جدول رقم
  بلدية            المجموƳ  ة الزوǎفقار  إينغر  لƠاعين ص  سƘنراتم

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار        نترنيƘالا خدمة
Ƙ08.96  12  %00.00  00  %00.00  00  %09.37  03  %10.36  09  توجد قاعا%  

  %88.05  118  %100  06  %100  09  %84.37  27  %87.35  76   قاعاƘدال توج
  %02.99  04  %00.00  00  %00.00  00  %06.26  02  %02.29  02  بدون إجابة
Ƴ100  134  %100  06  %100  09  %100  32  %100  87  المجمو%  

  
    Ǖننا )35(رقم  لية للجدول   ومن المالحظة اƎير ب العام   نالحظ االتجاة  فƬسب يùي  % 88.05ةنùوه

وتتفرƳ هذǉ النسبة االجمالية عبùر البلùدياƘ كالتùالي        ، المعبرة عن عدم وجود قاعاƘ لالنترنيƘ بالحي        
ببلديùة   نفƩ النùسبة  و   %100  بنسبة قاعاƘ انترنيƘ  دووج بعدم    اجاب المبحوثون    وǎفببلدية فقارة الز  

، اما النسبة العامùة المعبùرة       ببلدية عين صالƠ    % 84.37وب  ببلدية تمنراسƘ   % 87.35 وبنسبة   ،إينغر
وهي جد ضùعيفة تتùوزƳ بùين بلùديتي تمنراسƘù            % 8.96عن وجود قاعاƘ لالنترنيƘ فهي بنسبة       

  % .9.37لدية عين صالƠ بنسبةوب% 10.36بنسبة
ن معدل االستفادة والتعامل مƴ االنترنيƘ      ا         إن تحليل هذا الجدول يعطي لنا صورة واضحة على          

ƌهالƘ بƋنها اǕحùسن مùن      مضعيفة بالوالية من خالل هذǉ البلدياƘ المبحوثة والتى تمثل من ناحية ال            جد
      ƚخذ ضمن البحƌالتى لم ت Ƙمن   نستن، و بقية البلديا Ɲعزلة إعالمية       ا ƫالدراسة تعي Ƙن   محققةن بلدياùم 

فمثال على مستوǎ المƌسùساƘ     بصورة محتƬمة    لǁ آلياƘ االتصال الحديثة اال    تتمالثانية  جهة   منوجهة    
 كان بها تعامùل     2003 علما انه في سنة       اليوجد  على مستوǎ دار الثقافة     فمثال االنترنيƘ دوجرسمية ال ي  

المƌسسة الثانية جامعة التكوين المتواصùل التùى         ، يجƴ هذا المƬروƳ لسبب ماد    بƬبكة االنترنيƘ و ترا   
ƌسùسة الثالثùة وهùي      م بها اǎ تواصل مƬ ƴبكة االنترنيƘ ، أما ال         د ال يوج  2001ةفتحƘ أبوابها من سن   

 العùصري   ر بالكمبيوت ةزùين رƹم وجود قاعة مجه    يالتعليم المهن عهد الوطني المتخصƭ في التكوين و     الم
 إال انه لم يرتبط بƬبكة االنترنيƘù ، ومùن المقتùرƯ إن تكùون هùذǉ                  2004/2005موسم  اية  بد منذ

Ƙسساƌولى و  المǕكل مكثف         السباقة    اƬالتقنية والتعامل معها ب ǉهذ ǁوما لطبيعة عملها وروادها ،   المتال 
   . الكلي البحƚ من مجتمƴعينةهذǉ المƌسساƘ إال 
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  :لعموميةمدǎ وجود اǗنارة ا يبين )36(جدول رقم
         بلدية   المجموƳ  ة الزوǎفقار  إينغر  لƠاعين ص  نراسƘتم

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرارالعمومية        نارةاال
  %61.19  82  %50  03  %55.55  05  %59.38  19  %63.21  55  توجد
  %35.82  48  %50  03  %44.45  04  %37.5  12  %33.33  29  ال توجد
  %2.99  04  %00.00  00  %00.00  00  %03.12  01  %03.46  03  بدون إجابة
Ƴ100  134  %100  06  %100  09  %100  32  %100  87  المجمو%  

  
    Ơحي    ) 36(جدول رقم   يوضǕنارة العمومية باǗتوفر ا ǎمد  ùا   ناء ف ƴùسب الحظ تموقùر   لنùة االكب
ديùة تمنراسƘù     ببل عبر اǕحياء بنسب مقبولة فسجلƘ    عمومية  حول اǗجابة بوجود إنارة     % 61.19بنسبة

% 50إينغر وب بلدية  ب% 55.55 نسبةوببلدية عين صالƠ    ب% 59.38بنسبةو%  63.21أعلى نسبة لها ب   
 %35.82 بقيمùة اجماليùة      أما النسب التي عبرƘ بعدم وجود إنارة عمومية فتمثل         ،فقارة الزوǎ   ببلدية  

أمùا   ،ن صùالƠ    عùي ب% 37.5وب،  إينغùر   بلدية  ب%  44.45وب،  فقارة الزوǎ   بلدية  ب% 50ممثلة ب 
  % .33.33بتمنراسƘ فهي بنسبة 

         إن التعليƾ السوسيولوجي على هذا الجدول فهو يبين بان نسبة اǗنارة مقبولة خاصùة باǕحيùاء                
              ùعبية و القƬحياء الǖنارة العمومية أكثر ، أما بالنسبة لǗا ƾدارية والعمالية فان تدفǗاǎة رùالتابع  ǉذùله  

اء باǗنارة من قبل    ن االعت منارة العمومية من عدة و جوǉ ، فالوجه اǕول ƹالبا ماال يت           لبلدياƘ فتقل بها اǗ   ا
حيùاء وانقطùاƳ     بƎنارة بعƯù اال    نجه الثاني إن هناǁ المباالة في بعƯ اǕحيا       والوالجهاƘ المختصة ،    

الحùضاري  ǎ   تدني المستو  ويتمثل في هو مهم    أما الوجه الثالƚ و    ، في احيان اخرǎ   نارة العمومية عنها  اال
تتعرƯ أعمùدة    سرعان ما فدوما على مستوǎ اǕحياء الƬعبية       في التعامل مƴ أعمدة اǗنارة العمومية ،      

  . إجتماعي لمثل هذǉ االنحرافاƘ طلتخريب و اǗتالف من قبل اǕطفال ودون ما ضبلاǗنارة 
  :يوضƠ مدǎ تواجد مساحاƘ خضراء باǕحياء )37(جدول رقم

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية             المجمو  
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار    الخضراء مسحاƘال

  %16.41  22  %33.34  02  %33.33  03  %25  08  %10.36  09  توجد
  69.42  93  %66.66  04  %55.55  05  %56.25  18  %75.86  66  ال توجد
  %14.17  19  %00.00  00  %11.12  01  %18.75  06  %13.78  12  بدون إجابة

Ƴ100  134  %100  06  %100  09  %100  32  %100  87  المجمو%  

  
 فان االتجاǉ العام للنسب يعبر باƹǕلبية عن عدم وجùود مùساحاƘ             )37( رقم من خالل الجدول    

  %66.66 م بنùسبة  ثù % 75.86بنسبة تمنراسƘ   ، وتتصدر بلدية  % 69.42 بنسبة خضراء عبر اǕحياء  
بƎينغر، فيمùا تمثùل النùسب       % 55،55ثم بنسبة    بعين صالƠ ،   % 56.25سبةفقارة الزوǎ وبن  بلدية  ب

ينغùر  إ فنجد بفقارة الزوǎ و      %16.41 وبنسبة اجمالية    المعبرة عن وجود مساحاƘ خضراء بنسب اقل      
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تقل أكثر بتمنراسƘù إلùى نùسبة        و% 25إلىالنسبة ببلدية عين صالƠ     اقƭ  تتنفيما  %33.33ته  بنس ما
10.36. %  

 علùى   رتùوف ي الدراسùة ال     مجتمƴأن  ) سبالن(لتحليل السوسيولوجي الكامن خلف هذǉ القيم                إن ا 
علùى المùستوǎ    ال   اهتمام فعلي بالمساحاƘ الخضراء      دو إنما القول هنا أنه ال يوج      ،  مساحاƘ خضراء   

زيين تمثùل فùي تù    2003على المستوǎ الƬعبي بل عرفƘ كل البلدياƘ تدفƾ مالي منذ سنة   الرسمي وال 
ندما تزور هذǉ البلدياƘ فتجد الƬوارƳ       ع  بƋلوان جذابة و   هاصبغتم  واجهة و كم بناء جدران    تحيط حيƚ   الم

في حين لم يستفيد الجانب      الخارجي للمساكن و اǕحياء،      هذǉ العملية مسƘ مستوǎ الƬكل      ،كلها متƬابهة 
كمùا لùم     ،عية وبيئيùة  الجوهري والداخلي لǖحياء من مساحاƘ خضراء لما لها من فوائد نفسية و اجتما            

  . اال بƬكل محتƬم  العملية التزيينيةنتستفيد القرǎ واǕحياء القديمة م
Þ وهنا إضافة    وسةغربى بعين صالƠ عن عدد اƬǕجار الم       في ملتƾ طال   2000و قد تسƋلƘ سنة              

ما في الواقƴù    أ ،ةاداريصورة   ك  اال هلما تقدم هل يوجد عيد للƬجرة Þ و الجواب أن هذǉ البلدياƘ ال تعرف             
ال توجد سياسة رسمية للتقليل من تحول هùذǉ     لية في الوطن و   فان بلدية عين صالƠ من أكثر البلدياƘ الرم       

وعلى الرƹم إن بعƯ المبحوثين اجùابو بوجùود مùساحاƘ           % 25:الرمال التي زحفƘ على المدينة ب     
دائƾ بمثابة أماكن عامة و اليوم       ح  من     مجموعة  Ƙمانيناثوالواقƴ إن بمدينة عين صالƠ منذ ال      ،  خضراء  

اجابùاƘ  لحاƘ الخùضراء المقùصودة ب     ومن المس  نجدها قد إختفƘ إال واحدة تحولƘ إلى حقل زراعي،        
 فùي   تجمعاƘ السكانية  ال صفة واسعة بين  Ƭر ب تالبساتين اǕهلية حيƚ تن    نجد الحقول الزراعية و    المبحوثين

ما كانƘ صغيرة كلما عبر سكانها عن وجود مùساحاƘ          لذلǁ نجد إن البلدية كل     ، القرǎ واالحياء الصغيرة  
 دوال وجùو   ،لتزييني البيئùي  Ʃ مقصودǉ الجانب ا   بعƯ الزرƳ الذي لي    و  ، خضراء والمتمثلة في البساتين   

حùي  ك ƬيدƘ بهذǉ البلùدياƘ     التيالعديد من اǕحياء الجديدة     Ƙ الخضراء خاصة بمجتمƴ المدينة و     للمساحا
  . فال تجد Ƭجرة واحدة ƹرسƘ بين هذǉ التجمعاƘ السكانيةالƣ، ...حي الوئاموحي السالم  و Ƙيستاف

 إداراƘ الغابùاƘ ومùصالƠ      عند القائمين على  جير  Ƭثقافة الت ل دووجه ال   نونستنتƝ من كل هذا با    
ضارة اǗسùالمية   حù مƴù إن ال     يتهيكل فيها المواطن،   التيعلى مستوǎ المواطنين والجمعياƘ      البيئة وال 
Ƙالنبوي كاله من بعد نفسي وإنساني وبيئي ،         بهذا الجانب لم   اهتم ƚار الذي   الحديƬام      أùمن ق ǉفيما معنا 
  . كانƘ بيدǉ فسيلة فليغرسهاة وميوم القيا

  :جود أماكن لرمي اǕوساƢيبين مدǎ و) 38(جدول رقم
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية         المجمو  

 ƢوساǕتكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار    رمي ا  %  

  %32.83  44  %16.66  01  %11.11  01  %31.25  10  %36.78  32  توجد
  %63.43  85  %83.34  05  %77.78    %65.62  21  %59.77  52  ال توجد
  %03.74  05  %00.00  00  %11.11  01  %03.13  01  %03.45  03  بدون إجابة

Ƴ100  134  %100  06  %100  09  %100  32  %100  87  المجمو%  
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   Ǖود         )38( الجدول رقم  نسب  نالحظ بان  ىولللوهلة اùجابة بعدم وجǗتتمركز بصفة عالية حول ا 
، % 32.83والذين اجابو بوجود اماكن لرمي االوساƢ بنسبة      % 63.43وساƢ بنسبة هيئة لرمي اǕ  مأماكن  

 ، وتاتي من حيƚ الترتيب بعدم وجود اماكن لرمùي االوسùاƢ  بنùسبة              % 3.74فيما احجم عن االجابة     
83.34  %   ،ǎبلدية  ب% 65.62نسبة  ب مث،  إينغر  ببلدية  % 77.78بنسبةو  ببلدية فقارة الزو   Ơالùعين ص

ال لرمùي اǕوسùاƢ      مهيƋùة نسبة اǗجابة بوجود أمùاكن       تاتيببلدية تمنراسƘ ، فيما     %  59.77نسبة  بو
ǎ32.83تتعد %  ،   Ƙسجل ƚو    % 36.38حي Ƙم      % 31.25ببلدية تمنراسùث Ơ16.66ببلدية عين صال %
% 3.45بùاينغر و    % 11.11حفظين عن اǗجابة فيمثل     تنسبة الم   أما ،بƎينغر% 11.11رة الزوǎ و    بالفقا

  .بعين صالƠ % 3.13بتمنراسƘ و 
اƘ  الحùضار  ه كل  حضاريا سنت  لباساإن النظافة تمثل    تبين           إن التعليƾ السوسيولوجي لهذǉ النسب      

عدم وجùود أمùاكن مهيئùة لرمùي          و ،ة النبوية  ورƹبƘ فيه السن    خاصة  اǗسالمية والحضارة اǗنسانية،
ƢوساǕأد ، رسميا اǎ النظافة تقوم بترحيلها           ا تعارف المو  الى Ơطنين فيما بينهم على مكان للرمي ثم مصال

والمتجùول   ،   هنùاǁ و رمي اǕوساƢ بصفة فوضوية هنا و      هأما المƌدǎ الثاني و    حسب برنامƝ أسبوعي،  
    Ƙربعةعبر أحياء البلدياǕيوجد   ين فببلدية تمنراس   يجد النمط  ا Ƙ Ǖا Ưا       ببعùارف عليهùاكن تعùحياء أم

والحالة في معظم     أما ،البيƘ وهذا بالنسبة لبعƯ اǕحياء الراقية      الموطنون كوضƴ اǕوساƢ ببرميل مقابل    
مزبلة قرب البلدية منظمة و      و ين،ي قرب مديرية التكوين والتعليم المهن     ف بسرسو الفوضوياǕحياء الرمي   
  .لخطوط الجوية الجزائرية اوكالة مقررئيسي و الƬارƳالومقاهي  جانب ال عمومي لكنها بمكان

      Ƙيقال بقليل من            ما يقال عن بلدية تمنراس    Ƙالثالثة ،  التحفظ على بقية البلديا     Ơفمثال بعين صال 
 التابعùة   إن بالنسبة للقرǎ   م العمل لدǎ عمال النظافة وتدعمƘ مهنتهم بمعداƘ وتجهيزاƘ إال         يعرف تنظ 

من خالل مقابلة مƴ النائب اǕول للمجلƩ الƬعبي البلùدي فùان             و ، تماما للبلدية فان العملية ƹير مƌطرة    
 بعين صالƠ تخلفƘ عن مستو ǎ المùدن بكيثùر وان          "المدينة" وسط البلدية حيƚ إن    أياǕولية قال للمدينة    

   .توǎ التنمية وǕن تصبƠ في مسالمرحلة الراهنة Ǘعادة االعتبار لوجه المدينة
لƩ المحلية لùم تهùتم بوضùعية        ا المج بأن اƹل على هذǉ الوضعية ، هي       يمكن إستنتاجه             أما ما 

وسùاƢ ترمùى بƬùكل      مما يجعل اǕ  ،  لهذا الغرƯ  مهيƋةالعديد منها لم يسعى Ǘيجاد أماكن       و ، ƢاǕوسا
مجالƩ كفيل بالقضاء على مثل     نظافة البيئة وتكامل الجمعياƘ وال    و قد يسيء إلى صحة المواطن       فوضوي
  .  وǁ الذي ال يمƘ للتمدن بصلةلهذا الس
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  :راƘويبين عدد مراƘ جمƴ القذ) 39(جدول رقم 
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية                  المجمو 

 Ƙالقذرا ƴتكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار جم  %  
  %18.18  08  %00.00  00  %00.00  00  %30  03  %15.62  05  كل يوم
  %13.63  06  %00.00  00  %00.00  00  %30  03 %09.37 03  اǕسبوƳ مرتين في

ƳسبوǕ31.81  14  %100  01  %100  01  %20.00  02  %31.26  10  مرة في ا%  

  %36.38  16  %00.00  00  %00.00  00  %20.00  02  %43.75  14  أحيانا

Ƴ100  44  %100  01  %100  01  %100  10  %100  32  المجمو%  

  
  Ơو  )39( رقم جدول يوض ƢوساǕا ƴجم Ƙترحيلها من قبل عمال النظافةعدد مرا  ǉاùير االتجƬوي 

% 31.81وهي نسبة الذين اجابو على النظافة بالحي احيانا ، وتاتي بعùدها نùسبة               % 36.38العام بنسبة 
، فيما تùاتي    %18.18بنسبة فهي   في االسبوƳ، اما كل يوم    تمثل اجابة الذين يرون انها تجمƴ مرة واحدة         

وتتوزƳ نسب الجدول على البلùدياƘ المبحوثùة        ، % 13.63في الرتبة االخيرة مرتين في االسبوƳ بنسبة      
بنùسبة   ظمùة أي أحيانùا    تن جمƴ اǕوساƢ يتم بصفة ƹير من      فƎالنسبة لبلدية تمنراسƘ    بفبنسب متفاوتة ،    

43.75  %   Ƴ32من مجموƚمن الذين اجابو بوجود اماكن ممبحو Ƣة   في حين ،هيئة لرمي االوساùاالجاب
كل يوم وفريƾ اخر مرتين في      % 30، اما ببلدية عين صالƠ فاجيب بنسبة         %31.26 ب اǕسبوƳمرة في   

تحسن على مùستوǎ    مرة في االسبƴ و احيانا ، مما يجعلنا نالحظ          % 20االسبوƳ فيما اجاب فريقين بنسبة    
 ومتابعته لمختلف اǕنƬùطة التùي       Ʃ البلدية الحالي  يعود إلى صرامة رئي    والذي   ،عين صالƠ وسط بلدية   

مùرة  على أن جمعها يتم     % 100فقارة الزوǎ ب    فيما عبرƘ بلديتي اينغر و     ،هتدخل تحƘ نطاƾ مسƌوليت   
ƳسبوǕفي ا.  

، ومن  من جهة   لية النظافة تتحكم فيها مدǎ صرامة رƌساء البلدياƘ         م من كل هذا أن ع     Ɲما يستن        
 ، في العملية فتوفر الوسائل يقضي في الغالب على اǕوساƢ         أثرالتنظيفية  الوسائل  وجهة اخرǎ المعداƘ و   

نظافة يجعلهم منùضبطون     تعاون المواطن مƴ عمال ال      يكمنفي مدǎ  اǕساسي في العملية  اǕمرالثالƚ و اما  
 لتùي ا اǕعمال التطوعية    دور أخر كان يقوم به المواطن بصفة معتبرة ويتمثل         ختفاءرƹم إ ، في خدماتهم 

دما من قبل   حومن هذǉ الزاوية هناǁ تقصير إلى        ،والمعروفة بالتويزة كان يقوم بها كلما دعƘ الضرورة       
  .المواطن بهذǉ البلدياƘ ضمن اǕعمال التطوعية والجمعوية

  :الصحيصرف الجود قنواƘ يبين مدǎ و) 40(جدول رقم 
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎالمجم  فقارة الزوƳبلدية  و  

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  صرف الصحيال
  %59.71  80  %33.33  02  %33.33  03  %50.00  16  %67.81  59  توجد
  %35.82  48  %50.00  03  %44.44  04  %43.75  14  %31.03  27  ال توجد
  %4.47  06  %16.67  01  %22.23  02  %06.25  02  %01.16  01  بدون إجابة

Ƴ100  134  %100  06  %100  09  %100  32  %100  87  المجمو%  
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تمثل % 35.82، وبنسبة %59.71 اتجاǉ العام للجدول بنسبة       فƎننا نالحظ    )40(جدول من خالل ال    

 إن قنùواƘ  ونسجل من خالل االتجùاǉ العùام        ، االجابة المعبر عنها بعدم وجود قنواƘ لصرف الصحي         
بلدية تمنراسƘù نجùدها      من بلدية Ǖخرǎ فب    ، تتفاوƘ  اǕحياء بنسب متفاوتة   ر توجد عب  صرف الصحي   ال
نجد نسبة   ينغر ، كما  بلدية إ بفقارة الزوǎ و  % 33.33بو، ببلدية عين صالƠ    % 50و  ، %67.81نسبة  ب

بعين %43.75بƎينغر و    %44.44بفقارة الزوǎ و    % 50  وهي أخرǎ عبرƘ بعدم وجود قنواƘ الصرف     
  .بتمنراسƘ  % 31.03صالƠ و
  حيƚù   تمنراسƘù  ين البلدياƘ االربعة تصدر بلديùة       المقارنة ب ب  نإن التعليƾ السوسيولوجي يبي     

  ùƬبكة  من ضوابط المدينة الحديثùة إن تùتحكم فùي         و،  بƬكل اساسي  Ƭبكة الصرف الصحي  بها  جد  اوتت
ذƘ فùي   خبان البلدية كلما ا    ايضا   رنةاالصرف الصحي تجنبا للمخاطر الصحية ، ونالحظ من خالل المق         

       ، ƾالمراف ǉعلى مثل هذ Ƙكلما أقبل ƴحياء الجديدة نجد   التوسǕبكة   هيئة  ها م فاƬوموصولة بال   ƴùقبل توزي
إمùا  ، ن أحياء Ƭعبية وقرǎ لم تنجز بها Ƭبكة الصرف الùصحي            ، إال إن الملفƘ لالنتباǉ ا      المنازل يƠتفام
 ة والتعùداد الùسكاني  ويلو تخضƴ لǖ في اختيارهان المƬاريƴأبحجة   أو،من جهة يةوي فوضبانمحجة ال ب

  . المعتبر
هذǉ البلدياƘ ال   ǎ  ياء الƬعبية القديمة وجل القرǎ على مستو      حزال الموطن في العديد من اǕ     يالو         

يرتبط بƬبكة الصرف الصحي مما يجعله يعيƫ في أحضان اǗنجازاƘ التقليدية والمتمثلة فùي االكنفùة                
 اǗنسان  ضيو يق  بدون سقف، توضƴ  حيانا أو   أسقف بالخƬب   ت من الطين و   ةالتقليدية وهى مراحيƯ مبني   

مرتين وتƌخذ هذǉ الفضالƘ المƬبعة بالرمùل إلùى الحقùول            في السنة مرة او     ، ويتم تنظيفه   اه فيه تحاج
  ،فيما توجد على مستوǎ بلدية عين صالƠ وتتقلƭ العملية كلما توسعƬ Ƙبكة الصرف الصحي  ،الزراعية

 ايقùسطن وقريùة حاسùي     بكل من الساهلتين و قرية     خمسة قرǎ وكلها تنعدم بها Ƭبكة للصرف الصحي       
  .الƣ ...والزاوية، لحجار وحي جوليل وحي هنو 

 ǏǆƑƙال ƘƟƓالم :ǐƓ üǐǂƟƗƖƑǆƑةƟƬال :  
  :جود مرافƾ صحيةمدǎ و يبين) 41(جدول رقم 

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية        المجمو  
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  المرافƾ الصحية
  %89.55  120  %83.34  05  %77.78  07  %90.62  29  %90.80  79  توجد
  %09.71  13  %16.66  01  %11.11  01  %9.38  03  %09.20  08  ال توجد
  %00.74  01  %00.00  00  %11.11  01  %00.00  00  %00.00  00  بدون إجابة

Ƴ100  134  %100  06  %100  09  %100  32  %100  87  المجمو%  

    
  ƾ صحية ويتجه التمركز العام للجدول إلى إجابة المبحوثين  مدǎ وجود مراف)41( رقمجدوليبين   
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، وتتوزƳ نùسب    % 9.71،فيما نسبة التوجد مرافƾ صحية بنسبة        %89.55 بنسبة   مرافƾ صحية  بوجود
ببلديùة عùين صùالƠ      % 90.62 و ببلدية تمنراسƘù  % 90.80 بنسبة   لبلدياƘعلى مستوǎ ا  هذا الجدول   

مرافƾù    فيما عبر بعƯ المبحوثين بعدم وجود      ، ببلدية اينغر  %77.78ببلدية فقارة الزوǎ و     % 83.34و
  .بتمنراسƘ % 9.20 ب ء و انتها،بفقارة الزوǎ %16.66صحية بنسب ضئيلة 

هتمام السلطاƘ الجزائرية بƎحداƚ    إعن   ما يعبر ب هذǉ النسب التي تبدو عالية               ويمكن التعليƾ على    
بقى من مƬروƳ مجانية العالƜ الذي قادته مرحلùه التخطùيط            ما ت  هووالمرافƾ  في بناء   ي  والجهالتوازن  

يوضƠ مùا هùو     تدل على Ƭيء لذلǁ الجدول الموالي         الموجه ، وهذǉ النسب قد تدل على Ƭيء أو قد ال          
  . في البحوƚ االجتماعية زائرمتغير البالموجود وهو اقرب إلى ما يسمي 

  :لحي الصحية الموجودة با المرافƾأنواƳيبين ) 42(رقم جدول 
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية        المجمو  

ƾتكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  وجود المراف  %  
Ɯعال Ƙ65.67  88  %83.31  05  %77.77  07  %62.50  20  %64.36  56  قاعا%  

  %15.67  21  %00.00  00  %00.00  00  %34.37  11  %11.49  10  عيادة
  %14.92  20  %00.00  00  %00.00  00  %03.13  01  %21.86  19  مستƬفى

  %03.74  05  %16.66  01  %22.23  02  %00.00  00  %2.29  02  بدون إجابة

Ƴ100  134  %100  06  %100  09  %100  32  %100  87  المجمو%  

  
 وجùود   تمثل اجابة % 65.67ة ب  تمركز النسب  الحظن) 42(رقملجدول   من المالحظة اǕولية ل     

وهي تمثل مفارقة بين النسبتين وقد عبرƘ بوجود        % 15.67ب الثاني نسبة    قاعاƘ عالƜ، وتاتي في الترتي    
Ƙ عùن وجùود مستƬùفى       والتي عبر % 14.92 في الترتيب االخير نسبƘ      Ƙفيما ات  عيادة طبية بالحي ،   

مùا  ب بفقارة الزوǎ     تواجد قاعاƘ عالƜ   سجلن،   ، وتتوزƳ نسب هذا الجدول بين البلدياƘ كما يلي        بالبلدية
% 62.5و  ،  % 64.36 ىوصùلƘ بتمنراسƘù إلù      فيما اينغر،بلدية  ب% 77.77 نسبةوب% 83.34 هنسبت
ببلدية % 34.37طبية بنسبة   العيادة  الالمرافƾ الصحية   ب الثاني من    يرتتفيما تƋتي في ال    عين صالƠ، بلدية  ب

 Ơ11.49 و عين صال %   Ƙببلدية   ببلدية إينغر و     عنهاعبري مفيما ل  ،ببلدية تمنراس     ǎزوùارة الùدم  فقùلع
% 3.13بنùسبة   ببلديùة تمنراسƘù و    % 21.86نùسبة   ب أما المستƬفى فعبر عن وجودǉ     أصال ، وجودها  

  . لعدم وجود المستƬفى بهما اصالبدون إجابة في كل من بلدية اينغر و فقارة الزوǎ عين صالƠ وبلديةب
لعالƜ أو بمùا     التعليƾ السوسيولوجي حول النسب المعبر عنها بهذا الجدول فان عدد قاعاƘ ا                      

 Ơمستوصف   عليه   كان يصطل ƾعلى  في السابƋمتواجدة ب   Ʃي   بل كما  دفة، من باب الص    النسب وليùمر ف  
  ،ƾاملة    يأن مرحلة التخطيط الموجه ضمن س      تحليل الجدول السابƬر     التياسية التنمية الùا الجزائùعرفته 

 البلدياƘ في   Ƙاستفادة ، و   قرية أو دƬر   نركزƘ على بناء المرافƾ الضرورية لكل تجمƴ سكاني سواء كا         
جل المرافƾù التùى يتطلبهùا المùواطن مùن             عرفƘ إنجاز  وقدالجزائر من مƬروƳ القرية االƬتراكية      
وبعد تراجƴ هذǉ الùسياسة الوطنيùة تراجعƘù أيùضا           الƣ ،   ...مستوصفاƘ ومدارƩ وحدائƾ ومالعب     
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 تبقùى    بها عياداƘ خاصة،و   د يوج اليخطط لها بمثل هذǉ المرافƾ و     المنƬاƘ الصحية فاǕحياء الجديدة لم      
  .ةيلمن ƹير خدماƘ فع  مكسب للƬعبƘهذǉ القاعاƘ و المستوصفا

طبية اقل انتƬارا من المستوصفاƘ وقاعاƘ  العالƜ حيƚ هùذǉ اǕخيùرة             العياداƘ  الد  عدإن              
يùاداƘ بالمùدن    Ƭر الع تفيما تن   ،  هي و حدة عالجية صغيرة     القاعة و ،اǕحياءوǎ  ربالق Ƭر بƬكل كبير  نتت

 وهي وحدة عالجية كبيرة تتفرƳ فيها مصالƠ مختلفة وهى التتعدǎ اثنان على مستوǎ البلدياƘ اǕربعùة،               
   . بجوار المحكمة دينة عين صالƠم و الثانية بوسط فسر سوحي ب بوسط مدينة تمنراسƘ لىواال

علùى  يùسجل   و   ،نسبة اقل كونه اكبر من العيادة مساحة وخدمùة          بأما وجود المستƬفى فهو       
تمنراسƘ والجدول المùوالي    بلدية  عين صالƠ والثاني ب   بلدية   ب احدهما )1( نمستوǎ الوالية قطاعين صحيي   

    ƾالمراف ǉهذ Ʃانعكا ǎمد Ơد         الصحية يوضùتواج ǎدùصحية ومùال Ƙعلى المواطن من خالل التجهيزا  
   .وتقديم الخدمة العالجية للمريƯاǕطباء بها 

  :صحيةالمرافƾ بال أطباء جوديبين مدǎ و) 43(رقم جدول 
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية        المجمو  

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  وجود اǕطباء
  % 47.76   64  %33.34  02  %33،34  03  %43،75  14  %51،72  45  يوجد
  % 47.02  63  %66.66  04  %66،66  06  %50  16  %42،52  37  ال يوجد

  % 05.22  07  %00.00  00  %00  00  %6.25  02  %5،76  05  ن إجابةبدو

Ƴ100   134  %100  06  %100  09  %100  32  %100  87  المجمو%  

  
والتي تعبùر عùن وجùود اطبùاء         % 47.76 نسجل    )43( رقم لجدول ل من خالل االتجاǉ العام     

 صحي ، ولقد عبùر    من الذين عبرو بعدم وجود اطباء بالمرفƾ ال       % 47.02بالمƌسساƘ العالجية وبنسبة    
 نùسبة   وب ،% 51.72 تهسبنù مùا   ببلديùة تمنراسƌ     ƘùسساƘ العالجية ب  مال  على مستوǕ  ǎطباء ا وجودب

% 66.66فقùارة الùزوǎ     بلديùة    ب عدم وجود اطباء  ذلǁ  مقابل   فيما نرصد ،  عين صالƠ   بلدية  ب43.75%
  .راسƘبتمن% 42.52 نسبةوب% 50 إلى Ơ فيما وصلƘ بعين صال،ونفƩ النسبة ببلدية اينغر

 بالمرافƾ الصحية فببلديùة     أطباءن أن هناǁ تذبذب على مستوǎ وجود        يبيالتحليل السوسيولوجي   
  العموميùة،  ممùا يتواجùدون بالعيùادة   أكثرتمنراسƘ وعين صالƠ يتواجد اǕطباء على مستوǎ المستƬفى  

هذǉ  التقارير الرسمية    تƌيد، و كز الصحية و قاعاƘ العالƜ      ا من المر  أكثريب  ب الط تواجديادة نجد نسبة    عوبال
 )2(يكمùايل الطبيين  وƬبه اǕطباءƳ وزالذي ي  2003لمالية  لسنة ا ل الصحة   ةمديريتقرير   أرقاممنها  والنسب  

 فيمùا بلƸù     ، طبيب ببلدية عين صالƠ    20يب عام ببلدية تمراسسƘ و    ب ط 42 ين ب ونتوزعيب عام   بيط 62،  
Ǖطبùاء  اعدد  أما   ،واحد بعين صالƠ    و،  نراسƘ   طبيب بتم  17 منها طبيب   18 اǕطباء اǗختصاصيين عدد  

                                                 
 .ǃ02 . 2003 تقرير حول وضعية قطاع الصحة لوالية تمنراست Ûمديرية الصحة لسنة )1(
  .1نفس المرجعǃÛ.تقرير حول وضعية  قطاع الصحة بوالية تمنراست   )2(
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 اǕسùنان  جراحة طب   أما ،تمنراسƘلدية  بب  فيما يسجل ƹياب كلي    على مستوǎ عين صالƠ    واحدفادلة  يلصا
  .بعين صالƠ أطباء  05 و بتمنراسƘ طبيب11 طبيب منها 16فيوجد 

 خالل هùذا التقريùر العùام       نسجل من و،  ول  بالجدلمسجلة  ن هذا التقرير يƌكد النسب ا     ا ستنتƝن                     
  Ƙوالية تمنراس ǎالثمانية    التقريرلم يذكر و  من جانب التاطير الصحي    مستو Ƙالبلديا ǎخرǕا    اùمما يجعلن 

 وكمùا هù    زائرين   أطباءلربما يوجد     ، أو   بهذǉ البلدياƘ المتبقية    أطباء ديوج ال ه ان سبƾ مانحكم بناء على    
 مùن   سùهوا  Ƙ وقع  تكون قد  أنها نوهذا التƋويل أقرب للحقيقة م      اǕخرƘ ،ǎلبقية البلديا بالوالية  معروف  
  .على مستوǎ الوالية لب الن التقرير معمم ا مئة بالمئة هو الغاǗحصائية اǕرقام  صحة  فاحتمالالتقرير

والية  الوضƴ الصحي ب   نرسميا فا نƬورة  م ال اǕرقام هذƘ   ǉما صح  إذا و نستنتƝ من كل هذا أنه       
Ƙي تمنراس       ƚنقطة الخطر حي  ƫالتى بها مس    إنعي Ƙة         البلدياùدرج Ƙùبلغ Ơالùفى والسيما عين صƬت 

الجدية في العمل ممùا      حيƚ لم تعد   ) 2005 -1996  (اǕخيرةالخطورة نسبة عالية في السنواƘ العƬرة       
 النقل وƹياب التƬùخيƭ     ةوسيل من  تبدأ  Ƙ المرضى ينقلون خارƜ الوالية في ظروف صعبة         اجعل عƬر 

الحوامل و تƬùكلƘ قناعùة   النساء   خاصة عندنظار ملفتة لǖبصورة الوفاة  إلى أدǎ  للمرƯ مما  قيالحقي
 وأهله جد ضئيلة إن لم      هيتلب عودته   ائه بل فخارƜ الوالية حظوظ Ƭ   ينقل   أي مريƯ    أنلدǎ المواطن من    
   .نقل بƋنها معدومة

  :نوعية اǕطباء المتواجدينيبين ) 44( جدول رقم 
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية                المجمو  

  %  تكرار  %  تكرار   %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار    الطبيب نوعية

  % 72.4  97  % 100  06  % 100  09  % 71.87  23  % 67.83  59  يب عام طب
 ƭ20.14  27  % 00.00  00  % 00.00  00  % 28.13  09  % 20.68  18  طبيب مخت %  
  % 7.46  10  % 00.00  00  % 00.00  00  % 00.00  00  % 11.49  10  بدون إجابة

Ƴ100  134  % 100  06  % 100  09  % 100  32  % 100  87  المجمو %  

   
تمثل تمركز االجابة بوجùود     % 72.4 يعبر االتجاǉ العام الى النسبة        )44( رقم جدولالمن خالل   

 بوجود الطبيب المختƭ بنسبة     بالوحداƘ الصحية الكبرǎ ، واجاب بقية المبحوثين بنسبة اقل        الطبيب العام   
وجود الطبيب العùام بنùسبة      مجتمƴ الدراسة ، فقد عبر ب      على   هذا الجدول نسب    تنعكƩ ن، اي % 20.14

% 71.87عين صالƠ بما نسبته      ي بلدية حوثبم  فيما عبر  ،كل من بلدية فقارة الزوǎ وبلدية إينغر      ب% 100
فيما عبرƘ االجابة العكسية     ، عام يبجود طب جابو بو أالذين   من   %67.83 نسبةƘ  تمنراسبلدية   سجلƘ   و

% 28.13بنسبة  عين صالƠ   بلدية مبحوثي  حيƚ عبر   بنسبة اقل ببلديتين فقط      الطبيب المختƭ    عن وجود 
  . %20.68بنسبة تمنراسƘ بلدية وب

بنùسبة عاليùة    يغطي المرافƾ الùصحية      الطب العام    أنالتحليل السوسيولوجي لهذا الجدول يبين        
( لعيùاداƘ   كا اليùة   وبالالùصحية    تفتقدǉ أƹلب مƌسساƘ المنظومùة     الذي   أالختصاصيمقارنة بالطب   

 فùي   وفادƟ  هذǉ النسب  بنقƭ معتبر     تعبر و ،بالمستƬفىهذا العدد    يتواجد   مافي) مجمƴ صحي   باعتبارها  
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 هو في الحقيقùة     إنماأطباء اختصاصين    حوثين بوجود بإجابة الم ، و  ختصاصيالاب  الطالطب العام وكذا    
لتقرير الùصحي لùسنة     لبالرجوƳ  و ،والتوليد النساء   أمراƯ وطب الداخلي وطب     الجراحيني بعƯ   يعن

  :)1(يلي لوالية كمابا  الكليةيصرƟ بان التغطية الصحيةوالذي  2003
   .نسمة ألف  )7130 ( سبعة االف ومئة وثالثون نسمة طبيب واحد أخصائي لكل– 
   . نسمةألف)  2245(واربعين Ƭخƭ الفين ومئتين وخمƩ  طبيب عام واحد لكل – 2
3 – Ɵرون  وخمسة االف ومئة  تسعة واحد لكلأسنان جراƬنسمةألف )  9125 (ساكنوع.   
  .نسمة الف )  8632( ثمانية االف وستمئة واثناني وثالثون نسمة  قابلة واحدة لكل– 4

 مùن حيƚù الخدمùة        الصحية بوالية تمنراسƘ في تقهقر و تراجƴù        وضاƳالا ناويمكن القول            
  العالƜ، يجهين خارƜ الوالية لتلق   و المرضى الم  لǖعداد الرسمية حيƚ لم يعطى لنا الرقم       مالصحية المقد 

عùين   بمستƬùفى والسيما   ،عالية اǕرقام أن حاالƘ الوفاة مما يدƳ مجال للǁƬ من         عددلم يعطى لنا    كما  
 بهùذا الùصرƟ     فاءاƘ واالختصاصين رية ونقƭ الك  ي تسي بابسǕحتضار ،    سرير لǘ  أصبƠصالƠ الذي   
مثل فùي هùذǉ     عدم التحكم اǕ  ب بƐني الواقƴ   أن إال صحيةعلى الرƹم من تدعيمه بتجهيزاƘ      واالستƬفائي  

 واليùة تجاǉ   للفحƭ الطبي     لهم رسائل  أنهم على   نا عƬراƘ المرضى الذين حاور    نا و قد ذكر ل    اǕجهزة
 مùن   أكثر المعدة والنساء و   ǕمراƯبالنسبة  طبية    فحوǗ ƭجراءرداية  اƹوالية   و ،ورقلة والية و ،درارأ

فùي عùدم    لùيƩ   لمƬكل  او ، بسيط   اعيƬعتصويرا Ǘجراء ان تسافر ازيد من اربعمئة كيلو متر      كل هذا   
 دقùائǎ 05  ƾيتعد  فلكƬف بسيط الهوظيفت ي يƌدنه الال وإنما عين صالƠمستƬفى   ب  اƬǕعة جهاز   وجود
 او الى والية ƹاردايùة وورقلùة والجزائùر           كلم 400 ا بمسافة بƹردرار  أ مستƬفى   إلىالرحال برآ    تƬد

  .العاصمة 
 فهو من ناحية المظهر و الترتيùب        اǕوربي الكالم عن مستƬفى عين صالƠ ذا البناء الجاهز          أن         
 بكل  مجهزا جماال من مستƬفى تمنراسƘ و لكن منذ سنواƘ خلƘ تعرƯ هذا المستƬفى الذي كان                أحسن

 Ǖا Ƙساسية والدقيقة للنهب والسرقة من    التجهيزا    Ưطباءقبل بعǕوا           اùو و فتحùم رحلùالذين عملو به ث 
طùب  لفالعديد منها لم ترǎ النور كا     المستƬفى  مصالƠ   أماعياداƘ خاصة وهذا لضعف الرقابة والمتابعة،     

  . منذ نƋƬة هذا المستƬفى في منتصف الثمانيناƘالƣ... والحنجرةاǕنفالطب  والمفاصل
  التى عرفها قطاƳ الصحة على مستوǎ والية تمنراسƘ فهي ùƬكلية و ناقùصة              اǗصالحاƘ أما         

 و  تهصحيخسر فيها    مرة   نيخسر مرتي  المواطن   فƎن ، المسƌولية المهنية تصاƭ و فتقار المستƬفى لالخ  إو
 وطنالù  إحدǎ مستƬùفياƘ     إلى نقله   اǕطباء يقرر   أنƫ المستƬفى الى    اثانية يصبƠ يتعذب على فر    مرة  

  . وبمسافة يتعب فيها االنسان الصحيƠ فمابالǁ بالسقيم  
وهùي تùاƜ علùى       الصحيƠ   اǗنسان هما يمتلك  أƹلىن الصحة   Ƌ ذكرǉ ب  ƾما سب          نستنتƝ من كل    

 سوǎ العيùاداƘ الخاصùة       أمامه تمنراسƘ في هذǉ الحاالƘ لن يجد        بلدياƘ، والمريƯ ب  رƌوƩ اǕصحاء 
 هذا الواقƴ ينمùو التطبيùب   وأمامباهضة الثمن ،  و اǕحيان بعƯ    في زالقليلة التخصƭ ومنعدمة التجهي   
                                                 

       .ǃ01 ) تقرير الصحي ال(  السابق نفس المرجع  - )1(
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و ير  ي التس  مادام الخلل في   الƬعبي و الطب الروحاني ، ويصبƠ المستƬفى رمز للموƘ البطƐ في الغالب،           
  . الضمير المهني في ظل ƹياب الطبيب المختƹ ƭياب التجهيز و

  :فإسعاجود سيارة وǎ يبين مد) 45(  جدول رقم 
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية        المجمو  

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  سيارة إسعاف
  % 52.23  70  % 33.34  02  % 44.44  04  % 46.87  15  % 56.33  49  توجد
  % 46.26  62  % 50  03  % 44.44  04  % 53.13  17  % 43.67  38  ال توجد
  % 01.51  02  % 16.66  01  % 11.12  01  % 00.00  00  % 00.00  00  بدون إجابة

Ƴ100  134  % 100  06  % 100  09  % 100  32  % 100  87  المجمو %  

  
 سùيارة   دووجعدم  والتي تعبر عن    % 52.23بنسبة   فان االتجاǉ العام     )45( رقم من خالل الجدول    
بلدية عùين صùالƠ     بالتالية   توزƳ بين البلدياƘ بالنسب   ت مخصصة للمرافƾ الصحية الصغيرة ، و       إسعاف

 بنعم  اǗجابةنسبة   أماإينغر،بلدية  ب% 44.44 بنسبة  و %50نسبة  ببلدية فقارة الزوǎ ب    و  ، %53.13نسبة  ب
و % 44.44اينغر  بلدية  و ب  %46.87بنسبة  عين صالƠ   بلدية  وب ببلدية تمنراسƘ ،     %56.33فهي كالتالي   

  %.33.34  بنسبةفقارة الزوǎبلدية ب
 بصورة كافية لùدǎ المرافƾù       اǗسعاف عدم توفر سيارة     تبينلوجية لهذا الجدول    ة السوسيو أالقر         
 وسيلة للنقل الطبيب الزائùر      أوالمستƬفى و العيادة    ين   تواجدها بوسط المدينة ب    نما يكو  وƹالبا   ،الصحية

 حياءاǕ بالنسبة للقرǎ و   اǗسعافنجد سياراƘ    هذا االعتبار ال  ب و ،ƬرلبعƯ قاعاƘ العالƜ بالقرǎ والمدا    
سƴ لù  ال مخùاطر  جل هذǉ المناطƾ تعùيƫ         أنصƉ و خصو Ƭبه ريفي    معيƬيالتى تعيƫ وضƴ    البعيدة و 

   . منهن خاصة لحواموال النساء امرƯ إلى إضافة ،عقربيال
ولن يلجƋù   ة   بهذǉ القاعاƘ فان المواطن يضمن نسبة صحية مقبول        اǗسعافتوفرƘ سيارة   ما   فƎذا        

 بصفة مباƬرة اǕوليةوما إلى ذلǁ ، كما يتلقى اǗسعافاƳ( Mazda) Ƙ و ن من التنقل  عبر السياراƘإلى
  .من نسبة الصدمة  تقليلالو 

  :الƜعقاعاƘ ال بضروريةال دويةالأجود اوت ǎيبين مد) 46(جدول رقم 
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية            المجمو  

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار    اǕدوية    

  % 4.47  06  % 00.00  00  % 11.12  01  % 06.25  02  % 03.44  03  توجد 
  % 94.77  127  % 100  06  % 88.88  08  % 93.75  30  % 95.40  83    ال توجد

  % 0.76  01  % 00.00  00  % 00.00  00  % 00.00  00  % 01.16  01    بدون إجابة
Ƴ100  134  % 100  06  % 100  09  % 100  32  % 100  87   المجمو %  
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 دويùة اǕد  ووج بعدم   جابةالإ تبين   اǕولية من خالل المالحظة     )46( رقم جدوللل االتجاǉ العام    إن  
 فقارة الزوǎ، بلديةب% 100، وتتوزƳ هذǉ النسبة     % 94.77 بنسبةعلى مستوǎ قاعاƘ العالƜ      ضروريةال
    بلديùة ب% 93.75بنùسبة و ، تمنراسƘù  ببلدية  %95.46  نسبة ينغر فيما سجلƘ  بلدية إ ب% 88.88بنسبة  و

    ، Ơج تمثل نسبة    فيما  عين صالǕب بةاا        Ƙسب  ام وجود االدوية نسبا قليلة ، فسجلùة  %11.12 ته نùببلدي  
   . صالƠعينبلدية ب% 6.25نسبة  بينغر وإ

كد على ما سبƾ من تحليل للجداول السابقة و التى مفادهùا            ƌذǉ النسب ت  ه ل السوسيولوجيالتحليل           
ممùا  ،  ير الصحي   ي وضعف التس  اǗدارية  لم تعد لها وظيفة صحية لطغيان العراقيل        قاعاƘ العالƜ  أنمن  

ساني و ضمير إنساني مùن      عي إن  دون و  ة تصبƸ بطابƴ الحذر والخطورة     الصحي خدمةجعل النظرة الى ال   
  .هيئاƘ المحلية من مƌسساƘ رسمية وهيئاƘ مدنية والدارة المصحاƘقبل ا

فùي   إال الùضرورية  اǕدويùة الزياراƘ للعديد من قاعاƘ العالƜ فهي ال تتوفر على  فمن خالل            
اǗستƬùفائية ،    اǕسرة كانƘ المستƬفياƘ ذاƘ     فƎذا  الجروƟ الخفيفة و النزيف الدموي،     يةدوكƋبعƯ منها   

  االستعجاالƘ اǗهمال وقد أفادتني المالحظة المباƬرة على مùستوǎ مستƬùفى           تعاني على مستوǎ  والتي  
  .يحدƚ ليال بالمستƬفى  ثالثة Ƭهور كمƬارǁ لماةتمنراسƘ لمد
  :راƘ زيارة الطبيبميبين عدد ) 47(جدول رقم 

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية              المجمو  
Ƙتكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  عدد الزيارا  %  

  %23.15 31 %16.66  01 %22.22  02 %15.63  05 %26.43  23  مراƘ 4اقل من
 %11.19 15 %16.66  01 %33.34  03 %12.5  04 %08.06  07   مرا7Ƙ  الى4من 

 %12.68 17 %16.66  01 %00  00 %18.75  06 %11.49  10   مرا10Ƙ الى 8من 

 %20.89 28 %16.66  01 %22.22  02 %28.12  09 %18.39  16   فما فو11ƾمن 

 %32.09 43 %33.36  02 %22.22  02 %25  08 %35.63  31  يزورال

Ƴ100 134 %100  06 %100  09 %100  32 %100  87  المجمو% 

  
ويمثل اجابة اليزور الطبيùب     % 32.09  بنسبة    االتجاǉ العام      يبين  )47( رقم    خالل الجدول  من  

والتي تعبر باقل من اربƴ مراƘ في السنة  ،          % 23.15بالمرة ، وتاتي في الترتيب الثاني نسبة الزيارة ب        
، وتمثل عدد الزياراƘ والمقدرة من احدǎ عƬر فما فوƾ في الùسنة             % 20.89ترتيب الثالƚ نجد    وفي ال 

ن المواطن في    مابين ثماني الى عƬر مراƘ ، وبقراءة احصائية للجدول نسجل على ا            % 12.68وبنسبة  
وǎ ببلدية فقùارة الùز    % 33.36و  ببلدية تمنراسƘ ،    % 35.63ة تصل إلى     الطبيب بنسب  رالغالب ال يزو  

فيما لو قمنا بجمƴù     ،% 22.22بلدية إينغر فسجلƘ بنسبة      أما ب  ،% 25ا وصلƘ ببلدية عين صالƠ إلى       فيم
فيما وصل بعين صالƠ زيارة     % 37.94بقية النسب لوجدنا تقارب فعلى مستوǎ تمنراسƘ بنسبة الزيارة          

والتوليد إلùى جانùب     لعيادة قسم طب النساء      من النساء    ن ƹالباŹ ما تكو   والتي% ƾ 28.12 فما فو  11من  
  . فما فوƾ سنة50أعمار تيزم وهو مرƬ Ưائƴ  عند ارموالنسب اǕخرǎ فهي تمثل أمراƯ السكر و ال
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أما النسب القليلة لزيارة الطبيب فنجدها لدǎ مجتمƴ بلدية تمنراسƘ، و يرجƴ إلى ضعف الùوعي                  
ن أن المستƬفى يمثùل الكفùر       عتقدوالسيما من كبار السن الذين ي     ي لدǎ بعƯ الƬرائƠ االجتماعية      الصح

بفضل دخول هذǉ المجتمعاƘ في مجتمƴ      و،  أن تتناول مدام  مصدر صنعها مجهول         بأن اǕدوية ال يج   و
  .التراجƴ الملحوظ   اخذƘ في التمدن فان هذǉ اǕفكار

بùاقي  همتùام فùي     ال أنها مازالƘ تعانى من قلة إال      رƹم من الخدمة الصحية في المدن إ      وعلى ال   
 فùي   االرقية بنوعيه  البديل  الƬعبي منه ، و      الطبالخرǎ كالقرǎ والمداƬير الصغيرة ، وانتƬر       االنحاء ا 

    . اǕحيانأƹلب و انعدامها في ، وعية الصحيةبعƯ اǕحيان بسبب قلة الت
  :)متعدد االجاباƘ( اǕمراƯ الموجودةنواƳ يبين أ) 48(جدول رقم 

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية  المجمو  
ƯمراǕا Ƴتكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  انوا  %  
  % 18.05  13  % 25   01  % 28.58  02  % 14.28  03  % 17.5  07  إالم البطن
  % 11.14   08  % 25  01  % 14.28  01  % 09.52  02  % 10  04  ضغط الدم
  % 13.88  10  % 00.00  00  % 14.28  01  % 14.28  03  % 15  06  القلب
  % 4.16  03  % 00.00  00  % 00.00  00  % 00.00  00  % 7.5  03  العقم

  % 19.44   14  % 25  01  % 28.58  02  % 23.84  05  % 15  06  أمراƯ الصدر
Ƴ2.77  02  % 00.00  00  % 00.00  00  % 00.00  00  % 5  02  الصدا %  
  % 16.66   12  % 25  01  % 14.28  01  % 19.04  04  % 15  06  المفاصل
  % 9.74   07  % 00.00  00  % 00.00  00  % 19.04  04  % 7.5  03  السكر

  % 4.16  03  % 00.00  00  % 00.00  00  % 00.00  00  % 7.5  03  وزتينلال
Ƴ100  72  % 100  04  % 100  07  % 100  21  % 100  40  المجمو %  

  
فùي    وتم حصرها    Ư لدǎ افرد العينة   ااǕمروالذي يƬير الى انواƳ      )48( رقم  الجدول ن خالل م  

تخƭù  % 18.05تليها نسبة   امرƯ الصدر و   وتخƭ    %19.44ول نسبة    ، تتصدر الجد   أصنافتسعة  
 ، وفùي  امùراƯ العيùون  % 13.88التهاب المفاصل ،وبنùسبة % 16.66االم البطن والمعدة ، ثم نسبة  

وفي الترتيب السادƩ االصابة بمرƯ السكر      % 11.14الترتيب الخامƩ امراƯ ارتفاƳ ضغط الدم بنسبة      
       Ưالترتيب امرا ƚ4.16نسائية ب ، ويليها من حي %          ǉذùار هƬتتمثل في اصابة اللوزتين والعقم ، اما انت

% 28.58االنواƳ فهي تختلف من بلدية الخرǎ وبنسب متفاوتة ، فنسجل انتƬار امراƯ الصدر بنùسبة                
وتاتي بلديùة عùين صùالƠ فùي الترتيùب الثالƚù             % 25ببلدية اينغر  تليها بلدية فقارة الزوǎ بنسبة         

ببلدية اينغر  تليها بلدية فقارة الزوƯ28.58 %       ǎ االم البطن والمعدة فهي بنسبة       اما امرا  %23.84بنسبة
اما ، ببلدية عين صالƠ    % 14.28وبنسبة  %17.5وفي الترتيب الثالƚ بلدية تمنراسƘ بنسبة       %  25بنسبة

ثùم  %  19.04ببلدية فقارة الزوǎ تليها بلدية عين صالƠ بنسبة       % 25امراƯ المفاصل والروتيزم بنسبة     
يùسجل   المسجلة في الجدول انتƬار امرƯ العيون و الذي          اǕمراƯمن  و ،% 15لدية تمنراسƘ بنسبة    ب

  وامùرƯ العيùون    بلدية عين صùالƠ ،    واينغربكل من بلدية    % 14.28ببلدية تمنراسƘ ، و   % 15بنسب  
 مùن   نùوƋ Ƴ   ينƬ ة  السن والعجز  كبار عندو   في العينين   باصفرار اǕطفال لدǎ   تنتƬر  بالوالية وخاصة   
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 وأمراƯ التي تخƭ العيون      اǕمراƯعدم الرƌية الواضحة وفي الغالب هذǉ        يƌدي الى    الضباب بالعين 
النƬطار النووي الذي حصل نتيجته القنبلة الذريùة سùنة          تتمثل في ا  ة   تاريخي نتيجة لظروف الصدر هي   

رƾ واليùة   كلم للناحية الغربيùة ùƬ     200 حواليهي منطقة تبعد عن عين صالƠ       و بصحراء رقان  1960
عùين  ،وتفجيراƘ اخرǎ في جبال منطقة اينكر القريبة من بلدية تمنراسƘ بعد المرور على بلدية               )1(ادرار
  .لمقل 

بتمنراسƘù   %3.44و بعين صالƠ % 12.5 منها السكر بنسبة     نسب ال ةت متفاو أمراƯ         كما توجد   
اء خاصة ببلدية تمنراسƘù بنùسبة        لدǎ الرجال و النساء على حد سو       موجود العق  إلىلدǎ كبار السن ،     

3.44 %       Ƙùوالى جانب العقم عبر عدد من النساء ببلدية تمنراس Ƙللعقم ببقية البلديا Ưفيما ال يوجد اعر
  على امرƯ اللوزتين بنسبة 

  :مدة سنةالعالƜ المنفقة على مبالƸ ال ) 49(جدول رقم 
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية  المجمو  

Ƹتكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار   المنفقةالمبال  %  
  % 9.72  13  % 00.00   00  % 11.11  01  % 09.37  03  % 10.34   09  د5000Ɯاقل من 

  % 7.46  10  % 00.00  00  % 11.11  01  % 15.62  02  % 8.04  07  د9000Ɯ الىد5000Ɯمن 

  % 21.64  29  % 33.34   02  % 22.22  02  % 28.12  05  % 14.94  13  د15.000Ɯ دƜ الى10.000

   %18.65  25  % 50.00  03  % 33.34  03  % 25.00  08  % 12.64  11  16000 من أكثر
  % 26.86  36  % 16.66   01  % 11.11  01  % 15.62   05  % 33.36  29   من الدفƴمعافى

  % 15.67   21  % 00.00  00  % 11.11   01  % 6.25  02  % 20.68  18  بدون إجابة
Ƴ100  134  % 100  06  % 100  09  % 100  32   %100  87  المجمو %  

  
للعùالƜ    لتحديد المبالƸ الùسنوية      حوثين المتعددة ب الم إجاباƘالحظ  ن )49( رقم   جدول  من خالل   

والتùي يùصل    % 21.64والمعبر عنها بمعفى من الدفƴ نفقاƘ الدواء تليها نسبة          % 26.86بتمركز حول   
 ، وتاتي فùي الترتيùب الثالƚù نùسبة           د15.000Ɯ دينار جزائري و   10.000يتراوƟ مبلƸ عالجها بين     

   .بدون اجابة % 15.67دƜ للعالƜ وبنسبة16.000بمبلƸ اكثر من % 18.65
دƜ فùي   5000كانƘ النتيجة كما هي اقل من       ) مجموعاƘ  (  فئاƘ   إلى  هذǉ المبالƸ   تصنيف وبعد  

ال نغر فيمùا    ايبلدية  ب% 11.11عين صالƠ و    بلدية  ب% 9.37 و ،  تمنراسƘ ببلدية% 10.34نسبة  بالسنة  
 بعين صالƠ   % 6.25 يمثلدƜ  9000دƜ و 5000المبالƸ المنفقة بين     أما  على مستوǎ فقارة الزوǎ،    ديوج
 و  Ɯ د 10.000قيمتùه بùين    أما الفئة الثالثة وهي التي تنفƾ مùا       ،   بتمنراسƘ   %8.04غر   باين %11.11و

15.000Ɯب%  33.34 بنسبةدǎو % 37.6 ، وفقارة الزو Ơاي  %22. 22بعين صالù14.94 و ،نغرب %

                                                 
 . 1954في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر) مÛوÛدÛب: (الجزائر.الطبعة األولى .التجارب النووية الفرنسية في الجزائر.محمد الشريف عباس  )1(

2000ǃÛ 9..  
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  Ƙأكثر من         ،  بتمنراس Ɯفي السنة فنجد   16.000أما المبحوثين الذين ينفقون على العال Ɯارة   %50 دùبفق 
  .بتمنراسƘ%12.64بعين صالƠ و %25بƎينغر و% 33,34الزوǎ وبنسبة 

          ولقد عبر بعƯ المبحوثين بعدم اǗنفاƾ حيƚ أنهم يتمتعون بالصحة والعافية من اǕمراƯ بمùا              
 او ربما يعانون من امراƯ تجد        بعين صالƠ    %15.62،و  بƎينغر%11,11بتمنراسƘ و %  33.36 هنسبت

   Ɯجابة     أما ا ،  مجانية العالǗ20.68بنسبةفهم   لذين إمتنعو عن ا % Ƙùينغر    ، بتمنراسƎù11.11 و ب%  ، 
  . بعين صالƠ%6.25نسبة وب

 ه فيما نالحظ فùي مقابلù      ىد المرض  أعدا  على   رقمال ا بين نسبة اǗنفاƾ الصحي يدل     ما قارن  وإذا
 تùصيبه    ùƬطر  مرقù   بدون إجابùة   وعدد،  اǕرقم السابقة مجتمعة  ب أعداد المعفيين من الدفƴ قليل مقارنة     

    . بمرƯه يصب ƬخصموƬطر ثاني ينفƾ فيما ل،  سنتيما واحداƾوقد ال ينفمنها أالمراƯ ويƬفى 
  : التامينفرد العينة في وكاƘǓأإƬتراǎ  ǁيبين مد) 50(جدول رقم 

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال    ǎفقارة الزو  Ƴبلدية  المجمو  
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  التامين
  % 42.53   57 % 33.34 02  % 33.34  03 % 40.62   13 % 44.84   39  مƌمن

  % ƹ  46   52.87%  19  59.38 %  06   66.66 %  04 66.66 % 75  5597ير مƌمن

  % 1.5  02  % 00.00  00  % 00.0  00  % 00.00  00 % 2.29 02  بدون إجابة
Ƴ100   134  % 100  06  %100   09 % 100 32  % 100  87  المجمو%  

  
عن عدم إƬتراǁ افرد العينùة       %55.97ة فان االتجاǉ العام يعبر بنسب     )50( رقم من خالل الجدول    

ǎالتامين    لد Ƙبنسبة       ، وقد وكاال ǎال و %66.66 عبر مبحوثي فقارة الزو Ʃنف   ǎوثي   نسبة لدùة  مبحùبلدي
 فيما عبùر    ،% 59.38 نسبته ا وبعين صالƠ عبر بم    ،  % 52.87 بنسبة    تمنراسƘ مبحوثي فيما عبر    ،إينغر
بعùين صùالƠ   %40.62و  ، بتمنراسƘ %44،84 بنسبةمبحوثين المتبقين بƋنهم مƌمنين بوكاالƘ التامينال
 يفسرعدم مƬùاركة المبحùوثين بوكالùة        و ، في كل من بلدية إينغر وبلدية فقارة الزوǎ        %33.34 نسبةبو

 Ƙيتمثل في نقƭ وعي المبحùوƚ والمùواطن بƎيجابيùا          اǕول و ، السبب   التامين يرجƴ ربما إلى سببين      
 وعزوفه جراء التعامالƘ البيروقراطية المنفرة بالنسبة لبعƯ المƌسساƘ التي تجعل المواطن ينفر             ،التامين

تعùرف بخùدماتها     فيتمثل في مدǎ نƬاط وكاالƘ التامين التي ال        أما السبب الثاني   ،من اǕتعاب والتكاليف  
انùضمامه   إلى   تحتاƜ   كما أنها ،ومدǎ االستقبال والتوجيه في مثل هذǉ المƌسساƘ التي يحتاجها المواطن           

  . و التواجد إليها لالستمرار
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  :المǋاƖǘƬ الǆقüǐǂƟƗ ƖƑǆƑǐƓǋ ü : مƘƟƓ الƑƙلƘال
  :البلدياƘ  عبر العموميد النقلجيبين مدǎ توا) 51(جدول رقم 

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية          المجمو  
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  النقل

  % 20.89  28  % 33.34  02  % 33،34  03  % 53.12  17  % 6.89  06  يوجد
  % 79.11   106  % 66.66   04  % 66،66  06  % 46.88  15  % 93.11  81  ال يوجد
  % 00.00  00  % 00.00  00  % 00  00  % 00  00  % 00  00  بدون إجابة

Ƴ100  134  % 100  06  % 100  09  %100   32  % 100  87  المجمو %  

  
إلĂعùدم وجùود     %79.11 بنسبة    فان االتجاǉ العام يƬير    )51( رقم    للجدول اǕولىمن المالحظة     

مبحùوثي   %66.66عبر بنسبة و ، %93.11نسبةفقد عبر مبحوثي بلدية تمنراسƘ ب     ،  نقل عمومي بالبلدية    
 ǎالنسبة عبر بها    و فقارة الزو Ʃبنسبة    رقد عب   و ،  نغري مبحوثي بلدية إ    نف Ơ53.12 مبحوثي عين صال% 

 %06.89 أقل بتمنراسƘ حيƚ بلغƘ    ةنسببفيما عبر المبحوثين بنسب متفاوتة على وجود النقل العمومي          ،  
  .%46.88عين صالƠ ببلدية و% 33.34بǎ  حد كل لىفيما بلغƘ بكل من إينغر وفقارة الزوǎ ع

         إن التحليل السوسيولوجي لنسب هذا الجدول تبين بان النقل يعيƫ عدم التوازن واǕرقام المرتفعة              
أثر للنقل العمومي والمتمثل في الحافالƘ وƬبه الحفالƘ         دتنعكƩ عن الواقƴ حيƚ ببلدية تمنراسƘ ال تج       

 وبƎمكانǁ عùد     أي حافلة عليها نقل المسافرين دخل المدينة       ددية مما يجعلǁ ال تƬاه    بين مختلف أحياء البل   
أما  ،   التابعة لبلدية تمنراسƘ  قطاƳ الصحي وأخرǎ تتجه نحو قرية أتول        ال على مستوǎ الحافالƘ فواحدة   

 قعùد  الم ةسعر اين تبلƸ ت    تتسارƳ نحو الربƠ المادي       بƬكل واضƬ    Ơر بتمنراسƘ نتسياراƘ اǕجرة فهي ت   
  .د50Ɯالواحد

 بنقل اùƬǕخاƭ    ا السياراƘ الخاصة الغير مرخƭ له      البلدية Ƭر بتمنراسƘ نت         وفي سبيل الربƠ ت   
 ƭياب النقل العمومي ال مبررا     ،باستغالل الفرƹو Ƙ      انه عصب ƚةلحياا له حي ƴي  و  المدينة،  بمجتمùالت
مما يجعل   الجهاƘ الرسمية    تتحكم فيها   ال  وحتما ƹياب النقل العمومي يجعل أسعار النقل       تتطلب السرعة، 

  . التي ال توجد اال في مثل هذǉ المناطƾ يستفيدون من هذǉ الفرصةلناقلينا
ǎخرǕنها اƎف Ơبلدية عين صال ƴوبالمقارنة م          Ƙتعاني من قلة النقل داخل المدينة وخارجها  الزال

لƬعبي البلدي الحالي إال أن عدم تنظيمùه        Ɛ المجلƩ ا  يرƹم التƬجيƴ الذي حصل عليه قطاƳ النقل منذ مج        
       ƭير كافي من قبل الخواƹ ل        15في حين نجد منذ أزيد من       ،  يجعلهùالبلدية تغطي عجز النق Ƙسنة خل 

فيما ال نجد نقال داخùل       ،   )1(الكارةب  المواطنين وتدعى  نقلحديد ل بالمغطاة   سيارة من الحجم الكبير   بتوفير  
ƹرب عين صùالƠ      وكلما اتجهنا Ƭرƾ أو    ،من طرف الخواƭ    الو ، المدينة ال من قبل سياراƘ اǕجرة     

 الطريƾ وينتظر أي سيارة تتوقف لùه ليركùب إلùى            ىفان النقل محدود إلى درجة أن المواطن يخرƜ إل        

                                                 
  .البلديات المبحوثة Ûويمكن الرجوع الى المالحق في جزء الصور  هي سيارة من الحجم الكبير تستعمل لنقل المواطنين في:الكارة  )1(
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 فنجد ببلدية فقارة الزوǎ كùارتين وحافلùة         ،نوƳ المركبة ال   أين ركب و   هالمدينة أو الرجوƳ إليها وال يهم     
  Ƴيوميا  ع بلدية   ى تتنقل إل  والتي) ويوطاط(نو Ơوتغاضي مد     موأما ين صال Ɵالفاد ƭرية النقل لما   ي هذا النق

 امùام  هùذǉ      مثùل الاعùالƜ   الوƯƹ البصر هو     وعدم تحكم في العملية      ي قطاعها من عجز،   يحصل ف 
،Ƙموال          لمزيد من إ   الممارساǕال توج  ،ستغالل الفرصة و حصد أكبر قدر من ا ƚس  مراقبة لل  دحيùعيرة ت

ة فمثال  ي الحقيق ة في ظل ƹياب المنافس     ولين من يƬجƴ هذا بدعوǎ المنافسة     المسƌ  وهناǁ من  ،الب  في الغ 
، دƜ  100كلùم تùدفƜ40      ƴ ومùسافة    د30  مبلƸ كلم تدفƴ  15 و مسافة    ، د35Ɯ  مبلƸ كلم تدفƴ 20مسافة  

  .هل االوزيارة  وزيارة المريƯ ، طلب العلم ، النقل حاجة اǗنسان للعمل وىوالحاجة إل
                         Ơنحو بلدية عين صال Ƙتحسن النقل من بلدية تمنراس ƚالثال Ƙمنذ السنوا ǉلالنتبا Ƙإال أن الملف
ا مù   و 1997و1996 بين هذǉ الجهاƘ وقبل سنواƘ        توفر بصورة محسوسة   ما  فالنقل إلى حد   ،ردايةاƹ و

واليùة  ف ، ظùار Ɖ مùن االنت   حيانأ اǕسبوƳ وتزيد    ىتنقل بل كان يƋخذ أياما تصل إل      لاا لم يكن متيسر     مقبله
 ،حراكيƉ داخل بلدياƘ الوالية    اتمنراسƘ ببلداتها قيد الدراسة تحتاƜ إلي المزيد من توفير النقل ليحدƚ نمو           

 والمواطن يعاني مùن     ،تنظيم هذا القطاƳ  ي باالƬراف على    كتفت والتيلة  واǗدارة المسƌ فيه  غيب  تالذي  و
يمكن أن نتصور اليوم مواطن يتنقل في كبùسولة          وال ،  ƭار واالستغالل من قبل بعƯ الخوا     ƹالء اǕسع 

مجال  التنمية في    لمما يجع  ،بل كل Ƭي  ق ليسƘ في مقامه كانسان له كرامة         فهي رمن حديد كسجن بال نو    
بط التسعيراƘ مùن قبùل الجهùاƘ        وعدم ض  النقل تعاني من نقƭ المركباƘ بين أحياء البلدية الواحدة ،         

  .نا قانولة لها هذǉ المهمةالمخو
  :ةاǕجرراƘ  سياعددكفاية  يبين مدǎ) 52(جدول رقم      

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية           المجمو   
    سيارة اǕجرة

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار
  % 20.15  27  % 16.66   01  % 11.12  01  % 06.25  02  % 26.43  23  كافية

  % ƹ  62  71.27 %  30  93.75%   08   88.88 %  05  83.34 %  105   78.35ير كافية
  % 01.5  02  % 00.00   00  % 00.00  00  % 00.00  00  % 02.30  02  بدون إجابة

Ƴ100  134  % 100  06  % 100  09  % 100  32  % 100  87  المجمو %  

  
جابة وتمثل اال % 78.35من خالل االتجاǉ العام نسبة       يسجل   أعالǉ  )52(رقم  إن المالحظ للجدول      

على مستوǎ بلدية فقارة    تتوزƳ على البلدياƘ محل الدراسة كما يلي ،         بعدم كفاية سياراƘ االجرة بالبلدية      
قùل  من  اجابة المبحوثين و بƋنها ƹير كافية Ý وت     % 100الزوǎ وبلدية إينغر انعدام سيارƘ اǕجرة بنسبة        

ى مستوǎ بلدية تمنراسƘ بƋنها كافية       عدد من المبحوثين عل    ب فيما أجا  ،ببلدية تمنراسƘ   % 82.75بنسبة  
  % 6.25وتقل النسبة في بلدية عين صالƠ حيƚ سجلƘ % 11.49بنسبة 

   تمنراسƘ  بالنسبة لوالية  يلةقل سياراƘ االجرة      إن التعليƾ على هذǉ اǕرقام منطقي أن تكون نسبة          
بل مديرية النقل كما مùر فùي        تزداد كثافتها السكانية يوماŹ بعد يوم في مقابل قلة االعتماداƘ من ق           والتي  

 ƚمن البح Ʃالفصل الخام.  
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 نستنتƝ أن حراǁ مجتمƴ عين صالƠ الزال بوتيرة بطيئة عكƩ مùا هùو الحùال                 اهذا ما يجعلن    
بالنسبة لبلدية تمنراسƘ ذاƘ الحراǁ الذي تتطلبه المدن والملفƘ لالنتباǉ أن أƹلب سواƾ سياراƘ اǕجùرة                

فقل ما تجد واحدا من السكان االصليين يقود سيارة أجرة ،            ƴ الدراسة ،  هم من الوافدين إلى بلدياƘ مجتم     
 بمهنة  مأن التارقي ال يلتز    كما    في مثل هذǉ اǕعمال ،     نو يعود هذا في اعتقادنا إلى أن السكان ال يبادرو         

  و لو كان بمƌسسة عمومية فهو الزال يعيƫ على اعتقاد قديم أنه حر واليمكن أن يقيدǉ أحùد اال                   ىما حت 
  .برƹبته 

  :يبين مدǎ تعبيد الطرƾ بالبلدية ) 53(جدول رقم 
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية    المجمو    

  طرƾ ال
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  % 66.43  89  % 66.66  04  % 66.66  06  % 59.37   19  % 68.96  60   معبدة
  % 31.34  42  % 33.34   02  % 33.34  03  % 37.5  12  % 28.75   25   معبدةƹير      
  % 2.23  03  % 00.00  00  % 00  00  % 03.13  01  % 02.29  02    بدون إجابة     
     Ƴ100  134  % 100  06  % 100  09  % 100  32  % 100  87   المجمو %  

  
بùدة  حول االجابة بان الطرƾ بالبلدية مع     % 66.43بنسبة   )53( رقم لجدولن خالل االتجاǉ العام     م  

 متقاربا بùين مختلùف البلùدياƘ ،       ، لتاخذ هذǉ القيم توزيعا      % 31.34مقارنة باالجابة ƹير معبدة بنسبة      
 %66.66 و ،%69.96 نسبة  إلىتمنراسƘ بلغƘبلدية  مستوǎ ى بوجود طرƾ معبدة بالبلدية علجابةفاال

 أجùاب   فيمùا  ،%59.37بة  Ƙ النùس  غلأما ببلدية عين صالƠ فب    ،  إينغر  بلدية  من بلدية فقارة الزوǎ و     بكل
 إينغر   بلدية  بكل من  %33.34بنسبة  تنمراسƘ و بلدية   ب %28.75ن أن الطرƾ ليسƘ معبدة بنسبة     والمبحوث

 %2.29 ما نùسبته     دون إجابة بعدد   فيما سجل    ،عين صالƠ بلدية  ب% 37.5نسبةب و   ،فقارة الزوǎ بلدية  و
  .عين صالƠ  ببلدية %03.13تمنراسƘ وبلدية ب
بلديùة معبùدة    على انعكاƩ النسب المعبر عنها من أن الطرƾ بال        يدل  حليل السوسيولوجي   إن الت          

يفسر بان الطرƾ كلما كانƘ في وسط المدينة قريبة من المرافƾ الرسمية ،             بƋعلى نسب مجتمƴ الدراسة و    
اني نوƳ ث ƬوارƳ رئيسية و  لا من نوƳ   تتوزƳ بين نوعين ،   الƬوارƳ  و ومعبدة ، كانƘ درجة تعبيدها ملحة     

وجه  لوهو ما يمث  ،  ثانوية ويمكن إضافة نوƳ ثالƚ يتواجد بالقرǎ و اǕحياء الƬعبية           ƬوارƳ   ويتمثل في 
  .الواحدالمحلي  نجدها ضمن المجتمƴ ةتريف المدينة وهذǉ االزدواجي

  Ƙبالنسبة للمجتمعا ƾنجد معظم   وببلدية   ، للتنمية  ومهم  هي مجال حيوي    الحديثة          والطر Ƙتمنراس
Ǝحياء التùي لùم تكùن       ƬوارƳ الرئيسة معبدة ، و خارƜ مركز البلدية فƎننا نالحظ الƬوارƳ الفوضوية ب            ال

عين صالƠ قبل   ، فعلى مستوǎ بلدية      خرǎحظاƘ على باقي البلدياƘ اال    وتنطبƾ هذǉ المال   بةاتخضƴ للرق 
 لùم تكùن     سنواƘ   من سبƴ    الزيد ساحة البريد  دار البلدية و    مقر  لم تكن بها طرƾ معبدة فمن      2004سنة

 تƬهد الطرƾ توسيƴ  وتعبيد بصفة مطردة والسبب فùي           2005عبارة عن حفر وبحلول سنة     وكانƘمعبدة  
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ǁذل       Ƙاسترجع Ơجباية إن بلدية عين صال            Ƙدرùجنبية التي لم تكن تستفيد منها قبل سنين وقǕا ƘركاƬال 
   . جزائريميسنت ة مليارمئ بƋربع2004سنة 
 بينهما سوùƬ ǎوارƳ أو مùا        ليفصال ،ضمن المدن يوجد ريف موازي     قصد به يو تريف المدينة      
 ،الطرƾ الزالƘ تعاني داخùل البلديùة      بلدية إينغر وفقارة الزوǎ نسبة إنجاز       بنجد  و ، مركز المدينة  ييسم
  البلديùة ةعلى ميزانيù  داعتماال ، ممايجعلراداǗƘ وا  المداخيل ةلقب  من قبل المسƌولين     تبرر دعدم التعبي ف
  . باعتبار الطريƾ تتطلب مبالƸ مرتفعة وهو ما يتنافى والميزانية البسيطة للبلديةبعقالنية اتسييرهو
  :اǕحياءبين ن مدǎ تعبيد الطرƾ يبي) 54 (مجدول رق  

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية        المجمو   
  الحياءطرƾ ا

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار
  % 59.72  80  % 50.00  03  % 44.44   04  % 46.88  15  % 66.66  58  معبدة

  % ƹ  27   31.04 %  16  50 %  05  55.56 %  03   50.00 %  51  38.05ير معبدة
  % 2.23   03  % 00.00  00  % 00  00  % 03.12  01  % 02.30  02  بدون إجابة

Ƴ100   134  % 100  06  % 100  09  % 100  32  % 100  87  المجمو%  

  
وهي اجابة من يùرǎ بùان       % 59.72 االتجاǉ العام يسجل بنسبة       فان )54( رقم لالجدومن خالل     

الطرƾ بين االحياء معبدة ، في مقابل هذǉ النسبة اجاب الفريƾ الثاني من المبحوثين بùان الطùرƾ بùين                    
 تمنراسƘ  اƘ ، نسجل ببلدية     بلديالعلى مستوǎ    وبتفكيǁ هذǉ النسب   ،% 38.05االحياء ƹير معبدة بنسبة     

بƋنها من نفƩ البلدية     %31.04 بنسبة  اخرين فيما أجاب  ،   %66.66 ه بما نسبت  اǕحياء معبدة بين  رƾ  إن ط 
 %46.88 و،أجابو بƋنها ليسƘ معبدة % 50نسبةب صالƠ فنأما على مستوǎ أحياء بلدية عي ، ليسƘ معبدة

 ببلديùة   %55.56سبةنù االجابة بانها ليسƘ معبدة ب    Ƙ  بلغوقد  ،  % 3.12 بƋنها معبدة فيما لم يجيب       اأجابو
 الحال ببلدية فقارة    ووتتقارب هذǉ النسبة فيما بينها وقد تتعادل كما ه         ،فقارة الزوǎ   ببلدية  % 50 و ،بƎينغر
ǎ50 بالنسبة للذين اجابو بانها معبدة بالزو%.  

 ذالجدول الùسابƾ فùا             إن التحليل السوسيولوجي لهذا الجدول يجعلنا ننطلƾ من حيƚ توقفنا في ا           
انƘ أƹلب الطرƾ معبدة في مجمل البلدية فيما نجد الطرƾ في مجمل اǕحياء ƹير معبدة حيƚ التعليùل                  ك

 مƬùاريƴ   2002 سùنة    Ƙ لتعبيد كل طرƾ البلدية فيما عرفù       ييركز على أن االƹلفة المالية قليلة وال تكف       
أدنى أي  هذا المƬروƳ   لم تƋخذ الطرƾ في      واǕحياء المختلفة و   ةلƬوارƳ الرئيسي اوجهاƘ  ن المحيط و  يلتزيل
 في المخطط الùوطني     أن هذǉ المƬاريƴ جاءƘ ضمن اƹلفة اǗنعاƫ االقتصادي        الى   ويعود االمر  ،هتمامإ

  . للخماسي االول للعƬرية االولى لاللفية الثالثة 
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  :يبين مدǎ تعبيد الطرƾ الرابطة بين البلدياƘ) 55( جدول رقم 
Ƙتمنراس  Ơرإينغ  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية    المجمو  

  طرƾال 
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار

  % 40.29  54  % 33.34  02  % 33.33  03  % 37.50   12  % 42.54   37  معبدة
  % ƹ  40  45.97 %  18  56.25 %  06   66.37 %  03   50.00 %  67  50.00ير معبدة
  % 09.71  13  % 16.66  01  % 00.00  00  % 06.25   02  % 11.19   10  بدون إجابة

Ƴ100  134  % 100  06  % 100  09  % 100  32  % 100  87  المجمو %  

  
الى ان الطùرƾ  % 50 بنسبة   فان اتجاهه العام يƬير    )55( رقم لجدولل االوليةة  من خالل المالحظ    

،  %40.29 بان الطرƾ معبùدة فهùي التتعùدǎ          الرابطة بين البلدياƹ Ƙير معبدة ،اما نسبة الذين اجابو        
النùسبة لمجتمƴù    بالطرƾ الرابطة بين البلدياƘ ليسƘ معبدة ف      المبحوثون حول االجابة بان     وتتوزƳ اجابة   

فقد ببلدية إينغر  اما   ،%56.25 بلغƘ  عين صالƠةببلديو ، %45.97ى وصلƘ إلةبلدية تمنراسƘ النسب
 المقابùل نجùد إجابùة     ي وفù  ،%50 ببلدية فقارة الùزوǎ    بلغƘ النسبة  في حين     ، %66.37بلغƘ النسبة   

 بان الطريƾ بين البلدياƘ معبدة فقùد بلغƘù نùسبة إجابùة المبحùوثين بفقùارة                  االمبحوثين الذين أجابو  
ǎينغر     ، %33.34الزوƎب Ƙفيما %33.33و بلغ    Ơالùبعين ص Ƙا ب    ، %37.5 بلغùة   أمùبلدي  Ƙùتمنراس
Ƙ42.54فبلغ%.  

بùين  المعبùدة   الطرƾ  قƭ  بة إجابة المبحوثين بن   هذا الجدول بين بان نس    ل         التحليل السوسيولوجي   
 ،يƬها كل بلدية من بلدياƘ الواليùة      مدǎ العزلة التي تع   على  البلدياƘ هي اƹǕلب مما يدل داللة واضحة        

 عصب االتصال والتواصل بين المجتمعاƘ اǗنسانية السيما بوالية تمنراسƘ حيƚ المسافاƘ بين             ƾفالطري
   Ƙتقدر بمئا Ƙميال فالبعد يت    وآالف   مجمل البلدياǕالى  ،  طلب وسيلة نقل    ا Ɯد   والنقل يحتاùالمعب ƾالطري، 

  .   ميزانية وتسيير في مستوǎ المطلوببوالطريƾ المعبد يتطل
ن كù لمسافرين ونقùل بùضائƴ ول     انقل  ل ƬركاƘ   ينوفيما يوجد أصحاب اǕموال يريدون أن تك               

   ƾا إذا ما علمن   ،يتخوفون من طول الطري   ƹ تجلرداية تمثل قبلة    ا أن والية      Ƙùة تمنراسùار والي،   ǉذùوه
ني أن الطريƾ الغيùر معبùد       أما التخوف الثا   ،كلم  700قدربت فةاس بلدية عين صالƠ بم    إلىالوالية أقرب   

 وأمام  ، والطريƾ فارƷ من السياراƘ وأماكن الراحة      ، فاحتمال العطل وارد     كثر من االول  يجعل التخوف أ  
 فيهùا   خطرأيدخل مغامرة مƬƌراƘ الخسارة أكثر و     فهو  القادم إلى الوالية    كل هذǉ العوامل فان المستثمر      

  .من حظوظ الربƠ والفوز
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  :)الصفة(درجة تعبيد الطرƾيبين ) 56(جدول رقم
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال ǎفقارة الزو  Ƴبلدية        المجمو  

 ƾتكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  تعبيد الطر  %  

  % 05.55  03  % 00.00  00 % 00.00 00  % 08.34  01  % 05.42  02  تازةبصفة مم

 % 16.66  09  % 50.00  01  % 33.34  01  % 25.00  03  % 10.81  04  حسùنةبصفة 

 % 59.25 32  % 50.00  01 % 33.34  01  % 50  06  % 64.86  24  سيئةبصفة 

  % 18.54   10 % 00.00 00 % 33.34 01  % 16.66 02 % 18.91 07  بدون إجابة

Ƴ100  54  % 100  02  % 100  03  % 100  12  % 100  37  المجمو %  

   
معبùدة تùربط بùين      جدول السابƾ حول مدǎ وجود طرƾ       لمƴ ا عالقة ب ال )56( رقم دولالجيبين   

ن بنسب ضئيلة على وجود طرƾ معبدة لذا يحاول هذا الجدول أن يتƋكد مùن               والبلدياƘ فقد اجاب المبحوث   
% 59.25ة  نسبتمركزب االتجاǉ العام بƋكبر     ن فكا ،اليةلطرƾ الرابطة بين بلدياƘ الو    إجابتهم ودرجة تعبيد ا   

تمثل بدون  % 18.54 فيما تاتي في الترتيب الثاني النسبة        ،والتي تعبر ان درجة تعبيد الطرƾ بصفة سيئة       
  .لطرƾ بصفة حسنة التي يرǎ فيها المبحوثين درجة تعبيد ا% 16.66اجابة ، وفي الترتيب الثالƚ نسبة 

 أن الطرƾ معبùدة     ى اجابة افراد العينة بكل بلدية كما يلي فالذين يرون           وتتوزƳ نسب الجدول عل     
 ونفƩ النùسبة ببلديùة فقùارة    ،ببلدية عين صالƠ  %50ببلدية تمنراسÝ Ƙو %64.86بدرجة سيئة بنسبة

  .%33.33الزوǎ أما بلدية إينغر فبلغƘ النسبة
 من درجة أنها ممتùازة      ،ة أقل د الطرƾ أنها حسنة بنسب    ير المبحوثين بدرجة تعب   بفي مقابل هذا ع     

ببلديùة عùين   % 25نùسبة ب و، إينغùر ببلديùة  %33.33 ونسبة،بفقارة الزوǎ %50أو أنها سيئة بنسبة ،
Ơ10.81،وبنسبةصال%Ƙببلدية تمنراس .  

أما النسبة التي عبرƘ بان درجة تعبيد الطرƾ ممتازة مùن الجùدول تùسجل بنùسب ضùئيلة                     
ينغùر وفقùارة   إلم يعبر مبحوثي بلدية   مافي، دية تمنراسƘ ببل %5.42 وبنسبة ،بعين صالƠ %8.34ب

ǎالزو.  
إرتباطƉ وثيقا بالنقل البري    الطرƾ   و ترتبط    ، تنمية ة         إن الطرƾ تمثل إحدǎ المقوماƘ اǕساسية Ǖي      

 ما يجعل الوقƹ Ƙùيùر محتùرم         اوهذ،   التسعيرة ة القلة والغالء من جه    ƾفي الوالية الذي يعانى كما سب     
 والوقƘ هùو  ،تهاد ال يملǁ التحكم فيما هو خارƜ عن إر       ، فهو  سيارة ǁاعيد ƹير محترمة فمن ال يمل     والمو

 ،وضùياƳ المùصالƠ    كما هو معيار للتخلف      ،ر الحضارة فلذلǁ هو معيار للتقدم     عنصر أساسي من عناص   
الطùرƾ   و حجم المدينùة   منها   صل إلى القول بان معايير إنƬاء الطرƾ الحديثة يخضƴ لعدة اعتباراƘ            نو

ندماƜ بùين مجتمعùاƘ الواليùة        على العزلة وتساهم في التواصل واال      ي تقض يالرابطة بين البلدياƘ الت   
  .  يكون للتنمية  أي معنى وبدون طرƾ الدةحاالو
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  :يبين الجهة الممولة للنقل) 57(جدول رقم 
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية      المجمو  

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  رتكرا  الجهة الممولة
 23.88 32  33.33  02  33.33  03  31.25  10  19.55  17  محليةال اƘسلطال

ƭ 60.44 81  50  03  55.55  05  40.62  13  68.96  60  الخوا 

  15.68  21  16.67  01  11.12  01  28.13  12  11.49  10  بدون إجابة

Ƴ100  134  % 100  06  % 100  09  % 100  32  % 100  87  المجمو %  

  
 ة، يبين الجهة التي تمول النقل بمختلف بلدياƘ تمنراسƘ اǕربع          الذي )57( رقم   من خالل الجدول    

تتمركز حول االجابة ان الخواƭ هم الممولùون         % 60.44 نسبةومن االتجاǉ العام لهذا الجدول نالحظ ب      
تتوزƳ ببلدياƘ الوالية  بنسب     عملية النقل و  % 23.88للعملية، فيما التمول السلطاƘ المحلية اال ما نسبته         

 بان الخواƭ هم الذين يمولون النقل ببلديتهم أما       تمنراسƘ ببلدية% 68،96مختلفة ،نسجل اعلى نسبة هي      
بلدية إينغùر نجùد      وب  بنفƩ البلدية ،   %19،55الذين عبروا بان السلطاƘ المحلية هي الممولة فهي بنسبة        

 ببلديùة   %50 ونجùد   ، %33، 33بنسبةلسلطة المحلية    وتمويل ا  %55، 55الخواƭ يمولون النقل بنسبة     
يمùول الخùواƭ    مùا ببلديùة عùين صùالƠ         أ،   ببلديتهم لفقارة الزوǎ عبروا بان الخواƭ يمولون النق      

  .  %31.25ويصل تمويل السلطة المحلية نسبة %40.62بنسبة
ن قبل الخواƭ ممùا      للنقل هي م   ل         التعليƾ السوسيولوجي لمختلف هذǉ النسب بين إن نسبة التموي        

 ƹيùر مùنظم     ةالبلدياƘ اǕربع  مستوǎ   ى أن النقل عل   ة والحقيق صر،ييقابلها من قبل السلطاƘ العمومية تق     
 ف العمومي جùد ضùعي     ل فالنق ، ومدرية النقل  اƘاƘ الوصية كالبلدي   الجه ء ضعف آدا  ىوهذا ما يبرهن عل   

مادام البديل ال   ،تسعيرة  ال يعة المركبة وال  يهم طب   الفرصة وال  الƹتنام   الخواƭ  امام   المجال   Ơوهذا ما يفت  
 ƹير مهيكل ولم يتطلƴ بعد      ن المواط ممدا لمواطنيها ، و   حافالƘ لم تƋمن احتياجاتها من ال     لدياƘالبو،   ديوج
ا كانƘù   مù  السياراƘ النفعية لمالكهùا كيف     ǎ وجود الخواƭ فان اǕمر ال يتعد      م طرƾ االستثمار رƹ   إلى

  .فراد والبضائƴ  اداة لنقل االمعراƘ مسطحة او
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ƲƓاƥال ƘƟƓالم : üǐǂƟƗƖƑǆƑǐƓāǋƗƨمǋ ةǐƏاƥƪال Ɣƥالقد  ƔƥƨǗƑ:  
 :)االجاباƘمتعدد(  بالبيƘيبين الوجباƘ اǕكثر تناوال) 58(جدول رقم 

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية             المجمو  
Ƙالوجبا  

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار
   Ʃكسك)ƫ27.14  114  28.57  04  28.58  06  28.72  27  26.46  77  )العي  

  13.82  58  07.14  01  09.53  02  10.63  10  15.46  45  أرز
  18.57  78  14.28  02  19.04  04  21.27  20  17.86  52  عجائن
Ƙ12.14  .51  21.45  03  14.28  03  10.63  10  12.06  35  باقوليا  
  16.19  68  14.28  02  14.28  03  22.44  22  14.08  41  خضر
  12.14  51  14.28  02  14.28  03  05.31  05  14.08  41         اللحوم

Ƴ100  420   %100  14   %100  21   %100  94  %100  291  المجمو%   

  
بلدياƘ المبحوثùة نالحùظ إن      ال ب الجباƘ اǕكثر تناو  الذي يوضƠ الو  و )58( رقم الجدولمن خالل     

وفي % 27.14بنسبة  )بالعيƫ (المحلية في هذǉ المجتمعات   ى ما يسم  االتجاǉ العام يرتكز في وجبة الطعام أو      
% 16.19وفي الترتيب الثالƚ  استهالǁ الخضر بنسبة        % 18.57الترتيب الثاني استهالǁ العجائن بنسبة      

 ، فيما اتى في الترتيب الخùامƩ تنùاول البقوليùاƘ            %13.82وبالترتيب الرابƴ  استهالǁ االرز بنسبة       
  %. 12.14واللحوم بنسبة 

          ƚالبح ƴمجتم ǎالنسب بمختلف الترتيب على مستو ǉهذ Ƴي       بلديةبف وتتوزùاتي فùي Ơعين صال
ثم بلدية فقارة الùزوǎ     % 28.58وتليها بلدية اينغر بنسبة     ،  % 28.72الترتيب االول تناول الطعام بنسبة      

  %.26.46وفي االخير بلدية تمنراسƘ بنسبة ، % 28.57بنسبة 
ختلùف أنواعهùا وأصùنافها      ية من الوجبùاƘ بعùد الطعùام العجùائن بم          تƋتي في المرحلة الثان   

بلدية ب% 21.45تناول البقولياƘ بنسبة    اينغر و بلدية   ب %19.04نسبة  بو ،ببلدية تمنراسƘ    %17.86بنسبة
 ǎعينلدية بب %23.44 ةوالخضر بنسب، فقارة الزو Ơصال   

        Ǖخر فاǓ ƴفهي تختلف من مجتم ǎخرǕا Ƙتي في المرتبة الثالثة     رز ببلدية تمنراس          أما الوجباƋي Ƙ
، وتùاتي فùي    %21.27 بنùسبة  العجùائن عين صالƠبلدية  فيما تƋتي في المرتبة الثالثة ب   %15.46بنسبة

وتمثل تناول العجائن ، وتنùاول الخùضر الùى جانùب         % 14.28الترتبيب الثالƚ ببلدية فقارة الزوǎ ب     
  .اللحوم

  .وتناول البقولياƘ، موزعة بين تناول اللحوم واستهالǁ الخضر % 14.28ية اينغر بنسبة  أما في البلد
، وبالنùسبة لبلديùة     % 5.31وياتي في الترتيب الرابƴ ببلدية عين صالƠ تناول اللحوم بنùسبة                     
 Ƙبتناول اللحوم وتناول الخضر% 14.08بنسبة تمنراس.  

 اǕولى  تصدر الترتيب  ي  الذي  العيƫ  السوسيولوجي لنسب هذا الجدول تعكƩ لنا تناول       إن التحليل 
في الوجباƘ اليومية للمبحوثين وتسمية الطعام باسم العيƫ له داللة على أن سùكان البلùدياƘ المبحوثùة                  
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 فاƬتقاƾ العùيƫ هùو مùن المعيƬùة          ،على الخبز   بعƯ المجتمعاƘ  ا مطلقا اعتماد  يعتمدون عليه اعتماد  
  . بهذǉ البلدياƘ هواستقامة الحياة علي

      ƫفالعي          Ƙالمجتمعا ǉحضاري قديم بهذ ƚال           إر ƾذاùه مùول Ƙالرئيسي في المناسبا ƾيمثل الطب
وله مكانة خاصùة     ،في المƋتم     و ، والوالئم ،ة والعقيقي اǕفراƟ ، ، و  فهو في اǕعراƩ   ، هذǉ المناسباƘ  ويعد

 االحترام قد تùصل     يحظى بدرجة كبيرة من   و،  السيما عند المسنين من االباء       Ǖسر والعائالƘ في نفوƩ ا  
  . عƬاء وƹداءا فيتم بذلǁ تناوله يوميا إلى درجة القداسة

 اǕسرة حول مائدة العùيƫ فùي        ف الجانب االجتماعي حيƚ التفا    ى         ويدل أيضا تناول الطعام عل    
 كلما كان حجم اǕسرة كبيرا كلما كان العيƫ هو اǕكثر           ستخلƭ أنه Ƭكل جماعي ومن هذا الجانب فƎننا ن      

 بهذǉ المجتمعاƘ   اǕسرحجم  متوسط  يصل    في حين  سري، إذ من الناحية االقتصادية والمالية يكون أ        اوالتن
 ى واالعتمùاد علù    ، ضئيلة   ة على الطعام إال بنسب    در الصغيرة ال تعتم   ساǕ، و عƬر فرد بالوالدين  اثنا إلى
  .  وتتخذǉ مناسبتيا ا الطعام يوميتناول تنفر من  التي اǕسر الƬابة لوجباƘ التي تساير اذواƾا

 وهùي مùن     ،تمد على سواعد النساء صباƟ مùساء        ƴ الطعام تتم بطريقة بسيطة تع     صنإن عملية     
لة فهو ƹيùر مùستهلǁ أال       االالمصنوƳ ب  طعام   بالنسبةو،  لنساء والفتياƘ اǕعمال المنزلية التي تقوم بها ا     

   وإنما أسبوعيا وبالمناسباƘ   ةجبة يومي  اǕسر الغير معتادة على الطعام كو      آ وعلى مستوǎ  دبصفة ضئيلة ج  
وأهم هذǉ اللحوم تناوال هو لحم الجمال الذي يصل مبلƸ الكيلو ƹرام             اللحوم ، التغذية ب والطعام يعتمد على    

  . بمجتمعاƘ الصحراء عامةا سعرا  وتوفراللحوم من اخفƯ ويعد دƜ،250 منه إلى دالواح
   : االنفاƾ االسبوعيلƸا توزيƴ افراد العينة حسب مب)59(جدول رقم 

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية   المجمو                
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  نفاƾ اǕسبوعيǗا

  23.13  31  50  03  55.55  05  31.25  10  14.94  13   د1000Ɯ أقل من 
  44.02  59  33.33  02  33.33  03  37.5  12  48.27  42   د2500Ɯالى 1000من 
  24.62  33  16.67  01  11.12  01  25  08    26.43    23   د4000Ɯ إلى 2500من

4000Ɯكثر دƋ8.23  11  00.00  00  00.00  00  6.25  02  10.36  09   ف  

Ƴ100  134  % 100  06  % 100  09  % 100  32  % 100  87  المجمو %  

  
 لالستهالǁ المنزلي مùن     Ƴنفقة في اǕسبو  ال فƎننا نالحظ تمركز مبالƸ      )59( رقم الجدول لمن خال   

دƜ ، وفي الترتيب الثاني نùسبة       2500دƜ و 1000بين   وتتراوƟ المبالƸ % 44.02 بنسبة   الخضر والفواكه 
24.62%      Ƹبين المبال Ɵو 2500 وتتراو Ɯفيما تمثل اقل من       4000د ، Ɯبنسبة    1000د Ɯ23.13 د % ،

 Ƹفاكثر بنسبة 4000اما مبل Ɯ8.23 د%.  
 دينار جزائùري    2500ى ال ي دينار جزائر  1000 من   الفئة االولى Ƙ اسعار ،    وتندرƜ هذǉ النسب في فئا    

 ƚبنسبةيعبر مبحوثحي Ƙو %48.27 بلدية تمنراس ǎسبة بببلدية إينغر وفقارة الزوùة   %33.33نùوببلدي
  .% 37.5عين صالƠ بنسبة
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قد عبر عنهùا     و ،دƜ 4000 دينار جزائري و  2500 اǗنفاƾ اǕسبوعي تنحصر بين       للمبالƸ نيةالفئة الثا اما
 ببلديùة عùين صùالƠ       %25نùسبة ب و ، ببلدية تمنراسƘù   %28.73بنسبة فهي    البلدية   المبحوثين حسب 

  .%11.12 إما بلدية إينغر فهي بنسبة،  ببلدية فقارة الزوǎ %16.67ونسبة
 ، %10.36  ببلدية تمنراسƘù بنùسبة      دƜ فاكثر موزعة   5000نفاƾ تنحصر بين    ة من فئاƘ اǗ   الفئة الثالث 

  .  %0.00بالنسبة للبلديتين إينغر وفقارة الزوǎ فنجدها نسبة ، وببلدية عين صالƠ % 06.25 بنسبةو
ى ووجبة العيƫ    أكثر في مختلف البلدياƘ وهي تتماƬ      ي أن الفئة الثانية ه    ل         نستنتƝ من هذا الجدو   

نفاƾ فيها أكثر خùصوصا   كلما كانƘ مبالƸ اǗكثافةأن البلدية كلما كانƘ أكبر   ونالحظ   ،الذي يتطلب اللحم    
  .التحقƾ اكتفاء ذاتيا بالوالية  قليلة  بصفة وأن الخضر ƹير منتجة محليا اال

  : بالحيالفواكهويبين مدǎ وجود سوƾ للخضر) 60(جدول رقم 
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية  المجمو  

ƾتكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  وجود سو  %  
  % 24.62  33  % 16.67  01  % 22.22  02  % 31.25   10  % 22.98  20  يوجد
  % 71.64  96  % 83.33  05  % 77.78  07  % 65.62  21  % 72.43   63  ال يوجد
  % 03.74  05  % 00.00  00  % 00.00  00  % 3.13  01  % 4.59  04  بدون إجابة

Ƴ100  134  % 100  06  % 100  09  % 100  32  %100   87  المجمو %  

  
جùود سùوƾ     عالية إلى عدم و    ةه العام يتجه بنسب   ه فانه يالحظ إتجا   )60( رقم دوللج ل إن المالحظ   

وتقابلها االجابùة بوجùود سùوƾ مùا نùسبته           ، %  71.64بنسبة   الحي   ǎللخضر والفواكه على مستو   
 أجاب أفùراد   بلدية فقارة الزوǎ    بف،   ،وتتوزƳ هذǉ النسب على مجتمƴ الدراسة بنسب متقاربة         24.62%

وأجùاب  % 77.78بلدية إينغر بنùسبة     ب و،  بعدم وجود سوƾ على مستوǎ االحياء        %83.33العينة بنسبة 
  %.65.62أما بالنسبة لمبحوثي بلدية عين صالƠ فهي بنسبة %72.43المبحوثين ببلدية تمنراسƘ بنسبة

 بلديùة بأما أفرد العينة الذين أجابو بوجود سوƾ للخضر والفواكه فهي تختلف من بلدية Ǖخرǎ ف                 
 ببلديùة إينغùر بنùسبة     و،  %22.98بنùسبة تليها بلدية تمنراسƘ    % 31.25 فهي بنسبة     عين صالƠ  ببلدية

    %31.25  وبنسبة،%16.67 فقارة الزوǎ بنسبةبلديةبو 22.22%
 العالية المعبرة عن عدم وجود سùوƾ للخùضر والفواكùه            يسجل النسبة    التعليƾ السوسيولوجي         

 تختلف من بلدية Ǖخرǎ، كما تختلف نسبة اǗنتاƜ المحلي من بلدية            رهن على أن نسبة الخضر    بباǕحياء ت 
ǎخرǕ،سعارǕفي ا ƾوتحكم السو Ƙنسبة الصادرا ǁوكذل .  

لفالحي ثùم يùتم     ااستقبال اǗنتاƜ             إن أسواƾ الخضر في العادة تنقسم إلى أسواƾ للبيƴ بالجملة و          
 ،واحùد جد  ويبلدية تمنراسƘ   فب  منها ،   اثنين أوواحد  ي في الغالب يوجد     ت أسواƾ التجزئة وال   ىتوزيعه عل 

ǁلبلديةسبةنبال وكذل  Ơببلدية إينغر ودي حين ال يوجف عين صال ƾبلدية  سوǎفقارة الزو.  
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حيهم ليƩ بالùضرورة الن فùي بعƯù         على مستوǎ   جابو بوجود سوƾ    أ         أما المبحوثين الذين    
 ة للقانون السوƾ والمتمثلƴ    ùوهي في مجملها تكون ال تخض     اǕحياء تنتƬر طاوالƘ للبيƴ الخضر والفواكه       

  .ة تسعرالفي المنافسة وجودة اǗنتاƜ و
  : ومدǎ مالءمتهاالخضر والفواكه  أسعارطبيعةيبين ) 61(جدول رقم 

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية       المجمو   
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  رار الخضأسع

  04.47  06  00  00  00  00  6.25  02  04.59  04  يصةرخ
  18.65  25  16.67  01  11.11  01  28.12  09  16.09  14  متوسطة
  ƹ  66  75.86  20  62.50  07  77.78  05  83.33  98  73.13الية

  3.75  05  00  00  11.11  01  03.13  01  3.46  03  بدون إجابة

Ƴ100  134   %100  06   %100  09   %100  32   %100  87  المجمو%   

  
 أن أسعار الخضر والفواكùه حùسب إجابùة          ىبين اتجاهه العام إل   ي) 61(رقم  الجدول   لمن خال 

التي تعبùر بùان     % 18.65وتليها في الترتيب نسبة     % 73.13 بنسبة اجمالية بلغƘ     المبحوثين أنها ƹالية  
 وتتùوزƳ   ،% 4.47 منخفضة وصلƘ الى      فهي بنسبة  االسعار متوسطة  ، اما الذين اجابو بانها رخيصة          

 فقùارة الùزوǎ،     ببلديùة  %83.33النسب بين مختلف البلدياƘ ، فاالجابة بغالء االسعار تبدأ من نùسبة             
  .بعين صالƠ % 62.5ببلدية تمنراسƘ وبنسبة %75.86  وبنسبة ، إينغرببلدية %77.78نسبةبو

عين صùالƠ ، و ب      دية  لبب% 28.12سعار الخضر متوسطة بالنسب التالية      أ بان   وجابأالذين   اما         
  .ينغر إبلدية ب% 11.11بلدية تمنراسƘ و ب ب% 16.09 و بنسبة ،بلدية فقارة الزوǎب% 16.67
 بكل من بلديùة     %0.00 ذاƘ أسعار رخيصة فهي بنسب ضعيفة      بعƯ المبحوثون بانها  ما أجاب   في  

  .Ơبعين صال %06.25 نسبةبو،  ببلدية تمنراسƘ %04.59 نسبةبفقارة الزوǎ وبلدية إينغر و
الùسابƾ  نفاƾ  مبالƸ اǗ الخاƭ ب جدول  ال ب تهعالقنالحظ مدǎ   عليƾ السوسيولوجي لهذا الجدول     تال         

 ،يتطلب تحضيرǉ مبالƸ كبيùرة     اول الطعام الذي ال   تن اǕهالي على    داعتما يكرƩ   الفواكه  فغالء الخضر و  
الذي الجمل و لحم   ،  كما مر معنا    في و جبة الطعام ، و تظل أكثر اللحوم تناوال          ايعد ضروري  أن اللحم    إال

قلùة   من جهùة و    نالمد اج ما اللحوم البيضاء فهي جد ضئيلة لقلة        أ،  دƜ 250  الى يصل مبلƸ كلƸ الواحد   
 بƋسùواƾ حيان كثيùرة    أبالسمǁ الذي ينعدم في      يضاأ ، وقلة التموين     أخرǎالتموين بهذǉ المواد من جهة      

   .الوالية 
  :اƖƑƜƑƗǆƗƨ الǐƮƥƻة الǐǆƑƙة

الل المعطياƘ السابقة و القراءة اǗحصائية للجداول و التحليل السوسيولوجي فانه بامكاننùا             من خ   
  :استخالƭ جملة من االستنتاجاƘ و هي كما يلي 

Ǘǋƈ:      دة               ة إن وضعية السكن  ببلديùاء الجديùحيǕاني واùالل المبùهد نموا متزايدا من خƬت  Ƙتمنراس 
، وحي الوئام المدني، ويسجل علùى هùذǉ اǕحيùاء  عùدم              منها حي السالم، وحي تافسيƘ       عية،والتوس
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لمساكن مراعاتها لخصوصية المنطقة والمتمثلة في الطابƴ العمراني المستخدم، مما يجعل هذǉ اǕحياء و ا             
  .ة ال تخضǕ ƴية رقابة حقيقي

 و هذا    عمرانيا مماثل ،   اأما في مقابل بلدية تمنراسƘ فان البلدياƘ الثالƚ اǕخرǎ لم تƬهد توسع              
ما يعني أن التنمية المحلية ال تسير و فƾ تخطيط متوازن ، وال توجد إستراتيجية مدروسة ، أما بالنùسبة                    
               Ɲامùالذي جاء كبرن ،ƳروƬمن هذا الم ،ƴربǕا Ƙالبلديا Ƙفقد استفاد Ƙتزيين المحيط والواجها ƳروƬلم

ين الƬùوارƳ الرئيùسية      ،و الذي أستهلǁ فùي تùز       2001ممول من طرف صندوƾ الجنوب الكبير سنة        
  .القليل د القرǎ و اǕحياء الƬعبية إال،ومقراƘ البلدياƘ و لم تƬه

،         رƹم أن اǗحياء الƬعبية التى استفادƘ من  تزيين المحيط، هي أحياء قديمة ذاƘ بنùاء طùوبي                   
الحسبان مما جعùل    البرنامƝ في    هذا   ǉوهي في حاجة إلى ترميم داخلي أو إعادة البناء ، وهذا ما لم يا خذ              

  .ية تكون على مستوǎ الƬكل كما هو في صور المالحƾ لمالع
 ƑǐǆƑƙ:  در                :الخدمة الصحيةùدي  وظيفة أساسية بقƌالصحية لم تعد ت ƾتبين من خالل الجداول أن المراف 

  :ما تقدم الحد اǕدنى من الخدماƘ للمريƯ، و هذا المستوǎ الصحي هو انعكاƩ لعدة عوامل 
  . مقارنة بالنمو الديمغرافي المتزايد توسيƴ للمرافƾ الصحية  تحتاƜ إلى الترميم و المرافƾ–أ   

 والعيùاداƘ الطبيùة      نقƭ اǕطباء وƹياب الطبيب المختƭ لدǎ مجمل مصالƠ المستƬفى         –ب  
  .بالوالية 
Ɯ-                ةùدويǕا Ưùوفير بعùعلى عدم ت Ʃالصحية انعك ƘƉƬالتسيير البيروقراطي  لمختلف المن 

لùف  ، وأن مخت   بهùا     اǗسعاف اƘالغياب الكلي للسيار  جانب  إلى    مستوǎ قاعاƘ العالƜ،   الضرورية على 
  . للتنسيƾ الخدمة الصحية مƴ العياداƘ والمستƬفياƘ بصفة عامة هاتفي قاعاƘ العالƜ  ال يوجد بها  خط 

السيما على مستوǎ بلدية     ،ومما سبƾ فان الحاالƘ المرضية للمواطن أصبحƘ في وضعية حرجة           
ƹالبا ما يتوجه علùى     المزرية التي يجدها المريƯ     للخدماƘ  نتيجة  و ، صالƠ واينغر وفقارة الزوǎ      عين

بوالية ƹارداية ووالية ادرار ،     إثرها الى والياƘ مجاورة لتƬخيƭ المرƯ وإجراء الفحوصاƘ الالزمة          
  .والمستƬفياƘ الجامعية بالجزائر العاصمة 

ƑƙلƑƙ  :    البيئة ǎة             ان أهم مظهر ت   :  مستوùى درجùجير إلƬùالت ƭهو نق Ƙالمجتمعا ǉعاني منه بيئة هذ
  .ƹيابها، كما هو الحال بالنسبة لبلدية تمنراسƘ و مختلف البلدياƘ اǕخرǎ إال ما كان من البساتين 

      وتعاني البلدياƘ الثالƚ عين صالƠ وإينغر وفقارة الزوǎ من ظاهرة التصحر التي تزحف سùنويا               
اƘ الهكتاراƘ الفالحية ، وهي ظاهرة تفùوƾ قùدرة اǕهùالي و المقاومùاƘ               على عƬراƘ المساكن ومئ   

  .التقليدية
  ƑƴƓاƥ:                 ، الصرف الصحي Ƙروب وقنواƬتعاني من تامين الماء ال Ƙمن خالل ما تقدم فان والية تمنراس 

  فبلدية  تمنراسƘ من البلدياƘ التى تعاني بƬكل كبير نقƭ المياǉ ، رƹم التفكير الذي وضùعه المخطùط                  
 النور إلى ƹاية اليوم لوعورة الماء بها، و لبعùدها           ار إال أن هذǉ المخططاƘ لم ت      1995الوطني منذ سنة    

  .  الذي يمكن بلدية تمنراسƘ  من تƋمينها بالماء الƬروب مستقبال Ƴعن بلدية فقارة الزوǎ، و هو المƬرو
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 ، رƹم أنه أنطلƾ منذ مطلƴù        بهااǉ   ارضيها وابار المي   الماء المالƠ اكتساƟ  بلدية عين صالƠ  من      وتعاني  
رة الùزوǎ   المنطلƾ من بلدية فقùا    ينة عين صالƠ بƬبكة الماء العذب        في مƬروƳ  توصيل مد     2005سنة  

 ƾرƬبثالثين كلم إلى ال Ơمن جنوب بلدية عين صال.  
يùة          أما قنواƘ الصرف الصحي  فعلى مستوǎ اǕحياء الƬعبية ال زال حلما   فيما تعاني قرǎ بلد                 

عين صالƠ من عدم وجود  Ƭبكة الصرف الصحي ، بكل من قرية  هنو، وقريùة الùساهلة الغربيùة و                      
  .الƬرقية، و قرية حاسي لحجار، و قرية إ يقسطن 

ƑƨمƑƢ:        Ƙالنقل والمواصال Ƙمن خالل معطيا   Ɲالإن  نستنت  Ƙص    محل  بلدياùتعاني نق Ƙاالدراسة الزال 
ين بط  ما بù    ا مستوǎ النقل  الر    على الملحوظتحسن  ال رƹم   ، على مستوǎ وسائل النقل العمومي       اواضح

لحافالƘ الخاصة على مستوǎ دائرة عين صالƠ،الرابطة بينها وبùين          ل بصورة ƹير كافية  الوالياƘ وتوفر 
                Ơبلدية عين صال ƴويسجل  الغياب الكلي للنقل الحضري داخل المدنية ، كواق ،ǎخرǕا Ƙالوالية والواليا

دية الفقارة  فيما تسجل العكƩ بالنسبة لبلدية تمنراسƘ التى يالحظ عليها الغياب الكلي              و بلدية إينغر و بل    
تواجد سياراƘ اǕجرة الغير كافيùة      حياء المترامية اǕطراف  ،رƹم       بين اǕ  - الحافالƘ   -للنقل العمومي   

 Ƹبمبل ƚالء التسعرة من جهة ثانية،حيƹ للمقعد 50من جهة، و Ɯد .  
وخاصة   قلة وجود طرƾ  معبدة بصفة أساسية ،        ىالتها  كل النقل تعود مƬ   ةوسيلوفي المقابل فƎن        

عروف بطريƾ الوحدة اǕفريقية،     الرابط Ƭمال عين صالƠ بجنوبها ،و الم       01مƬكل  الطريƾ الوطني رقم      
 الى كل من بلدية عين صالƠ وبلديùة          12/10/2005 بتاريƣل زيارة وزير اƬǕغال العمومية      من خال و

  Ƙالمناسبة قائال         جحتبين   ،تمنراس ǉبهذ Ɵالرسمية المحلية،وصر Ƙالجها Ƙنجاز و سلوكياǗد  :  ( م اùلق
، وقرر في توǉ إنهاء      )1( ) ..قيƴرالت ب تقومون   تم ، الطريƾ و أن  لخدمة  موال  من اال صرفƘ الدولة ماليبير    

Ƙغال العمومية لوالية تمنرا سƬǕفي مهامهمهام مدير ا ǉلتقصير .  
  ŹƑƨدƑƨ :  عار                إنùأس ƴùن ترتفùأي Ƙهد أي تحسن السيما ببلدية تمنراسƬرائية للمواطن لم تƬالقدرة ال
البطالة وƹالء اǕسعار Ý رƹم ما جùاء فùي          جتماعية الفقر و  الذي يقابله من الناحية اال     و هالفواكو الخضر

العملية  إتخاذ بعƯ اǗجراءاƘ     محاولة  من    2004مداوالƘ المجلƩ الƬعبي الوالئي دورة الخريف لسنة        
، في حين تحسنƘ القùدرة الƬùرائية        تحقƾ بعد    لم ت  الجلب المواد الغذائية االستهالكية، و لكن هذǉ النواي       

          ƹ التمويل والية Ƙلقربها من جها ،ǎخرǕا Ƙبالبلديا ƐƬال Ưه     رداية و اللمواطن بعùوالية أدرار، و من
 بوالية تمنراسƘ يƌدي إلى الùتحكم       وخاصة ƹياب االستثمار الخاƭ    فان ƹياب مƬاريƴ التنمية الوطنية ،     

   . الواسعة كمياƘ االستهالǁامام سلƹ ƴير المتكافيء في جلب ال
   Ɲي        ما يستنتùال تساهم ف Ƙوتحليل  الفرضية الثانية ان التنمية المحلية بوالية تمنراس Ưبعد عر 

ن  والمستوǎ الوطني    ترقية الخدمة االجتماعية واالنسانية اال بƬكل ضعيف ال يرتقي الى  مƋمول المواط            

                                                 
 Ûونشرة 2005 10 12يوم 12:30:المصدر تعليق للسيد وƹير االشغال العمومية ÛأÛعمار Ǚول على أثير إذاعة الهقار الجهوية Ûنشرة االخبار سا )1(

  . ƹواال13:00االخبارالرئيسية للتلفزة الوطنيةÛالقناة االولىÛنشرة 
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وجعل التنمية تنعكƩ بصورة ƹير كافية في مجùال الùسكن           ، في مجاالƘ الخدمة االجتماعية واالنسانية      
  .والنقل والمواصالƘ وتامين الماء للمواطن ، والخدمة الصحية والبيئة 

مùستوǎ   ان الفرضية الثانية ƹير محققة اذ بينƘ الدراسة الميدانية            القول  ومما سبƾ نخلƭ الى     
  .تدهور التنمية في المجاالƘ السالفة الذكر 
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  : Ƒƙمǅ الüƬƻ ال
ƙلƑƙة الǐƮƥƻال üǐǂƟƗǋ ƭƥƳة:  

  
    

، والتسيير  كضعف العامل الصناعي:  مجاالƘ االقتصادية للتنمية المحلية أثار محدودة على 
   . ، والصناعاƘ التقليدية بالوالية  ة، والتنمية الفالحي السياحي

  
üǋǓا ƘƟƓتصنيف الوالية في المجال االقتصادي :الم.                                   
ǏǆƑƙال ƘƟƓناابي تحليل :الم Ƙالمجال الفالحي                                            .

 ƘلƑƙال ƘƟƓبيانتحليل :المƘوالصناعيلمجال السياحي  اا .   
  ƖƑƜƑƗǆƗƨƋ الǐƮƥƻة الƑƙلƙة
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   Ƒƙمǅ الüƬƻ ال
ƙلƑƙة الǐƮƥƻال üǐǂƟƗǋ ƭƥƳة  

  :ƗمǐǊد
لنصل في من خالل مباحƚ هذا الفصل ومعطياته نحلل االرقام والنسب ، تحليال سوسيولوجيا 

مƴ التعليƾ عليها ، قها ميدانيااالخير الى مدلوالƘ االرقام ثم نخلƭ الى نتائƝ الفرضية  ومدǎ تحق
  .ومقارنتها مƴ يتطلبه التحليل 

üǋǓ ƘƟƓالم:ƗǎدƑƬƗƽǗا üƑƜالم Ǐƺ ةǐǗǋال ƹǐǆƬ  :   
   ):متعدد االجاباƘ(اƘ االقتصاديةيبين  تصنيف الوالية حسب النƬاط) 62(جدول رقم 

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴالمجمو  Ƙاسم البلديا  
ƘاطاƬتكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  ارتكر  الن  %  

  % 34.03  65  % 36.36  04  % 42.85  06  % 44.06  26  % 27.10  29  فالحية

  % 60.73  166  % 45.45  05  % 50.00  07  % 47.45  28   71.02   76  سياحية

  % 05.24  10  % 18.19  01  % 07.15  01  % 08.49  05  % 01.88  02  صناعية

Ƴ100  191  % 100  11  % 100  14  % 100  59  % 100  107  المجمو %  

   
ان نƬùاط   ب اǗجابة حول   ة الجدول   بنستمركز   فان   )62( رقم  للجدول اǕولىمن خالل المالحظة      

 %34.03، وتصنف في الترتيب الثاني نƬاط الواليùة فالحيùة بنùسبة             % 60.73 الوالية سياحية بنسبة  
 ǎ5.24وتصنف بوصفها والية صناعية بنسبة ضعيفة التتعد . %  

بنùسبة   و ، ببلدية تمنراسƘù   %71.02 فيما تتوزƳ هذǉ النسب على مجتمƴ الدراسة كالتالي بنسبة          
47.45% Ơ50 بنسبةو ، ببلدية عين صال%ǎببلدية اينغر %45.73 و بنسبة ،  ببلدية فقارة الزو .  

فالحيùة  ووالية   بلدية   أنهاحوثين بنسب تجعل من نƬاط الوالية في المرتبة الثانية          ب الم أجاب        و لقد   
 فقùارة   ببلديùة % 36.36بنسبة و ، بلدية اينغر  ب %42.85بنسبة  و  ،   ببلدية عين صالƠ      %44.06بنسب  
ǎ27.1 و بنسبة ،الزو%Ƙببلدية تمنراس .    

 ببلدية فقارة   %18.19بنسبة   الوالية ذاƘ نƬاط صناعي      أناجاب المبحوثين بنسب اقل على               فيما
 ǎببلدية عين %8.49الزو  Ơ1.88نسبة  ببلدية اينغر و ب%7.15 نسبةو ب، صال % Ƙببلدية تمنراس.  

تمنراسƘù  و السيما بكل بلدية فالبلدية      ، اǗمكانياƘ تمنراسƘ تتنوƳ بها     ة والي إنما يقال عن هذا الجدول      
 عùين    بلديùة   منجمية معتبرة ، فيما نجد مƌهالƘ      إمكانياƘ جانب و جود     إلى ƠذاƘ نƬاط سياحي و اض    

 جعلƘ من بلدية عين صùالƠ       يةƹاز نفطية و  Ƙ بلدية ذاƘ مƌهال   نها أ  ، كما  اǕولىحية بالدرجة   صالƠ فال 
في التصنيف الرسمي بلدية صناعية بالدرجة االولى وانعكƩ هذا التصنيف سلبيا علùى سùكان البلديùة                 
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رƭ العمل   قلة االستفادة من ف    ،بالغالء على مستوǎ رسمي  ومثال ذلƹ ǁالء تذاكر السفر عبر الطائرة             
             ǎفيما   بحقول الغاز والنفط التابعة القليم البلدية من جهة والوالية من جهة اخر ƴتيبلدي تتمت   ǎفقارة الزو 

، نجùد الùصناعاƘ التقليديùة بهمùا          جانب هذǉ المƌهالƘ     إلىوسياحية   ،مƌهالƘ فالحية   على  اينغر  و
ينيùة و   طوالصناعاƘ ال اصناعاƘ الجلدية   منها ال  مئاƘ السنين سواء     إلىللصناعاƘ التقليدية تاريƣ يمتد     و

 واليوجùد   ،ƴنيوجد بهùا مùصا     الفالوالية  ينعدم ب بالنسبة للنƬاط الصناعي ف   و ،صناعاƘ الفضة والحلي    
   .  إنتاجيةلمعام

ǏǆƑƙال ƘƟƓالم :Ɠ üǐǂƟƗƑǐƑǆ ǏƟǘƻال üƑƜالم Ɩ:  
  :االستفادة من الدعم الفالحي مدǎ يبين ) 63(ول رقم  جد

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية  المجمو  
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  الحيالدعم الف

  % 05.22  07  % 00.00  00  % 11.11  01  % 9.37  03  % 3.46  03  دإستفا 

  %88.05   118  % 100  06  % 88.89  08  % 90.63   29   %86.2   75       لم يستفيد 

  % 6.73  09  % 00.00  00  %00.00   00  % 00.00  00  % 10.34  09  بدون إجابة

Ƴ100   134  % 100  06  % 100  09  % 100  32  % 100  87  المجمو %  

     
 بعدم االستفادة مùن الùدعم       اǗجابة نالحظ النسب تتمركز في      فƎننا اعالǉ) 63(من خالل الجدول  

وهùي  بنسبة ضئيلة   العينة لم يستفدوا من هذا الدعم اال      أفراد أنهو ما يعني    ، و % 88.05بنسبة  الفالحي  
 ǎ5.22النسبة التي لم تتعد.%   

 ببلديùة % 90.63بنسبة و ،ببلدية فقارة الزوǎ    % 100 اما الذين لم يستفيدو من افراد العينة فنجد       
  .ببلدية تمنراسƘ % 86.2و بنسبة  ،ببلدية اينغر % 88.89بنسبة و ،صالƠ  عين

 ،ينغرإببلدية  % 11.11 منها م الفالحي بنسب قليلة   تهم من الدع           فيما عبر بعƯ المبحوثين استفاد    
يوجد مبحوƚ اسùتفاد ببلديùة       فيما ال  ،ببلدية تمنراسƘ   % 3.46 و بنسبة    ،ببلدية عين صالƠ  % 9.37و  

 ǎفقارة الزو.  
 ترتيùب  بلدية عين صالƠ فùي ال      تƋتيمن الدعم الفالحي بوالية تمنراسƘ      ة   المستفاد البلدياƘ   إن        
 و ƹالبا ما    ،دينف لما طرƟ هذا السƌال في االستمارة حتى نتعرف على عدد المبحوثين المست             ، لذلǁ  اǕول
 في الوثائƾ الرسمية ، كùون       والزوجة الوالدين احد افراد العائلة ك    سم أ  استعارة   إلى هƌالء المستفدين    Ƌيلج

   . فينموظ العمال المƴ يعطى اال لǖصحاب بطاقة فالƟ وهو ما يتعارƯ الدعم الفالحي ال
  
  
  



 

 
173

  
  : أحد اǕقارب من الدعم الفالحيةاستفادǎ يبين مد) 64(جدول رقم 

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴبلدية  المجمو  
  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  الدعم الفالحي

  % 02.23  03  % 00.00  00  % 00.00  00  % 6.25  02  % 1.14  01  دإستفا 

  % 91.04  122  % 83.33  05  % 88.88  08  % 93.75  30  % 90.80  79  لم يستفد

  % 06.73  09  % 16.67  01  % 11.12  01  % 00.00  00  % 8.06  07  بدون إجابة

Ƴ100  134  % 100  06  % 100  09  % 100  32  % 100   87  المجمو %  

  
 أحد اǕقارب من الدعم الموجùه للفالحùة و مùن خùالل              ةاستفاد  يبين مدǎ  )64( رقم الجدول إن  

وهي موزعة علùى   % 91.04 ة بعدم االستفادة تبرز من خالل النسب      اǗجابة فان    االولية للجدول  لمالحظةا
% 88.88وبنùسبة   ،  ببلدية تمنراسƘ   % 90.80 بنسبة و ،ببلدية عين صالƠ  % 93.75 بنسبة   النحو التالي 
  احد افùراد االسùرة      دةوجد استفا  الذين اجابو ب   أما،  ببلدية فقارة الزوǎ    % 83.33 و بنسبة    ،ببلدية اينغر   

ببلدية تمنراسƘ و عدم االستفادة     % 1.14بنسبة   و   ،ببلدية عين صالƠ  % 6.25من الدعم الفالحى  بنسبة      
         . بنسبة مطلقةببلدية فقارة الزوǎ و اينغر 

ن نسبة االستفادة من الùدعم الفالحùي تعتبùر          أهذا الجدول   واستخالصه من    همالحظت ما يمكن     
 ،فادة المبحوثين من الدعم الفالحي     عدم است  أن Ǝننا انطلقنا من افتراƯ   العالقة بين الجدولين ف    أما ،ضعيفة  

واستفادة فرد من أفراد العائلة معناǉ فùي هùذǉ المجتمعùاƘ        ،  مستفيد اǕسرة أفراد احد   كون من حظ  قد ي 
 بلùدياƘ    مجتمƴ لفختبمو اǕسر ةأƹلبين  أ المستنتƝ من الجدولين     أن ƹير   ،  اǕسرة أو العائلة   لاستفادة ك 

 طي الùذي يطبƴù العمليùة،      اقروبير و ال  اǗداريلجانب  ل   تفاديا ألفالحيالدراسة لم تستفيد من هذا الدعم       
 عùدم سببه    الفالحي دعملل  عدم تقربهم   من اǕسرتخوف جل   و ،    في الملفاƘ وبين اǗداراƘ    وقƘال وإهدار
ǁفة الذين استفادوا  زومجا ، بحقيقة الدعم الفالحي      وجهله   المواطن  إدرا        Ƙاùن تيبعùم مùعما قد يالحقه 

   .حسب المواطن الذي لم يقدم علĂالدعم 
والƬباب   للفالƟ ،  مستوǎ المادي ال ب ي يرتق أن الدعم الفالحي يمثل خدمة اجتماعية كان بامكانه         إن        

 قùاءاƘ ل ال عقùد   المة و  الدعاية اǗعالمية الالز    لم تجند   الجهاƘ الوصية  والمالحظ أن  الذي يعاني البطالة،  
نجاƟ هذا المƬروƳ    جعل نسبة    الƣ، مما ...القيام بمحاضراƘ و ندواƘ   ك ، الƬباب مƴ الفالحين و   يةالتحسس

  Ɲالوطني الكبير بنتائ    ƴدون المتوق  Ƙدي  إنكان بامكان الدعم الفالحي    و،  بوالية تمنراسƌùى  يùادة إلùزي  
مƌسùساƘ و كمونùاƘ     الƾ العمل و التنظيم عبùر        الفالحي و االستثمار  و توسيƴ نطا       اǗنتاƜفي   حقيقية

 ،افي مختلف النƬاطاƘ الزراعية منه     اǕسرة وحدة إنتاجية     ل الدراسة تمث   حيƚ في مجتمƴ   ،بالوالية  سرالأ
 الùدعم   أمùوال في بلدية عين صالƠ حولƘ       ف اǕهالينقƭ النضبƠ لدǎ    هذا على    ، ويدل    الƣ...والحرفية
 حلم كل   أصبحƘو   لتطوير اǕرƯ واǗنتاƜ       النفعية     دون السياراƘ   الخاصة لسياراƘل تدفƾ   إلىالفالحي  
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م ي ، وكان من اǕنسب التفكير في التوسƴù االسùتثماري لتùدع             من الدعم الفالحي أن يقتني سيارة      مستفيد
  .السوƾ المحلي و تبادل اǗنتاƜ بين بلدياƘ الوالية و هذا ما لم يحصل 

  : Ƙ بالدعم إستفادالتييبين أنواƳ الفالحة) 65(جدول رقم 
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو    Ƙاسم البلديا  

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  حوثينبإجابة الم
 Ʃرƹ76.92  10  %100  01  %100  01  %100  08  %00  00  النخيل%  

 Ʃرƹ00.00  00  %00  00  %00  00  %00  00  %00  00  العنب%  

 Ƴ00.00  00  %00  00  %00  00  %00  00  %00  00  البطاطةزر%  

  %00.00  00  %00  00  %00  00  %00  00  %00  00  القمƠزراعة 

  %23.08  03  %00  00  %00  00  %00  00  %100  03  تربية المواƬي

Ƴ100  13  %100  01  %100  01  %100  08  %100  03  المجمو%  

  
% 76.92سبة   وباالتجاǉ العام بن    فان الدعم الموجه للفالحة بوالية تمنراسƘ      )65(من خالل الجدول    

تربيùة  ùƬ  Ƙمل وهي جد ضùعيفة و    % 23.08دعم لتƬجيƹ ƴرƩ النخيل ، وتدعيم تربية المواƬي بنسبة          
النخيل بكل من عين صالƹ     ƠرƩ  اǕخرƬ  ǎملƘ باقي البلدياƘ    و ،%100بنسبة  بلدية تمنراسƘ   المواƬي  
  الزراعية نمية المحاصيل ستفد  ت  ت م فيما ل  ،السنينمئاƘ   ذهي الزراعة المنتƬرة من   فقارة الزوǎ و  وواينغر  
ǎخرǕمنها    من الدعم    ا   Ơاطر       ،زراعة القمùالقن Ƙمئا Ơا   و   ،الذي يثمر ببلدية عين صال ƫيùتهم Ɯاùنت 
 تمنراسƘبلدية   ب تتالءم ونوƳ التربة   تيال اƬǕجارما العنب فهي من     أ التي تتالءم وطبيعة التربة،   و البطاطا

 ، بالبلدية لùصالƠ االراضùي الزراعيùة         ǉالميادم توفر   ع والمƬكلة اǕساسية المطروحة   وأوفرها إنتاجا، 
أراضùيها مùن أجùود      كانƘ  عائقا أساسيا أمام التنمية الفالحية ببلدية تمنراسƘ ،وان         نقƭ الماء   ويبقى  

  .اǕراضي وأخصبها على مستوǎ الوطن 
 معرفة مƌهالƘ كùل  لم ينطلƾ من معاينة الواقƴ وكمƬروƳ يالدعم الفالحنستخلƭ مما سبƾ ان     

ا االسيم محددا المواطن مƬروحا و   إلىانه لم يصل     إال محددة   أهدافه بدرجة ان  ،منطقة لذلǁ جاء عفوي     
 المواطن في هذا    أƬرǁكلما   و أكثر كونه يعيƫ ظروف تتطلب مادية       ،ةيالماد من الناحية  يهم المواطن    هنأ

اǗنتاƜ الى جانب زيادة في      على مستوǎ اǕسر ورفƴ عنها  بعƯ الغبن ،           الدعم كلما كانƘ النتائƝ حسنة    
   .الوطني بصفة عامة
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ƘلƑƙال ƘƟƓالم :ǋ ǏƟƑǐƨال üƑƜالم ƖƑǆƑǐƓ üǐǂƟƗ ǏƳƑǆƬال:  
  :لسياحيةل  أفراد العينةتقييميوضƠ ) 66 (جدول رقم

Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴالمجمو       Ƙاسم البلديا  
  %  رارتك  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  التقييم

  % 31.34  42  % 66.68  04  % 55.56  05  % 37.5  12  % 24.15  21  ضعيفة

  % 35.83  48  % 16.66  01  % 22.22  02  %34.37   11  % 39.08  34  متوسطة

  % 15.67  21  % 00.00  00  % 00.00  00  % 9.37  03  % 20.68  18  جيدة

  % 17.16  23  % 16.66  01  % 22.22  02  % 18.76  06  % 16.09  14  إجابة دونب

Ƴ100  134  % 100  06  % 100  09  % 100  32  % 100  87  المجمو %  

   
على  أكد السيما و ان الجدول السابƾ       ، يبين مدǎ درجة النƬاط السياحي بالوالية      )66( رقم   الجدول  

لجدول تبين بùان درجùة النƬùاط    التجاǉ العام ل سياحية فمن خالل ابƋنهاان الوالية تصنف حسب النƬاط   
باالجابة على انهùا ضùعيفة ، امùا         % 31.34وتليها نسبة   ، % 35.83 الوالية بنسبة  ب ةالسياحي متوسط 

  % . 15.67االجابة بانها جيدة فهي بنسبة 
ببلديùة  % 39.08 بنùسبة وبتحليل اجابة المبحوثين على ان النƬاط السياحي بùصفة متوسùطة              

  .ينغرببلدية ا% 55.56بنسبة  ببلدية عين صالƠ فيما نسجل% 34.37تمنراسƘ ، و 
ببلدية تمنراسƘù وبنùسبة     % 20.68بنسبة   فهي    الذين يرون ان النƬاط السياحي بدرجة جيدة       أما        

9.37 %     Ơال ببلدية إينغر        ،  ببلدية عين صالƌ22.22بنسبة  فيما لم يجب على الس %   ǎوببلدية فقارة الزو
  .% 16.66بنسبة 

 بƬùكل معتبùر     بلدية تمنراسƘ ستفيد منه   ت جدول يدل على ان النƬاط السياحي     التعليƾ على هذا ال      
اصùحاب   توافد الùسواƟ  ومùن هƌùالء     فئاƘ قليلة من  في السنواƘ االخيرة ، فيما التستفيد اال      السيما

بنùسبة قليلùة اصùحاب       إال يستفيد حين ال ي  دية ، ف  يالوكاالƘ السياحية و بعƯ حرفي الصناعاƘ التقل      
، عبر مركباƘ سياحية انƬئƘ لهذا الغرƯ      هذǉ الحاجياƘ    يطغ كون الوكاالƘ السياحية ت     الخاصة المطاعم

الى وقƹ Ƙيùر    تين كانتا   يفقارة الزوǎ بضعف النƬاط السياحي كون البلد      فيما عبر مبحوثي بلدية إينغر و     
فùي  الùسواƟ    عددوتقلƭ  ،   الغاباƘ المتحجرة    مساحاƘ مفتوحة من  بحيƚ تتمتعان    جهة للسواƟ    و بعيد

للùسياحة   اين تنتƬر اƬكال اخرǎ       الهقار ةنحو منطق جهة السواƟ مباƬرة     و وأصبحƘ اƘ،يتسعينسنواƘ ال 
  .صخرية بدل من السياحة الرملية كالسياحة ال كلƘيدƹير موجودة باقليم ت
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   : تƬجيƴ الصناعاƘ التقليدية بالوالية ǎيبين مد) 67(رقم جدول 
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎال  فقارة الزوƳمجمو  Ƙاسم البلديا  

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  جابة الإ
  % 35.07  47  % 16.66  01  % 11.11  01  % 34.37  11  % 39.08  34  مƬجعة

 % 38.8 52  % 66.68  04  % 33.34  03  % 46.87  15  % 34.48  30   مƬجعةƹير

  % 26.13  35  % 16.66  01  % 55.55  05  % 18.76  06  % 26.44  23  بدون إجابة

Ƴ100   06  % 100  09  % 100  32  % 100  87  المجمو%  134  100%  

  
مùن اجابùة    % 38.8الجدول عنùد القيمùة     ةنسب نالحظ  تمركز     نا فان )67( رقم من خالل الجدول    

 ي حيƚ عبùر مبحùوث     ،المƋمولبان الصناعاƘ التقليدية ليسƘ مƬجعة بالمستوǎ       بحوثين الذين عبروا    الم
ببلديùة  % 34.48وبنùسبة   ،  ببلدية عين صùالƠ     % 46.87نسبة  بو% 66.68بلدية فقارة الزوǎ بنسبة     

  .ببلدية إينغر % 33.34تمنراسƘ وبنسبة 
ببلديùة  % 39.08        أما إجابة المبحوثين بان الصناعاƘ التقليدية مƬùجعة فهùي بالنùسب التاليùة      

، ببلدية إينغر   % 11.11ببلدية فقارة الزوǎ وبنسبة     % 16.66و،  ببلدية عين صالƠ    % 34.37تمنراسƘ و 
ببلديùة  % 18.76و،  ببلدية تمنراسƘ   % 26.44و% 55.55ببلدية إينغر بنسبة  بدون اجابة   نجد نسب   فيما  

     .بفقارة الزوǎ % 16.66عين صالƠ و ب 
Ơ بلدية عين صùال   ب ر مƬجعة   ƹيدية  يان الصناعاƘ التقل  ترƹ   ǎلبيةبا يبنالتعليƾ على هذǉ النسب       
 التحالف الرئاسي بالبلدية حول امكانيùاƘ البلديùة والمƌùهالƘ التùي              احزابتقرير اعدǉ ممثلي    حسب  

       Ơبلدية عين صال Ɯداري التقسيمفي  بموجبها يلتمسون ادراǗار   )1( الى مصف والية جديدة     الجديد اƬوا ،
 ة من النخيل والجلود والطùين ووبùر        العديد من الحرف التى تعتمد على مواد محلية بسيط         التقرير الى   
  . الخƬب اƫ قن و سǁ الفضة و،أنواعها والخياطة بكل ، والنسيƝ، الحريرزطرك الجمال ،
صالƠ لم تصل   عين   في الجزائر فان بلدية      ةالتقليديلتطوير الصناعاƘ   لم من وجود برامƹ     Ɲوبالر  

 في  ونƬاركي  عنها حيƚ ان الحرفيين بعين صالƠ ال       اǗدارةبعد  و،  لةعز بسبب ال  اǕخرǎ ركب المدن    إلى
  . بلدية اينغر وبلدية فقارة الزوǎ ، ونفƩ المالحظة بالنسبة اƘ الصناعهذǉبراز ناƘ الوطنية Ǘالصالو

قربهùا   و اǗداراƘ هذǉ البلدية تقƴ عليها مختلف        باعتبار اǕمر بالنسبة لبلدية تمنراسƘ فيختلف      أما        
 Ƙتحدثس ا 2004سنة  ذ  منف ، لهذا الغرƯ     التي انƬئƘ  مƌسساƘال  وقربها من  المسƌولين المباƬرين ،   من

 تساهم في تمويل العديد من الحرفيين ولها عالقاƘ بمختلùف الغùرف             التيو ،دية  يƹرفة للصناعاƘ التقل  
بعƯ الحرفيين على مستوǎ بلدية تمنراسƘù        سهلƘ ل   ومن خالل هذǉ الغرفة      واǕجنبية ،االخرǎالوالئية  

 اǗنتùاƜ عفة  ضا لهƌùالء الحùرفيين لمù      يماد جانب الدعم ال   إلى ودولية، نية في صالوناƘ وط   ةمƬاركلا
  . سم السياحة خاصةا في موه داخليا وخارجياوتسويق

                                                 
)1( ǯتقر يرجوا Û و ألية عين صالح في التقسيم اإلداري الجديد ƚملف طل Û 2004أحزاب التحالف الرئاسيǃ 42   
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  :جود مƬاريƴ صناعية وǎيبين مد) 68(جدول رقم
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو   Ƴالمجمو      Ƙاسم البلديا  

ƴاريƬتكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  الم  %  
  % 2.98  04  % 00.00  00  % 00.00   00  % 6.25   02  % 2.29   02   توجد

  % 74.64  100  % 100  06  % 88.88  08  % 62.5  20  % 75.86  66  ال توجد

  % 22.38  30  % 00.00  00  % 11.12  01  % 31.25  10  % 21.85  19  بدون إجابة

Ƴ100  134  % 100  06  % 100  09  % 100  32  % 100  87  المجمو %  

  
 عùدم   إلىتƬير  % 74.64ة العالية المسجلة بعد المالحظة هي       لنسبان ا ف )68 (الجدول من خالل   

عن عدم وجود مƬاريƴ    % 100ن بنسبة   وببلدية فقارة الزوǎ المبحوث    وقد عبر     ، وجود مƬاريƴ صناعية  
ببلديùة تمنراسƘù و بنùسبة       % 75.86وبنùسبة   % 88.88 بلدية إينغر بنسبة     يصناعية ، وعبر مبحوث   

62.5 % Ơببلدية عين صال.  
ببلدية عين صùالƠ ، وبنùسبة      % 6.25تتعدǎ    فهي ال   بوجود مƬاريƴ صناعية     اǗجابة نسبة   أما   

2.29 % Ƙببلدية تمنراس.  
 فاǗجابùة  ، مƬاريƴ صùناعية   إنجاز مدǎ    الذي يوضƠ  )69( واǕرقام الجدول    يفسر هذǉ النسب  و        

ببلدية % 3.44 بنسبةو ، صالƠ   عينبلدية  ب% 6.25بنسبة  وهي   قليلة   ة تمثل نسب  وجود مƬاريƴ صناعية  ب
Ƙصناعية هو السائد بالجدول إنجاز في حين نجد عدم ، تمنراس ƴاريƬالموالي م .  

  : إنجاز مƬاريƴ صناعيةǎيبين مد) 69(جدول رقم 
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو   Ƴةاسم البلدي    المجمو  

ƴاريƬتكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  الم  %  
  % 03.73  05  % 00  00  % 00  00  % 6.25  02  % 3.44  03  نجزةم

  % ƹ  75   86.2 %  30  93.75 %  09  100 %  06   100 %  120  89.55ير منجزة

  % 06.72  09  % 00  00  % 00  00  % 00  00  % 10.36  09  بدون إجابة

Ƴ100  134  % 100  06  % 100  09  % 100  32  % 100  87  المجمو %  

  
وهي تمثùل   ، % 89.55تبين تمركز االجابة بالنسبة الغالبة       )69( رقم لخالل االتجاǉ العام للجدو     

بة االتجاǉ ، ومقارنة باجا%  3.73نجزة بنسبة عدم وجود مƬاريƴ منجزة ، فيما عبر عن وجود مƬاريƴ م         
  . تبدو جد ضعيفة العام 

% 6.25 ةعلى وجود مƬاريƴ صناعية منجùزة وبنùسب                ولقد أجاب بعƯ المبحوثين بنسب قليلة       
  .ببلدية تمنراسƘ%3.44ببلدية عين صالÝ Ơو
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Ƌن والية تمنراسƘ منذ البرنامƝ الخاƭ بتنمية منùاطƾ         بتبين  اءة السوسيولوجية للجدول    ن القر ا
مصنƴ للزجاƜ بعين صùالƠ     لذي جاء بعدد من المƬاريƴ الصناعية، منها        الجنوب في منتصف السبعيناƘ ا    

  . النوراد ومواد البناء والذي لم يرومصنƴ للقرمي ،ومصنƴ للوحدة الجلود 
اƭ القطاƳ الخù  ل  اوحيفيما  ، ان التنمية الصناعية الموجهة من قبل الدولة تراجعƘ بƬكل كبير                    

 580  تستقطب  حسب وكالة التƬغيل بتمنراسƘ أزيد من             االستثمار الحداƚ بعƯ المهن الصناعية التي     
ط يففي اختصاƭ عمال بوس    ،مصرƟ بها لدǎ هذǉ الوكالة       المهن ال  فم في مختل  2004عامل خالل سنة    
 فيمùا   ، عامùل    98غال العمومية والهندسة المدنية والري      يليه في اƬǕ   و  عامل ،  ƹ267ير مƌهلين نجد    

عامل بخدماƘ الحماية والوقاية واǕمن  فùي        56قطاƳ النقل واالتصاالƘ و   بالنسبة ل عامل   77سجل عدد     
 Ƙسساƌن          إي توظيف بها  لعديد من المهن لم يسجل      ا توجد   ما في ،مختلف المùل مùي كùالسنة ف Ʃمن نف 

Ƙالغ الصناعا    Ƹو التصوير     ، وصناعة الجلود    ،ذائية والتب ƾار      ، وصناعة الورùو الفخ Ɯوصناعة الزجا
   .)1(النسيƝوكذلǁ االمر بالنسبة لمهن الخياطة و

 صùناعية و عمليùة احùداƚ        ية لم تسجل مƬاريƴ    يمكن القول بان بلدياƘ الوال      ƾمن كل ما سب     
والƬùركاƘ   إلى تدخل مƌسساƘ الدولùة الكبùرǎ         ةجهي في حا  خواƭ بقدر ما    ال إلى   Ɯ ال تحتا  صناعة

 الجهوي وترقية والية تمنراسƘ وتوطين      نلتحقيƾ فضاء صناعيا و اقتصاديا ضمن سياسة التواز       العمالقة  
  .الصناعة ضمن استراتيجية وطنية واضحة ومتكاملة 

  : منجزةال صناعيةال مƬاريƴاليبين ) 70(جدول رقم 
Ƙتمنراس  Ơإينغر  عين صال  ǎفقارة الزو  Ƴالمجمو  Ƙاسم البلديا  

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  حوثينبإجابة الم
  % 33.33  02  %00.00  00  %00.00  00  % 33.33  01  % 33.33  01  مخابز

ǉ33.33  02  %00.00  00  %00.00  00  % 66.67  02  %00.00   00  تحلية الميا %  

ƘروباƬ33.34  02  %00.00  00  %00.00  00  % 00.00  00  % 66.67  02   الغازيةم %  

Ƴ100  06  %00.00  00  %00.00  00  % 100  03  %100  03  المجمو %  

  
المƬاريƴ الصناعية المنجزة على ارƯ الوالية ومنه بالبلديùة ، ومùن            ) 70(يوضƠ الجدول رقم    

وهي تعبر على ثالثة مضامين بالنسبة لوالية تمنراسƘù يبùين           % 33.33سبةخالل االتجاǉ العام نالحظ ن    
، فيما  % 33.33وبعƯ المخابز بنسبة    % 66.67االستفادة من معملين بسطين للمƬروباƘ الغازية بنسبة        

، واسùتفادƘ   % 66.67استفادƘ بلدية عين صالƠ بصفة اساسية منمنƋƬة لتحلية الماء وتùصفيته بنùسبة              
   . %33.33من انƬاء مخابز بنسبةاطل عن العمل بعƯ الƬباب الع

                     ƴاريƬùل مùا ال تمثùمنه ان اجابة المبحوثين في مجمله Ɲعلى هذا الجدول  والذي نستنت ƾالتعلي
اذ ان المƬاريƴ الصناعية تحتاƜ الى يد عاملة معتبرة كما هو الحال بالنùسبة لƬùركة                ، صناعية حقيقية   

                                                 
.ǃ24  . 2004تقرير عن حصيلة نشاǋ وكالة التشغيل بتمنراست سنة )1( 
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والبحƚ عن الغاز وحقول النفط باقليم عين صالƠ وتعمل هùذǉ           ب  الذهب بتمنراسƘ وƬركاƘ اعمال التنقي    
اين فƬلƘ اƹلب    ، الƬركاƘ على استقطاب اليد العاملة المƌهلة من جهة وتطبيƾ نظام التعاقد لليد العاملة              

الùى  ، المجالƩ المحلية المنتخبة من التحكم في الضغط على الƬركاƘ المتواجدة في اقليمها الجغرافùي               
في تحقيƾ توازن على مستوǎ     ، داء مكاتب التƬغيل بكل من بلدية تمنراسƘ وعين صالƠ          جانب ضعف ا  

بوجه اخƭ وانتƬار التعسفاƘ الموجودة والمساوماƘ التي تƬوب عمليùة          طالبي العمل و العمالة المحلية      
  التوظيف 

 العاملة اال   ومما سبƾ نستنتƝ افتقار والية تمنراسƘ لمƬاريƴ صناعية مما يجعلها والية طارة لليد              
                     . من بعƯ القطاعاƘ الحيوية كقطاƳ البناء ، وقطاƳ الخدماƘ والوظيفة العمومية 

ƙة الǐƮƥƻال ƖƑƜƑƗǆƗƨاƑة لƙ:  
من خالل الجداول و المعطياƘ في  الجانب  االقتصادي من تخصƭ الوالية في ميادين الùسياحة          
  :ة،ومنه  نستنتƝ ما يلي  التقليدية،والفالحة ،و الصناعƘوالصناعا

 ŹǗǋƈ:        سياح Ƙهالƌم Ƙة        ة بالدر يإن تصنيف الوالية يجعلها ذاùولى السيما من قبل العامǕى   ،جة اùإل 
لموقعهùا   جانب أنها واليùة تجاريùة         إلى ƴ به من إمكانياƘ طبيعية    تجانب أن الوالية تعد فالحية لما تتم      

بين من جهة ثانية    موقعها الرابط   لوفي الفصل الخامƩ    معنا    كما مر   والياƘ ثالƚ بين   رابط ال الجغرافي  
واسعتين وتمثل الجزائر من والية تمنراسƘ بوابة لدول افريقيا عامة والمصالƠ           الدول المجاورة بجبهتين    

  .المƬتركة بين الدول ضمن منظمة االتحاد االفريقي 
ǐǆƑƙ  ŷƑ :     الموجه      تصلأن التنمية الفالحية ال ƜنتاǗنحوا إلى مصاف ا    ùا جعùمم ƾللسو     ǉذùة بهùالفالح 

Ƙو بلدية إينغر ،           المحلية المجتمعا ، ǎو  تقليدية السيما ببلدية فقارة الزو  Ơالمواطنون    بلدية عين صالùف ،
  ƹالبا يعتمد فيها على زراعة الخضرواƘ البسيطة لالستهالǁ العائلي،         يذǉ البلدياƘ يمتلكون بساتين والت    به
   .على عادة العرب والريف عامة أعƬاب  للمواƬي التي تربى بالبيوƘو

 ƹƋلب أفراد العينة   عطاء دفƴ للتنمية الفالحية ، ف      جاء Ǘ  ا وطني اأما الدعم الفالحي الذي يمثل برنامج             
    ƚالبح ƴوقلما استفاد أح      يلم يستف من مجتم Ɲا أن        و ، أفراد العائلة    ددوا من هذا البرنامùه هنùما يمكن قول

 ومقارنة   ،  ور توعوي و إعالمي لهذا البرنامƝ فبقي دون المستوǎ المرجو وطنيا            التنمية المحلية لم تقم بد    
 وتجلƘ في اǗنتاƜ المسوƾ من بلدية       يالفالحالمجال  في   انتاجية   حققƘ قفزة    حيƚ   والياƘ مجاورة   مƴ ال 
  .الƣ .. أدرار  واليةمن مختلف بلدياƘ و،المنيعة
ƑƙلƑƙ  :رالتسيي      Ƙدودة             السياحي في والية تمنراسùصفة محùخر لم يستفد من التنمية المحلية إال بǕهو ا

اهراŻ علùى مùستوǎ مجتمƴù        نƬاطا ظ  لسياحة لم يضف  فتدفƾ السواƟ على مستوǎ الوالية  في مواسم ا        
  Ƙرين       و إ  ،البلدياƬفراد المباǕا Ưعلى بع Ʃمن   نعك      Ƙالسياحية وأصحاب الصناعا Ƙأصحاب الوكاال
 والتƋهيùل   ر وهذǉ الحواجز ترجƴ لضعف التسيي     ،ود بين السائƠ والمواطن      حد وجود   مما يبدو    ،التقليدية  
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 التي ترجƴ ربما إلى طبيعيùة الùسياحة بواليùة           دي إلى احتكار الخدماƘ السياحية       ما يƌ   هذاالسياحي و 
 Ƙوظروف تنظيمها تمنراس.  

ƥاŹƑƴƓ :            ود منƬالمن ǎإلى المستو Ưالوالية لم تنه Ƙالتقليدية ببلديا Ƙة     الصناعاùالمركزي Ƙاùقبل الجه
 والية تمنراسƘ    Ƙù كما Ƭهد  ، 2003رƹم استفادƘ الوالية من ƹرفة والئية للصناعاƘ التقليدية منذ سنة           

 نصبƘ رسميا   يالتو ،لصغيرة والصناعاƘ التقليدية    ا بالصناعاƘ المتوسطة و   بƎنƬاء مديرية جديدة خاصة   
  . 2005أكتوبر 16يوم 

الصناعاƘ التقليدية بƋن   وزارة المƌسساƘ الصغيرة والمتوسطة و    العام ل ومما جاء في كلمة اǕمين        
التقرب مùن  تعرف على الƬركاء االقتصاد يين وإن أولى المهام هي ال    المديرية تنطلƾ من جهود مديرها و     

دوƾ المخصƭ  والمتمثلة  في إعاناƘ الصن     ، المادية   الحرفين وأصحاب الصناعاƘ لالستفادة من حقوقهم     
   .)1( ماليين سنتيم جزائريعƬرة والتى تصل إلĂللصناعاƘ التقليدي

من قبùل المùسƌولين      خاƭ   هتمامي حاجة إلى ا   الصناعاƘ التقليدية بالوالية ف   نجد           ومن كل هذا    
         Źأساسيا Źمول لتلعب دوراƋالم ǎن        ،لالرتقاء بها إلى مستوùم ƘراƬالرسمية كون الع Ƙالجها Ƙومجهودا 

 و مادام اǕمر    دƘ تدخل طي النسيان لعدم و جود االهتمام بها والتƬجيƴ ،          الحرف التقليدية كا  الصناعاƘ و 
توǎ الحرفي و ثقافتùه التùي       فان الطرف الرسمي عليه أن يلعب هذا الدور مراعاة لمس         هنا يهم الطرفين    

  . ن  يƋخذ بيدǉ اتتطلب 
 السنواƘ الماضية   فيتجسدƘ   كما   ،ن الوالية أن تحقƾ تنمية متميزة       مكاƎ ب ةومن الصناعاƘ التقليدي    
   . 1982 الجلود سنة ةصناعل بلدية عين صالƠ بوحدة به استفادƘالمخطط الوطني الذي عبر

Źخامسا:       ǎإن العمل الصناعي على مستو        ƘركاƬ م وجودƹير مجسد رƹ ا   الواليةùب    منهùركة تنقيùƬ
يم عùين صùالƎ     Ơقلط والغاز بù   نفللتنقيب واستخراƜ ال  جود ƬركاƘ   وو، ببلدية تمنراسƘ   وتصفية الذهب   

مصانƴ وال مƌسساƘ ذاƘ يد عاملة كثيفة ، علùى رùƹم مùن              بالوالية ال تتمتƴ    كما ان    ،)منطقة تقنتور (
 ، الƣ...القرميد ومصنƴ للجلود     للزجاƜ وآخر لصناعة      لǘنƬاء مصانƴ  1976المƬاريƴ التى برمجƘ سنة     

  . الوالية اه رƹم اǗمكانياƘ التى تتوفر عليجسد على ارƯ الواقƴإال أنها لم تت
 تنمويùة فùي     ةوتيùر ط االقتصادي  في الوالية متدهور وال يعرف          بصفة عامة النƬا   لمما يجع 

من ة دون مصاف الوالياƘ اǕخرǎ ، و      هذا التدهور يضƴ الوالي   و مستوǎ طموƟ الƬباب الطالب للعمل ،     
حققƘù تنميùة    تكلما  ة  صلبزاوية ثانية فالتنمية المحلية كلما كانƘ منطلقة من أرضية اقتصادية صناعية            

  .لها مستقبل مطردة ومتوازنة 
  أخر للنƬاط االقتصادي المتعثر، أين هùذا اǕخيùر         جهعف العامل الصناعي بالوالية هو و     إن ض         

وأمام هذǉ الوضùعية    ،  دون تظافر جهود تكاملية      ايمثل الوجه الميداني للتنمية المحلية التى تسير دواليبه       

                                                 
سات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية بمقر والية تمنراست Û بمناسبة تنصيƚ المدير الوالئي من كلمة السيد األمين العام لوƹارة المؤس )1(

   . مساءă 14:30: الساعة 2005.10.16للقطاع يوم 
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 التƋهيل  ذوي، وهذا بالنسبة ل     سنواƘ 10 البطالة لسنواƘ قد تصل إلى       اƬباب مƋله من ال ة  ريƬريحة كب  فان
 ƘهاداƬالعليا وال.  

تمنراسƘ من  بلدية  كالة التƬغيل ب  فما بال عƬراƘ الƬباب دون مƌهل علمي وهذا ما صرƟ به مدير و               
            Ƙسساƌهل يذكر، في حين تطلب المƌباب يطلب عمل بدون مƬالمستقطبة لليد ا   أن ال    Ƙهيل لعاملة ذاƋالت 

 أنه ال توجد إستراتجية مدروسùة بùين         ىهذا ما يعن   و ...،كمƌسساƘ البناء   المƬروطة  والخبرة  المطلوب  
   .)1(ليد العاملةل  كمƌسسة مستهلكة ومتطلباƘ سوƾ العمل كمƌسسة مكونةالتكوين المهني

فال تزال  ، ققة بدرجة مطلقة    تقدم فان النتيجة المستخلصة من الفرضية الثالثة انها مح         من خالل ما    
اذ ال توجد معامل صناعية قاعدية رùƹم وجùود          ، الوالية تعاني من محدودية  في المجاالƘ االقتصادية         

ابيا على مستوǎ المواطن المحلي من      جيتنعكƩ ا  اال انها ال  ، مƌهالƘ طاقوية  ونفطية وƹازية ومنجمية       
      ǉالرفا ǎالعمل ومستو ƭالى جانب ضعف ا   ، خالل فر        Ɯلتسيير السياحي الذي لم يرتقي الى درجة االنتا

وضعف التنمية الفالحية بالوالية رƹم الدعم الموجùه        ، والتسويƾ  وانعكاƩ ذلǁ على الصناعاƘ التقليدية        
 عدم بلوƷ الوالية اكتفاء ذاتيùا         عن للفالحة في السنواƘ االخيرة  حيƚ دلƘ االحصائياƘ واالرقام البيانية         

   .  قبلة لالستهالǁ وعدم التحكم في االسعار مما يجعل الوالية

                                                 
  .14:00بمقر الوكالة الساعة  .10.06.2005مقابلة مع مدير الوكالة الوطنية للتشغيل فرع والية تمنراستÛيوم )1(
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  : ةøمƢøøøøƗƑøال                                    
 وهùي   مام بها في مجمل الدول المعاصرة ،      إن موضوƳ التنمية من المواضيƴ التي بدأ االهت            

ية المجتمعùاƘ    التي لها القدرة الكافية على تنم      توجب ندخل وتوجيه من قبل الدولة ،      كظاهرة اجتماعية تس  
وتكون لها المسƌولية عن مدǎ نجاƟ أو فƬل العملية التنموية          ل أساسي ،    كاقتصاديا بƬ المحلية اجتماعيا و  

   .يمية والتƬريعية التي تتطلبها والكافيةالتنظة المادية والبƬرية والتخطيطية وبالتغطي
 فهùي تمثùل     ة تاريخية هامة بالنسبة للجزائùر ،      السبعيناƘ عالم وتعد  مرحلة أواخر الستيناƘ و     

ي مسيرة اǕمة الجزائرية نحو البناء و التƬييد ومن هذǉ الدراسة التي اكتƬùفǎ              Ƙ ف مرحلة التحوالƘ الكبر  
               ƚùوتوصل البح Ƙاالجتماعية بوالية تمنراس  Ƙالتنمية المحلية الحقيقية من خالل االنعكاسا ǎفيها مستو

لùى مرحلùة    يƴ إ إلى النتيجة التي مفادها أن التنمية المحلية تعاني من عدم جدية االهتمام من بداية المƬار              
المتابعة إذ أن الوالية لم تسجل بها تنمية قاعدية لتكون عامل جذب واستقطاب ممùا يùدل داللùة                   التنفيذ و 

 فùي   ترقي إلى مستوǎ الطموحاƘ   واضحة على مستوǎ ما توصل إليه البحƚ من انعكاساƘ اجتماعية ال            
 معيƬة رƹم ما وصل إليه المواطن     ء ال  ومعاناة المواطن إلى جانب ƹال     حيان عديدة في التعليم والتكوين ،     أ

من الجهاƘ التي تسهر    يا بطلب الماء والخبز     يستغيƚ يوم  ما زال    فƎن المواطن    من تدرƜ وتكوين علمي،   
ǉونه وقضاياƌƬ مينƋعلى ت.   

 ƋƖƑǐƯƴالم ƅǋƮ ǍǂƳ ƖƑǐƮƥƻال ƥƑƓƗƢ :  

   ǍلǋǓة اǐƮƥƻال  :  
 Ƙالدراسة والجداول بعد التحليل و      إن معطيا  Ǘية        القراءة اùالفرض ǉذùعلى أن ه Ƙحصائية برهن

هورا في مرافƾù و     الثقافية ƹير أن هناǁ تد    تطوير الهياكل والمرافƾ التعليمية و    محققة في Ƭقها اǕول في      
  .الصحافة وبالتالي الوضƴ القائم هو تكريƩ لمزيد من التهميƫ والعزلة خدماƘ اǗعالم و

 في التنمية المحلية والذي برهن على أن هناǁ فجùوة           المƬاركة يدخل في الƾƬ الثاني المساهمة و      كما انه 
العمليùة و   ه ال يستفاد من قدراته العلمية و      تƋهيلالمواطن كيفما كان مركزǉ و    حقيقية بين ممثلي الƬعب ، و     

، والمحافظة على    تحولƘ بذلǁ المجالƩ المحلية المنتخبة إلى مجرد مƌسساƘ تحافظ على البقاء من جهة            
 بدرجة أولى ثùم علùى أسùاƩ         حكم فيها العرقية واالثنية    والتي تت  ،الجهة اǕخرǎ   مصالƠ  منتسبيها من     

  .حزبي مصلحي 
   :الǐƮƥƻة الǐǆƑƙة    

التي بنيƘ على أن التنمية المحلية بوالية تمنراسƘ تùساهم فùي ترقيùة الخدمùة االجتماعيùة                   و
  بولƬرالمواصالƘ وتƋمين الماء ا   ية والنقل و  بتطوير مجاالƘ الخدمة الصحية والبيئ     ،   واǗنسانية للمواطن 

وبعد عرƯ المعطياƘ وتحليل جداول     ، تحسين القدرة الƬرائية للمواطن     وإنƬاء قنواƘ الصرف الصحي و    
                  Ƙاùي المجتمعùنسان فǗالتنمية هي جوهرية لحياة ا ǉن هذƋالفرضية توصلنا إلى النتيجة التي تبين ب ǉهذ

 ونخلƭù    الواقƴ المعاƫ بالوالية إجماال ،     ما يتطلبه توǎ المحلية المدروسة إال أن هذǉ التنمية دون مس       
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إلى أن هذǉ الفرضية صحيحة بصفة محدودة حيƚ أعطƘ لنا الدراسة الميدانية أن التنمية المحلية تùساهم                 
ƹياب عف الرقابة وقلة الوازƳ المهني و     ودون مستوǎ التخطيط الوطني لض     مساهمة دون ما هو مƋمول ،     
  . كثيرة الضمير الجمعي في أحيان

  : الǐƮƥƻة الƑƙلƙة
مùل  االتي انطلقنا منها أن للتنمية المحلية أثار محدودة على المجالƘ االقتùصادية كùضعف الع               

 وقد توصلƘ الدراسة بعùد      سيير السياحي والتنمية الفالحية ، والصناعاƘ التقليدية بالوالية ،        الصناعي والت 
من  طلقة حيƚ بينƘ هذا الحكم النتائƝ المتوصل إليها ،        تحليل الجداول إلى أن هذǉ الفرضية محققة بنسبة م        

 فحùسب اǗحùصائياƘ وإجابùاƘ      ، أن ضعف التنمية المحلية انعكƩ على ضعف المجùال االقتùصادي          
        ƴن الوالية ال تتوفر على مصانƎم       المبحوثين فƹوجود  وال على حتى نواة للصناعة ر    ƘركاƬùال Ưùبع

 إذ أن   ا خالل التسيير السياحي تبين بان مستوǎ التسيير الزال ضعيف          كما أن التنمية من    التنقيبية المحدودة ،  
مما يعنى ضعف التùسيير     هذا القطاƳ لم يصل إلى عامل جذب واستقطاب متعاملين فاالحتكار يخيم عليه             

إنما بصفة عفوية فƋعùداد      عقالنية في الوالية و    ةكما برهن أن التنمية الفالحية لم تسير بوتير       ، التخطيط  و
 وفي المقابل نجد الصورة المغايرة  لهذا الùدعم الùذي لùم              من الدعم الموجه للفالحة تتزايد ،      نفيديالمست

لدǎ الƬباب والفالحين بصفة عامة     الوعي   ، بسبب ضعف الرقابة و     يستغل بƋحسن ما يمكن  من االستغالل      
اديùة أوليùة وتحويليùة      إمكانيùاƘ م   أما جانب الصناعاƘ التقليدية فعلى الرƹم مما تتسم به الوالية من             ،
فùي  حيويùا   عنصر بƬرǎ إال أن الجهاƘ المختصة لم تتفطن إال مƌخراŹ لتفعيل هذا القطاƳ ليلعب دورا                و

  .تحريǁ المجال االقتصادي 
ƘƟƓة الǂƏƨƈ ǍǂƳ ةƓƑƜǕا :  

          Ƙللتنمية المحلية على مختلف المجاال Ʃانعكا ǁأن هنا ǁƬ د أن       واالصعدة ،  ما منùفي حين نج 
 والهياكل وحدها في    بمستوǎ اقل مما هو مƋمول رسميا واجتماعيا ،       ة تساهم في تطوير اǗنسان      هذǉ التنمي 

  .خذ جوانب أخرǎ في هذǉ العملية نا ال تبني إنسانا فاعال ما لم تƌنظر
أما اǗجابة على السƌال الثاني فان انعكاساƘ التنمية المحلية على مستوǎ الخدمة االجتماعية واǗنùسانية               

 الذي أثر على اǕداء     الخدماƘ وحل محلها السلوǁ الخاطƐ    ن عدم بذل الجهد الحقيقي لتقديم أحسن        تعاني م 
Ư وتùسيير المƌسùساƘ     الوظيفي والمسار المهني السيما في مجاالƘ  الصحة في التعامل مƴù المùري             

 Ƙوالمواصال ƾفائية والسكن والطرƬستǗا.  
                ƚثير ضعيف حيƋاالقتصادية فهو ت Ƙثير التنمية المحلية على المجاالƋفان ت ƚال الثالƌجابة عن السǗأما ا

 ، هي ƹائبة على مستوǎ والية تمنراسƘù       ، توجد جدلية تقوم بين التنمية والنƬاط االقتصادي والصناعي       
ناǉ أن االقتصاد قوي والعكƩù فùي       أنه كلما كانƘ التنمية مزدهرة فمع     وتقوم هذǉ الجدلية أو المعادلة على       

 Ơالحالة صحي ǉهذ.  
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 ƖƑǐƬǋƗال:  
على أسئلة اƬǗكالية المطروحة    اǗجابة  تائƝ الدراسة واختبار الفرضياƘ و     من كل ما عرƯ من ن     

  : كما يلي  وهيمية مجتمعيةبعƯ التوصياƘ العملية لتحقيƾ تنقديم فاننا في اخر هذǉ الدراسة نساهم بت
Ǘǋبان ال   :ا ǎفراد       تنمية كعملية ه   نرǕا ǎادفة فهي أعلى من مستو،     Ƙالمحلية بوالية تمنراس Ƙوالجماعا 

حيƚù بùين المنطقùة       للظروف الخاصة التي تطبƴ هذǉ الوالية كبعد المسافة وƬساعة مناطƾ الواليùة ،            
يد مùن   وثالثة فمثال تبعد بلدية عين صالƠ عن بلدية تمنراسƘ بƋز         ،  واǕخرǎ نجد من مئة كلم إلى مئتين        

كما توجد عوائƾ تقف في طريƾ التنميùة مùن            كلم ،  400وهكذا تصبƠ والية أدرار أقرب ب      Ý  كلم 686
               ƴالمحلية الثالثة كمجتم Ƙوأعراف كما هو الحال بالنسبة للمجتمعا Ƙري الذي تتحكم فيه عاداƬالجانب الب

      Ơعين صال ƴإينغر ومجتم ƴومجتم ǎل      ى تدخل  ومن كل هذا أدعو إل      ، فقارة الزوùالثق Ƙأجهزة الدولة ذا 
من خالل تبنùي قواعùد الحكومùة وأجهزتهùا     اǗمكانياƘ العمالقة لتحقيƾ وتبني مƬاريƴ قاعدية كبرǎ      و

  .مƬاريƴ وطنية واستقطاب المقاول صاحب الكفاءة واǗمكانياƘ الكبيرة 
ƑǐǆƑƙ:        المادية ƘمكانياǗرية     ،  الدعوة إلى إنصاف الوالية بعدد من اƬùالب Ƙا    والقدراùة ومتابعتهùالفاعل

، ودور تطوعي    إعطائه المكانة أالئقة Ǖن يلعب دورا وظيفيا من جهة        السيما باستقطاب اǗطار المحلي و    
 ǎمن جهة أخر.  

ƑƙلƑƙ:  المحلية و      الدعوة إلى Ƙالمنتخبة و    ال التكامل بين الجماعا Ƙتفعيل دور الجمعيا  مواطن السيما الهيئا Ƙ
ي تƬùهد هùا هùذǉ       التصدƳ التù  ال الفرقة و  القضاء على أƬك  ة التنموية و  ليمالن تلعب دوراŹ فعاال في الع     

  .المجتمعاƘ المحلية
ƑƴƓاƥ:      مكǗوالجاد الستغالل كل ا ƾرية ،     التفكير العميƬالمحلية المادية والب Ƙل     انياùوإدخالها ضمن الفع 

  .التنموي الوطني لتحقيƾ مزيدا من التوازن الجهوي و االندماƜ االجتماعي للمواطن 
ƢƑƨمƑ:     علمية و Ƙاء هيئاƬإن إن            ƴلما تتسم به من موق Ƙبحثية ورقابية ضروري في حجم والية تمنراس

استغلƘ فعلى حساب مùواطني     ، وان    وإمكانياƘ طبيعية ومƌهالƘ بƬرية جعلƘ منها فضاء ƹير مستغل        
  .الوالية
ƑƨدƑƨ:        الدعوة إلى إعطاء أولوية للتوازن  د     Ƙا       ، اخل الوالية بين مختلف البلدياùاون فيمùتع ƚوإحدا 

   ƾمكان      بينها لتعميǗعبية و االستفادة منها قدر اƬاركة الƬالمواطن وحيثما كان في وسط المدينة        الم Ơلصال 
او في قرية ، وال يجب ان تلعب اسƩ اخرǎ وتتحكم في توزيƴ المƬاريƴ بل االنسان اƹلى واعلùى مùن        

   .اجله تكون التنمية وتنفƾ االموال العمومية 
ƴƓƑƨƑ:       و Ƙالصناعا Ưبضرورة توطين بع ǎعمال التي تستقطب يد عاملة معتبر     نرǕا   ƴاء مصانƬنƎة ك

         Ơو الفخار ، والرخام ببلدية عين صال Ɯللزجا       ùة بتùالغذائي Ƙالصناعا Ưتثمار    وتوطين بعùاالس ƴجيƬ
 اسùتثنائية    وسن تƬùريعاƘ   في إنتاƜ اللحوم البيضاء  بƎنƬاء منƘƉƬ للتربية الدواجن ،         الوطني واǕجنبي   
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  على ƹرار تفعيل صندوƾ تنمية منùاطƾ الجنùوب الكبيùر ،       بمناطƾ الوالياƘ المعزولة والبعيدة    خاصةو
  . وتطويرǉ من صندوƾ إلى مƌسسة تطلƴ بمهمة التنمية في مناطƾ الجنوب الكبير

ƘƟƓǂل ƼƑƺƆ :      
  مترابطة العقد ،أن يضيف البحƚ العلمي رصيدا جديدا في Ƭكل سلسلةيتطلب التراكم المعرفي  

سواء بالبحƚ   ،واالستكƬافوخدمة لهذا المبدأ فƎننا نطرƟ بعƯ اƬǗكالياƘ التي تنتظر، التقصي 
 إلى أي مدǎ يمكن أن تدخل البحƚ  ، ومن هذǉ اƬǗكالياƘ نقترƟ  أو بالبحƚ الميداني النظري ،

Þ ƚضمن نمط التحدي Ƙستقرارهموا  ماهي آثار الحداثة على توطين البد و.تمنراس.    
  مصير تنمية الوالية و تطويرها Þ        و إلى إي مدǎ يمكن للتركبة البƬرية في والية تمنراسƘ أن تتحكم في            

   ƚكال و   او البحƬأ Ƴة            في موضوùوأثر الثقافة البدوي ،Þ المحلية في أقصى الجنوب Ƙأنماط تنمية المجتمعا
Þ Ƙالمجتمعا ǉهذ ƚسر في ظل التغير وماعلى تحديǕأدوار ا  Ƙةالتقليدي والبنى االقتصادية االجتماعيةا Þ  

إذا كان اǗنسان   :  وأختم بهذǉ العباراƘ التي وجدتها عند مفكر أسباني واسمه فيديريكومايور قائال          
 ال يزال قادرا على استخدام ما في متناول يدǉ من وسائل بحكمة فƎن مستقبله لن يصبƠ  فاجعة محتومùة ،     

    ، ǉنسان موهوبا بطاقا     وإنما نتيجة وثمرة لجهدǗولما كان اƘ  Ǝستقبله ،          خالقة فùم ƾùنه قادر على أن يخل
المستقبل ينبغي أن يكون إلى حد بعيد من إبداعاƘ اǗنسان ، فهو الذي يجب عليه أن يستثمر تحكمه في                   و

  . صيرǉ المعرفة حتى يستطيƴ بفضلها أن يصنƴ م
 قال في ƹد ǉ لو ƹيùر هùذا           اال  في يومه  وكما قال عماد الدين اǗصفهاني أنه ال يكتب أحد كتاب         

                                     .ل بداية نهاية ولكن كما قيل فƎنه لك  ولو زيد هذا لكان يستحسن ،لكان أحسن ا
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ƲƜاƥالمǋ ƥدƑƬمة المƏƑƽ 
  
   :مƑƬدƑƓ ƥلƸǂة الǐƓƥƴة  -1
  .القرآن الكريم) 01(
 دار المعرفùة : لبنان  .الجزء اǕول  .صحيƠ البخاري .  محمد بن اسماعيل      ،  البخاري )02(

  .بيروƘ للطباعة والنƬر 
مبتدا والخبùر فùي أيùام       الكتاب العبر وديوان     ( المقدمة.الرحمانعبد  ،   بن خلدون ا) 03(
بيùروƘ  .المجلد السادƩ   .)ومن عاصرهم من ذوي السلطان اǕكبر      والبربرم  عرب والعج ال
  .للطباعة والنƬردار الكتاب اللبناني :
  : مƥاƑƓ ƲƜلƸǂة الǐƓƥƴة2
  :   ƏƑƽمة الƒƗǀ- أ
الدار التونسية للنƬر   : تونƩ   . نظرية الجماعة في نظر علم االجتماƳ     .  محمد   ،االنقر -1
 .1971.  
  .1976.منƬوراƘ حلب : سورية  . محاضراƘ في المجتمƴ الريفي. حمد  م ،اƬǕرم-2
الجùزء   . العربية رب التنموية في اǕقطار   دراسة نقدية للتجا   . محمد محمود     ، اǗمام -3

  . لبنان، 1991.مركز دراساƘ الوحدة العربية بيروƘ .الثاني 
 ةالطليع دار:  بيروƘ   .ة الثانية   الطبع . التنمية في العالم الثالƚ     قضايا  . طالل  ، البابا – 4
.Ʃلبنان ، 1986مار. 

المكتبùة  : القاهرة  . الجزء الثاني    .نزهة المƬتاƾ في اختراƾ اǓفاƾ    .  بطوطة،  ابن   -5 
 ǎ1964التجارية الكبر. 

ǎ الفكر العربي ،    منتد: اǕردن  .الطبعة اǕولى   . اǕقدامثورة حفاة    . ريد ، Ƭنا   برتران – 6
  .عمان 
دار : القùاهرة   . الطبعùة الخامùسة    . أصول البحƚ العلمي ومناهجùه    .  أحمد   ، بدر – 7

 .مصر، 1989.  المصريةفالمعار

 . تجربة الجزائر الد ينامية االقتصادية والتطور االجتماعي      .  عبد اللطيف  ،ا بن اƬنهو  - 8
  .1980.المطبوعùاƘ الجامعيùة     ديùوان : الجزائر
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محاولة لدراسùة حùدود التنميùة       (ف في الجزائر    خلتكون الت . عبد اللطيف   ،   ابن اƬنهو  - 9
 .1979.الجزائر .الƬركة الوطنية للنƬر والتوزيƴ .)1962 -1830الرسمالية في الجزائر بين عامي

  .بدون معلوماƘ ،  الجزائر اليوم بلد ناجƠ. عبد اللطيف،  ا بن اƬنهو- 10
المتحùف  : الجزائùر  . ولى الطبعة اǕ. الهقار أمجاد وأنجاد . عبد السالم ،   بوƬارب - 11

ƫ1995.الوطني للجي. 

12 -   ƫعمار  ،  بوحو.       ƚوùإعداد البح ƾالعلمي وطر ƚالبح Ɲر ا .مناهùوان  :لجزائùدي
 .1991.بن عكنون المطبوعاƘ الجامعية 

ديùوان  : زائùر   الج.  اليد العاملة الريفية في الصناعة الجزائرية     .محمد  ،   بومخلوف -13
 .1991 . بن عكنونالمطبوعاƘ الجامعية

 :ليبيùا    .الطبعة اǕولùى     . مسيرة تحديƚ المجتمƴ اللبيي   .  مصطفى عمر    ،  التير  -14
 .1992.الهيئة القومية للبحƚ العلمي 

دار : الجزائùر .  االتكال علùى الùنفƩ  سكان تديكلƘ القدماء و  .  سعيدان ي ،   مالتو – 15
  .2005، هومة للطباعة والنƬر 

) مدخل إسùالمي  (دراساƘ في التنمية االجتماعية     .  ونعبد الهادي وآخر   ،الجوهري – 16
 .1986.مكتبة نهضة الƬرƾ:القاهرة.

 مطبعة  :سوريا   .) طبيعية،بƬريةÝ اقتصادية (جغرافية الجزائر    .القادر   ، عبد    حلمي – 17
 . 1968. دمƾƬب اǗنƬاء

 للتنمية  ا في التخطيط  تجربة الجزائر في التعاونياƘ الزراعية ودوره      .عادل   ،حسون – 18
 .1988.   المعهد العربي للتخطيط: الكويƘ . المتكاملة في الكويƘ الريفيةالزراعية و

 دار الفجùر    :مصر   .الطبعة اǕولى    .اǗعالم والتنمية الƬاملة  . محمد منير    ،حجاب – 19
 ƴر والتوزيƬ1998. الجيزةللن.  

 :الجزائر  . Ƭريƴ الجزائريالتنظيم القانوني لعالقاƘ العمل في الت. سليمان ،  حامية - 20
 .1992.ديوان المطبوعاƘ الجامعية،بن عكنون

21 - ƭة  العربية واتجاهاتها التكاملية و    خطط التنمية  .محمد  ،    الحمùة   . التنافريùالطبع
 .1986. مركز دراساƘ الوحدة العربية، بيروƘ: لبنان .  الرابعة

: قùسنطينة    .دون طبعùة   .علم اجتماƳ الثقافùة    .جصاƭ الربيƴ   خروف و ،  حميد   - 22
 .2003.منƬوراƘ جامعة منتوري 
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  سلùسلة مركùز    :مùصر  . التجربة الجزائرية في التنمية والتحùديƚ     .عزيز  خير،   - 23
 .1978. اǕهرام الدراساƘ السياسية واالستراتيجية

 بùرƜ الكيفùان    دار اǕمة :الجزائر . مƬرقا و مغرباةالفرانكفوني.  عبد اهللا    ،ركيبي – 24
.1993. 

، سùامي فاùƬر     : ترجمùة    . االفكار المستحدثة وكيف تنتƬر   . افريƘ  ،  وجرز   ر - 25
  .مصر ، 1962. دار عالم الكتب : القاهرة 

 العلمية ،   بدار الكت : لبنان    .  عليه وسلم   اهللا صلى اهللا   لمحمد رسو .  محمد   ،رضا – 26
Ƙ1975. بيرو. 

مƌسùسة  : القùاهرة . الطبعة الرابعة  . اǗ ستقراء والمنهƝ العلمي   . محمود  ،   زيان   - 27
   . Ƭ .1980باب الجامعة للطباعة

:  قùسنطينة  . أسƩ المنهجية في العلùوم االجتماعيùة      . مسعودة وآخرون   ،    كنونة - 28
  .1999. جامعة قسنطينة

.  )ةمفهوماƘ أساسùية رƌيùة  واقعيù       (التنمية االجتماعية    .  سميرة  ،  كامل محمد  - 29
ƚالمكتب الجامعي الحدي.   

30 -     Ɵي          .محمد  ،   محمد عبد الفتاùالمحل ƴùة المجتمùالخدمة االجتماعية في مجال تنمي 
 .1995. المكتب العلمي ، اǗسكندرية : مصر. الطبعة اǕولى .

المكتبة االنجلو مùصرية    :مصر  .الطبعة اǕولى    . الوطن العربي .  مجموعة دكاترة    -31
.1968.  
32-    Ơال .محمد ايوب   ،   محمد صال Ƙا       جماعاùط  افريقيùاالجتماعي في وس ƚط  . تحدي

  .1991.دار الكتب المصرية، االولى 
بيروƘ ،ومكتبة الرائد العلمية    : دار الجيل    . علم االجتماƳ التربوي  .  إبراهيم ،ناصر – 33

  .دون سنة طبƴ . عمان :
 .1970.القاهرة .الطبعة اǕولى.الحضارة والتحضر. عبد المنعم ،  نور محمد - 34

منƬùوراƘ جامعùة بùاجي       :عنابة     .منهجية البحƚ القانوني   .  عبد النور  ،جي نا – 35
  .2003.المختار 

الùدار التونùسية    :  تونƩ . قضايا التنمية في المجتمƴ العربي    .   صابر، محي الدين   - 36
 .1983.للنƬر
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دار : بيروƘ    .مقدمة في التنمية والتخطيط   .  محمد عبد العزيز وآخرون      ،عجمية  - 37
  .1983.ضة العربية النه
دار : القùاهرة   . الطبعùة الثانيùة     .  التنمية االجتماعية .  محمد حسن     ، عبد الباسط  - 38
 .1977. للطباعةبƹري

: قùسنطينة   . أسƩ المنهجية في العلùوم  االجتماعيùة       . آخرون  ، يوسف و  عنصر – 39
   .1999.منƬوراƘ جامعة منتوري

40 -   Ʃريف ،  عباƬى    . ية الفرنسية في الجزائر   التجارب النوو  . محمد الùولǕة اùالطبع
المركز الوطني للدراساƘ و البحƚ في الحركة الوطنيùة وثùورة أول نùوفمبر              :الجزائر  .

1954 ،2000.  
دون طبعùة   . التنمية االقتصادية في الدول العربية وفي المغرب      . إسماعيل   ،العربي – 41

 .بدون سنة . زيƴ الƬركة                الوطنية للنƬر و التو:الجزائر.

مركز  :لبنان .الطبعة اǕولى   .قياƩ التبعية في الوطن العربي . إبراهيم،  العيسوي - 42
   .  1989.بيروƘ ، دراساƘ الوحدة العربية 

 الطبعùة   . - أسƩ نظرية  – الصحراوية   Ƙتنمية المجتمعا  .صالƟ مصطفى ،   الفوال   - 43
  1968.مكتبة القاهرة الحديثة :مصر. اǕولى 
ديوان :الجزائر  . دون طبعة  . في سوسيولوجية التنمية  . إسماعيل وعلي ƹربي     ، قيرة – 44

  2001.المطبوعاƘ الجامعية 
  
دار المحùيط   :لبيبùا    .  عرب الصحراء الكبùرƾ    ǎالتو ار .  محمد سعيد ،   القƬاط   - 45

 .بدون سنة.العربي 

دار :الجزائùر .زء الثùاني    الج. بداية المجتهد ونهاية المقتصد   .  إبن رƬد ،   القرطبي   - 46
  .1989.اƬريفة للنƬر والتوزيƴ،بوزريعة

منƋƬة المعùارف اǗسùكندرية     : مصر   .اقتصادياƘ التنمية .علي إبراهيم   ،  سالمة   - 47
.1991.  
. الصناعاƘ الصغيرة كمدخل لتنمية المجتمƴù المحلùي       .  محمد   ،ل سعيد عبد الرسو   - 48

  .1998.وزيƴ المكتب العلمي للنƬر و الت: اǗسكندرية 
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الهيئة المصرية العامùة للكتùاب      : مصر . علم اجتماƳ التنمية  .  نبيل    ، السمالوطي – 49
.1978. 

دار المعارف  : اǗسكندرية   . المجتمƴ و المƬكالƘ االجتماعية   .  محمد   ، السيد بدوي  - 50
  .1988.الجامعية 

 :مùصر    .ةالطبعة الثالث  . التخلف دراسة تاريخية بنائية   ية و التنم.  الحسني    ، السيد – 51
 .1985.دار المعارف المصرية 

المƌسسة الوطنيùة   : الجزائر  .بدو الطوارƾ بين الثباƘ والتغير    . محمد  ،   السويدي   - 52
 .1986.للكتاب 

ديùوان  : الجزائùر   . مقدمة في دراسة المجتمƴù الجزائùرǎ         .محمد  ،   السويدي   - 53
  1990.بن عكنون  المطبوعاƘ الجامعية،

54 - ƢروƬ ،  الدين Ɵالتربوي. صال Ƴ2004.دار العلوم : عنابة . علم اجتما. 

دار المعرفة : مصر    .قضايا التغير والتنمية االجتماعية. عادل وآخرون ،  هواري - 55
  .1996.الجامعية 

ديوان المطبوعùاƘ الجامعيùة      : الجزائر. اقتصاد الجزائر المستقلة    . احمد    ،  هني – 56
.1991.  
  
ƒ -ƽ  ةǐƴمƑƜال üƏƑƨƥمة الƏƑ:  
 . ))معوقاƘ التنمية المحلية دراسة ميدانية في واليùة سùكيكدة         .(( رابƠ،   رضاونية   )01(

 Ƴ1999 ،1998. جامعة منتوري  قسنطينة .رسالة ماجستير قسم علم االجتما.  
التنميùùة االجتماعيùùة ونظùùام التعلùùيم الرسùùمي فùùي   ((.مùùصطفى،  زايùùد)  02(

  .1989.جامعة الجزائر.رسالة  ماجستير قسم علم االجتماƳ   .) ))1962/1980(الجزائر
رسالة  . ))التنمية المحلية و تƋثيرها في تنظيم مجال والية الطارف        . ((ناصر،  فتحي  ) 03(

  .2003فيفري  .جامعة قسنطينة  ماجستير قسم التهيئة العمرانية ،
 حقيƾ التنميùة الƬùاملة ،      ت يالمجالƩ المحلية المنتخبة ودورها ف    (( . محمد ،صافو) 04(

رسالة ماجستير قسم العلùوم الùسياسية        . )))1997/2002(لƘ  تسمسي دراسة حالة والية  
  .2002ديسمبر .جامعة الجزائر .والعالقاƘ الدولية 
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ƚ-  مةƏƑƽ  ƥǐƥƑقƗال:  
 أالستثمارلعربية لضمان المƌسسة ا. 1992تقرير مناƢ االستثمار في الدول العربية لعام -1
  . Ƙ ( 1992الكوي(
 . اǗنمùائي منƬور لحساب برنامƝ االمم المتحùدة        1982 تقرير التنمية البƬرية لعام      -2

 .1992.نيويورǁ  ، أكسفوردمطبعة 

  . التهيئة العمرانيةتخطيط ومديرية ال . 1997تقرير والية تمنراسƘ باǕرقام لسنة  -3

 .التهيئة العمرانية خطيط ومديرية الت . 1999ام لسنة تقرير والية تمنراسƘ باǕرق -4

   .التهيئة العمرانيةمديرية التخطيط و . 2003ام لسنة تقرير والية تمنراسƘ باǕرق -5

  .2003تقرير مديرية الصحة والسكان لوالية تمنراسƘ لسنة -6

  .2003تقرير مديرية التربية والتعليم لوالية تمنراسƘ لسنة  -7

  .2003الية تمنراسƘ لسنة تقرير مديرية الƌƬون الدينية لو -8

  .2003 تقرير مديرية الطاقة والمناجم لوالية تمنراسƘ لسنة -9
10-Ƙ2003  لسنة  تقرير مديرية الصناعة لوالية تمنراس.  
  .2003السياحة لوالية تمنراسƘ لسنة   مديرية  تقرير-11
12- Ƙ2003لسنة . تقرير مديرية النقل لوالية تمنراس.  
  .2003تمنراسƘ،لسنة  فالحة لوالية تقرير مديرية ال-13
  . 2003 تقرير مديرية الغاباƘ لوالية تمنراسƘ ،لسنة -14
15- Ƙغال العمومية لوالية تمنراسƬǕ2003سنةل، تقرير مديرية ا.  
16-، Ƙغيل بتمنراسƬغيل  تقرير حول وضعية التƬ2004 سنة لوكالة الت .  
اǗحùصاء لواليùة    تخطùيط و  ة ال مديريù  . 2004لسنة   السنوي   التقرير اǗحصائي    -17

Ƙتمنراس.   
لùى  عب إضùفاǉƌ    التطور الذي يج  . االجتماعي  تقرير المجلƩ الوطني االقتصادي و     -18

. اللجنة الخاصùة بالماليùة المحليùة         . منظور إقتصاد السوƾ الجزائر   في   يالمالية المحل 
  .2001جويلية 

تقريùر   . في التقùسيم االداري الجديùد  ملف طلب والية عين صالƠ ،  احزاب التحالف الرئاسي    -19 
                 .2004.جوان 
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    :   المƖǘƜ الǂƴمǐة  -د
يùة فùي ظùل       الجزائر  للجماعاƘ المحليùة   أي استقاللية (( نصر الدين   ،   بن طيفور    -1

المجلد  . مجلة المدرسة الوطنية لالدارة   ))  لقانوني البلدية والوالية     1999مƬروعي جوان   
  .الجزائر . مركز التوثيƾ والبحوƚ االدارية ، 2001 – 2العدد ، 11

2- ƴير وآخرون  ، نافƬمجلة   ))تمويل التنمية المحلية    ((  . ب Ƙعدد  ال.  سياسية   قرآءا ƚالثال
  .1993 .أǕمريكيةمركز دراساƘ اǗسالم واǗعالم فلوريدا الوالياƘ المتحدة ،
مجلة  ))ية التسريƠ العمالي الجزائر   من سياسية التƬغيل إلى عمل    ((.عبد الحميد   ،  جفال   -3

   .2000جوان .جامعة عنابة :ائر الجز.  العدد السادƩالتوصل
 العùدد   مجلùة العلùوم اǗنùسانية     ))  واقƴ إنتاƜ الحبوب في الجزائر     ((.فوزية ، ƹربي -4

Ʃ2003ديسمبر .جامعة بسكرة : زائر الج.الخام.  
5- ƫالسياحة في الج     ((.خالد   ، كوا ƘراƬƌوم Ƙة اقتصاديا مجل)) زائر   مقوماƘ  مال إفريقياƬ  

  .الجزائر 2004السداسي الثاني ، .بن بوعلي الƬلف  جامعة حسيبة . اǕول العدد
لùة  مج)) .اǗصالƟ االقتصادي فùي الجزائùر     سياساƘ التحرير و    ((.علي  ،   بطاهر   -6

Ƙمال إفريقياقتصادياƬ ول  ،اǕالجزائر2004.العدد ا ،.  
مجلùة  ))  .ية بارزة في التنمية المفقùودة بùالجزائر        إ قتصاد   معالم ((.علي  ،    ƹربي -7

  .الجزائر .2000جامعة عنابة ،  .العدد السادƩ التوصل
Ǉ- دƏاƥƜمة الƏƑƽ ةǐمƨƥال      :    
 إصùالƟ التنظùيم     – 69 -74أمر رقùم    . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الƬعبية      -1

   Ƙقليمي للوالياǗرة    السنة الحادية  52العدد  .اƬد    الجر 2: المجلد رقم    28/07/1974 عùة ي
   الرسمية       

 تنظيم صùندوƾ    – 86/266المرسوم رقم   .  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الƬعبية      -2
   .05/11/1986صادر بتاريƣ  .45عدد.الجماعاƘ المحلية المƬترǁ وعمله 

 المحاسبة العموميùة    – 90/21قانون رقم   .  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الƬعبية      -3
  .الجريدة الرسمية  .15/08/1990 صادرة 35عدد 
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ǋ-ةǐǆƯǋال ƹƟƬمة الƏƑƽ  :  
  .2580: عدد16/02/1999 جريدة الخبر . الوضƴ الجبائي في الجزائر. صادƾ ،  ب -1
 .عùدد 07/2005 /25جريدة الخبر .الفقر والبطالة ديكور عاصمة اǕهقار    .  Ƭوقي ، م   -2
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  جــامـعـة اجلزائـــر
  كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية

  قسم علم اإلجتماع
  
  
  
  
  

  : إستمارة بحث ميداني حول
  
  
  

  التنمية المحلية وإنعكاساتها اإلجتماعية
  - دراسة ميدانية لوالیة تمنراست -

  
  

  تى           أخي المواطن أختي المواطنة، یشرفني أن أتقدم إليكم بهذه اإلستمارة ال
   تدخل ضمن متطلبات نيل درجة الماجستير في علم اإلجتماع،وأفيدآم أن تعاونكم  
   معنا باإلجابة عن أسئلة هذا اإلستبيان بكل حریة وموضوعية،ودون ذآــر إسمكم 

   سيقدم خدمة جليلة للعلم والوطن،علما أن المعلومات التى ستقدمونها سوف لن 
  . تستخدم إال في األغراض العلمية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .اإلجابة الخانة المخصصة داخل) X(ضع عالمة/مالحظة
  

 
  
.  



  : بيانات شخصية-    
  ذآـــر           أنثى:                    الجنس -1
  سنة……: السن-2
  أعـزب        متزوج        مطلق       أرمل:             الحالة المدنية-3
       الذآــور      اإلناث:          عدد األوالد-4
  إبتدائي        متوسط        ثانوي      جامعى:       المستوى التعليمي -5

  : معلومات عن المؤسسات التعليمية التربویة-  
-   

  نعم            ال:        هـل توجد بحّيكم مدارس-6
   إآمالية       ثانویةإبتدائية       :      فهل توجد) بنعم( إذا آانت اإلجابة-7
  نعم          ال:    هـل توجد نقائص في المؤسسات التربویة-8
  :فاذآر بعض النقائص) بنعم( إذاآانت اإلجابة -9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  نعم      ال:          هـل توجد بحيكم مؤسسات تكوینية-10
  : معلومات عن المرافق الشبانية والریاضية-      
  : ماهي المرافق الشّبانية والریاضية المتواجدة ببلدیتك-11

   ملعب آــرة اليد- دار الشـــبــــاب               -  
   ملعب آرة السلة-ـــاب                بيت الشـــب-  
   تنس الطــــاولــة-    مرآب الریاضي الجواري   -  
   مساحات اللعـب         - قاعة متعددة الریاضات       -  
         ---------------------------------------------)أذآــرها( أخرى- ملعب آرة القدم                -   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  : معـلومات عن المرافق الثقافية-       

  نعم      ال:       هـل یـوجــد ببلدیتكم مكتبةعمــومـيـة-12
  نعم      ال:      افـــــــة هـل توجـد ببلدیتكم  دار الثقــ-13
  نعم      ال:        هـل یوجد ببلدیتكم مرآـزثقافـــــي -14
  نعم       ال:       هـل تتابع برامج اإلذاعــة المحلـــية-15
  -----------------------------------------فما هي البرامج التى تتابعها؟) بنعم( إذا آانت اإلجابة -16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  فماهى األسباب التى تمنعك من اإلستماع لإلذاعة المحلية؟)بــ ال(جابة  إذا آانت اإل-17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  نعم      ال:      هـل تـصل الجرائد الى بلدیتكم بإنتظام-18
  آل یــــوم: *فهل تصـــــل) بنعم( إذا آانت اإلجابة -19

  آل أسبوع                                                *
  مرة في الشهر                        *                        

  -------------------------------------------):أذآـرها(أخرى                                         *
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
  

I 

II 

III

IV 



       

  : معلومات خاصة بالسكن والبيئة-     
  : بالنسبة للمسكن الذي تسكنه هل یعتبر مسكـن-20

  : مسكـن مــلك-                                        
  : مسكن مـؤجر-                                        
  :يفي مسكن وظ-                                        

  ----------------------------------------------------------------):أذآرها(                                       أخرى
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------  

  : ما طبيعة المسكن الذى تسكن فيه-21
  : بــنـاء طـيـنـي-                                         
  : بــنـاء إسمنتي-                                         
  -------------------------------------------------------:)أذآرها( أخرى -                                         

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------  

  ------------------------ آم عدد الغرف في منزلك؟-22

  في البيت التجهيزات التالية؟ هل لدیكم -23
  نعم      ال:  مرحاض مائي-نعم       ال      :     حنفيــة  -   
    ال     نعم :  مــكــواة       -نعم       ال      :     آهربـاء -   
  نعم     ال:  مكــيف هـوائي-    ال       نعم  :      ثالجـة  -   
  نعم     ال:  إنـتـرنــت      -نعم       ال      :      تلـــفاز -   
  نعم     ال:      بــرابــــول -      نعم       ال   :     مـدفئ  -    

  نعم     ال :                 هـل توجد بحيكم خدمات هاتفية-24
  نعم    ال:                 هـل توجد بحيكم قاعات أنترنت-25
  نعم    ال:                هل توجد بحيكم اإلنارة العمومية-26
  نعم    ال:              هـل توجد بحيكم مساحات خضراء-27

  : معلومات تتعلق بالصحة والنظافة-    -
  نعم    ال:    هل توجد بحيكم أماآن مهيئة لرمي األوساخ-28
   على مستوى الحي آم مرة في األسبوع تتم عملية جمع القذورات-29

  ----------تذآر. أخرى - مرة في األسبوع        - مرتين في األسبوع       -  –  آل یوم-  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  نعم         ال:       هـل توجد بحيكم قــنوت صــرف المياه القـذرة-30
  نعم         ال:          هـل یوجد على مستوى حّيكم مرافق صحية-31
  قاعات عالج      عيادة     مستشفى:    فهل یوجد )بنعم( اذا آانت اإلجابة -32
  نعم          ال:       باء هـل یــوجد على مستوى هــذه المرافق أط-33
  طب إختصاص-طب عام        -:فهل یوجد) بنعم ( إذا آان الجواب -34
  نعم          ال:     هـل تتوفر هـذه المرافـــق على ســيارة إســعاف-35
  نعم          ال:    هـل تتوفر قاعات العالج على األدویة الضروریة-36
  --------------------------------------------------------------------------------------:ي السنة آم مرة تزور الطبيب ف-37

  --------------------------------------------------------------------------------: ما طبيعة المرض الذي تعاني منه -38

  -------------------------------------------------------------------------: آم المبلغ الذي تنفقه   سنویا للعالج    -39

V

VI 



  نعم      ال:  هـل أنت ُمَؤمَّْن لدى وآاالت الضمان اإلجتماعي-40
  
  

  :معلومات خاصة بالنقل واإلتصاالت -     
  نعم        ال:  هـل یوجد على مستوى بلدیتكم نـــقل عمـــومي-41
  نعم       ال: ّيارات األجرة ببلدیتكم آــافـيــة            هـل س-42
  نعم       ال:  هـل الطرق المتواجدة ببلدیتكم معّبدة            -43
  نعم       ال        :    هــل الطرق بحيكم أو قریتكم معّبدة -44
  نعم       ال:  هـل الطرق الرابطة بين البلدیات معّبدة         -45
  :فهل هي معّبدة بصفة) بنعم( إذا آانت اإلجابة -46

   ممتازة-                                                      
   حسنة-                                                      
   سيئة-                                                      

   السلطــة المحلية-:             عـنـدآـم من یّمول النقل-47
   الخـــــــــواص                    -                                            

  : معلومات عن اإلستهالك الغذائي-      
  ----------------------------------------------------------- ماهي الوجبات األآثر تناوال على مستوى البيت؟-48

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---  

  ---------------------- ما هـو المبلغ األسبوعي المخصص لنفقات اإلستهالك الغذائي تقر بيا؟-49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---  
  نعم          ال:            هـل یوجد بحيكم سوق للخضروالفواآه -50
  رخيصة          متوسطة       غالية : خضر هـل  آيف ترى أسعار الفواآه وال-51

  :  معلومات خاصة بالفالحة-      
  نعم     ال:      هـل إستفدت من الدعم الموجه للفالحة-52
  نعم     ال:       هـل إستفاداحدا فراد أسرتك من الدعم-53
  -------------------------------------------------------------------------:  ماهـو نوع الفالحــة التى إستفدت فيها-54

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    \     غير مطالبمطالب:            هـل أنت مطالب بإرجاع مبالغ الدعم-55

  : معلومات تتعلق بالجانب اإلقتصادي -      
  : هـل تصنف بلدیتكم حسب النشاط-56

   بلدیة فالحية-                                      
   بلدیة سياحية-                                      
   بلدیة صناعية-                                      

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------):أذآرها(أخرى

   آيف ترى السياحة بوالیتك؟-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  : معلومات تتعلق بالجانب الصناعي-      
  نعم     ال:    هـل تــوجــد مشاریع صـناعية ببلدیتك-58
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  نعم     ال:    هــل أنـجزت مشاریع صناعية ببلدیتك-59
  ----------------------------------------------------------------------------------------: ما نوع هذه المشاریع المنجزة-60

  نعم     ال:  هـل الصناعات التقليدیة مشجعة ببلدیتك -61
  

  
  

  : معلومات حول المشارآة في التنمية المحلية-      
  نعم    ال:       هـل تساهم في عملية التخطيط للتنمية -62
  :مشاریع التنمویة ببلدیتكم من ینجز ال-63

   المواطنين - الجمعيات      - المستثمرین    - السلطات المحلية      -
  : ما هي الطریقة التي تراها تمكن سكان البلدیة لإلعتماد على أنفسهم-64

   إدماج الشباب العاطل عن العمل- تـوعــيـة المواطــن وتـثـقـيـفـه      -         
   تــوظـيـف أصحاب الكـفـاءات- إقامة مشاریع یستفيد منها العامة    -         

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------):أذآرها( أخرى -         
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  

  )الخ..…،3،2،1:ضع( في رأیك ماهي المشاریع التي تنقص بلدیتكم حسب األولویة-65
   إنشاء مصانع - إنشاء المدارس        -      
  لماء الصالح للشرب  توفير ا- إنشاء بــنـوك          -      
   قنوات الصرف الصحي - تعبيد الطرق           -      
   بيت الشباب- إنشاء دور الشباب     -      
   مكتبات- مراآــــز ثقافية        -      
   توفير المواد اإلستهالآية- مراآـــز صحية        -      

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- )أذآرها( أخرى-     
----  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----  

  : ما رأیك في تعامل المسؤولين مع إنشغاالت المواطنين-66
   بـالال مباالة- بـ قليل من الجدیة     - بـ جدیة     -         

   في حالة تم إستقبالك من قبل المسؤولين  هل أعطى لك حلوال؟-67
  -----------------------------------------)أذآرها( أخرى- غيرمرضية            - مرضية     -         

  ..)……،3،2،1رتب،( ما األسباب التي  جعلت البلدیة على هذه الحالة من التنمية؟-68
   خالفات عرقية بين المواطنين- نــقــص الـوعــى لــدى الـمـواطـن          -  
   آــل مسؤول یـفـكـر في نفسه- آل مواطن یفكر في نفسه                    -  
   مــوارد الـبـــلـدیــة مـحـدودة- المسؤولين المحليين لم یقوموا بأدوارهم     -  
   غــياب مـــشاریـع طـمـوحـة- غياب القيادةالفاعلة إلحتضان المبادرة       -  
   أعــيــان الــبـلــدیــة لــم یساهــمــوا-  

-------------------------------------------------یتك؟ ماهي الصعوبات والعراقيل التى تواجه التنمية ببلد-69
---  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------  

----------------------------------------------------------------------------------------: ماهي مقترحاتك لتنمية بلدیتكم؟-70
-----  
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