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الخاتمة العامة

-

المقدمة
المقدمة:
المدينة ؛ مركب فزيائي معقد وفضاء لمعالقات االجتماعية واالقتصادية وحتى الثقافية  ،تجمع مختمف

مظيرىا العام وشكميا اليندسي
الموزعة عمى مستوى األحياء المكونة ليا ُ .يمكُنَنا
النشاطات المتكاممة والمترابطة
ّ
ُ
من التعرف عمييا ،فيي تعكس االستجابة لمتطمبات السكان واحتياجاتيم االساسية لمحياة الحضرية .
وتعد الجزائر من بين الدول التي واجيت العديد من التحديات التي أثّرت عمى توازن حياة الس ّكان في المدينة،
ّ
فقد أصبحت المدن الجزائرية بعيدةً كل ِ
تردي حالتيا خاصة ذات
البعد عن تراثيا المعماري والعمراني إضافة الى ّ

الطابع القديم وىذا راجع لمحركة المتسارعة لمعمران من حوليا وفشل التخطيط الحديث في اخذ الطابع الخاص
لمنسيج العمراني القديم بعين االعتبار ،وكذلك التدخالت العشوائية عمييا .

اءا عمى مستوى
مدينة برج بوعريريج واحدة من ىذه المدن التي عانت من تدىور في نسيجيا العمراني سو ً
مما أثّر عمى الحركة
عام والمؤسسات الخدماتية بشكل
ّ
خاص أو المساحات الخارجية ّ ،
االطار المبني بشكل ّ

الوظيفية ليا مخمّفا العديد من الظواىر السمبية أبرزىا "ظاىرة االزدحام" التي تفاقمت عمى مستوى المركز
ّ
أىم المؤسسات
الحضري لممدينة  ،وذلك راجع لمعديد من االسباب اىميا التوسع العشوائي لممدينة وتكدس ّ

الخدماتية في مركزىا بطريقة غير مدروسة وعشوائية  .فرغم اعتبار المركز النواة الرئيسية لممدينة اال ّانو يعاني
االىمال والتدىور و فوضى التنقالت اليومية وظيور العديد من النقاط السوداء عمى مستوى الحركة الميكانيكية

الالتوازن في التنمية
البنى التحتية لالطار المبني وكذا اليياكل القاعدية و حالة ّ
او حركة المشاة وتدىور في ُ
لمحد من ىذه الظاىرة السمبية
الحالية والتصورات المستقبمية  .الشيئ ما دفعنا لمبحث عن طرق واساليب معاصرة ّ
من خالل استنتاج العالقة بين االزدحام في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج وتوزع المؤسسات الخدماتية

فيو وذلك من خالل وضع اقتراحات تساعد عمى التحكم في مسببات االزدحام من جية  ،ووضع اقتراحات

تساىم في اعادة االعتبار لممركز الحضري لمدينة برج بوعريريج وتنظيم مختمف العناصر المكونة لو وتفعيل
ديناميكيتو الوظيفية من جية اخرى .

ىذا ما سنتطرق لو في دراستنا تحت عنوان  '':العالقة بين توزيع وتوطين المؤسسات الخدماتية وظاىرة االزدحام
في المراكز الحضرية  ''.و المتمثمة في المقدمة وسبعة فصول والخاتمة .
في المقدمة ابرزنا العالقة بين المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري واالزدحام عمى مستواه بصفة عامة

وأسقطناىا عمى مركز مدينة برج بوعريريج  ،بعدىا تم طرح االشكالية متمثمة في مجموعة من االسئمة تناولت

الجوانب التي ينبغي التطرق ليا متبوعة بفرضيات تقترح بعض االجابات عنيا والمنيج المتبع واىداف الدراسة
ومراحميا في الفصل التمييدي .

أ

المقدمة
اما الفصل االول  ،كان خاصا بالتعريف بالمراكز الحضرية وخصوصا مراكز المدن الجزائرية وتحديد اىم
ّ
الدقيق والكممات
المفاىيم العامة عن المدينة والتوطين الرتباطيا بموضوع دراستنا ونظ ار لموضوع الدراسة ّ
المفتاحية المكونة لمعنوان ارتأينا تحديدًا أدق لمفاىيم الدراسة فخصصنا الفصل الثاني الذي تمحور حول

المؤسسات الخدماتية في المدن الجزائرية واىدافيا واىم وظائفيا ،الفصل الثالث اشتمل تعريفا عاما لظاىرة

االزدحام في المدن الجزائرية وكل ما يخصيا من اسباب تكونيا وعوا مل ظيورىا وكيفية تحديدىا  ،الفصل

الرابع كان عبارة عن دراسة تحميمية لمدينة برج بوعريريج وذلك لمتّعرف عمى المدينة ومشاكميا بشكل عميق،
والذي سيساعدنا في الفصل الخامس الذي وىو عبارة عن دراسة تحميمية لممركز الحضري لمدينة برج بوعريريج
 ،وقد ركزنا عمى واقع المؤسسات الخدماتية وتوزعيا في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج في الفصل

السادس  ،وأخي ار الفصل السابع الذي ابرزنا فيو العالقة بين المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري وظاىرة

ٍ
بتحميل
االزدحام مع تحديد المناطق المتفشية فييا و اسباب انتشارىا بالمركز الحضري لممدينة  ،لننيي الدراسة
لمفرضيات واالستمارة االستبيانية ومجموعةٌ من االقتراحات والتوصيات التي تحوي بعض الحمول المقترحة من
عامة .
طرفنا و نختتم الدراسة بخاتمة ّ


ب
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 -1اإلشكالية :

الخدماتية وظاىرة االزدحام في
المؤسسات
يعتبر موضوع دراستنا المتمثّل في  '' :العالقة بين توزيع وتوطين
ّ
ّ
وعممي كبيرين  ،وكذا توفير
ودقيقا في آن واحد ويحتاج الى إلمام نظري
المراكز الحضرية ''  ،موضوعا معقّ ًدا
ً
ّ

ومبنية عمى قاعدة سميمة  .لذلك ركزنا في اشكالية دراستنا
الضرورية لدراسة صحيحة
ّ
كل المعمومات والمعطيات ّ
الخدماتية في مدينة برج بوعريريج من عشوائية كبيرة في توزيعيا
المؤسسات
عمى عدة محاور؛ حيث تعاني
ّ
ّ

يضم مركز المدينة
والالّتوازن عبر مختمف قطاعاتيا وقد ّ
االول باعتباره القطاع الذي ّ
خصصنا بال ّذكر القطاع ّ
الدراسة المسبقة لمواقعيا وضرورة وجودىا في
كدس المؤسسات الخدماتية والمرافق فيو دون ّ
والذي يعرف بت ّ

المنطقة  ،زد عمى ذلك اآلثار السمبية الناتجة عن ىذا اإلىمال الذي انتج العديد من الظواىر غير المرغوبة عمى
مستوى المركز الحضري ابرزىا '' ظاىرة االزدحام'' وعمى ىذا االساس ارتئينا ضبط اشكالية دراستنا بطرح جممة
ئيسية والفرعية وىي كاآلتي :
من التساؤالت الر ّ

التّساؤل الرئيسي:
 ىل لتوزيع المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لممدينة عالقة بظاىرة االزدحام عمى مستواه ؟عية:
التّساؤالت الفر ّ
المؤسسات الخدماتية فيو ؟
ونوعية
 ىل فعالية المركز الحضري مرتبطة بعددّ
ّ
 ىل تقتصر ظاىرة االزدحام عمى المراكز الحضرية فقط ؟حاليا في مدينة برج بوعريريج سياسة ناجعة ؟
السياسة المعتمدة ّ
 -ىل تعتبر ّ

 -2الفرضيات :

اىم عامل استقطاب وجذب لمسكان وتوطنيم في مركز المدينة مما يجعل من
 تعتبر المؤسسات الخدماتية ّظاىرة االزدحام نتيجة حتمية عمى مستواه .

الخدماتية ومدى احتياج السكان ليا وليس بعددىا الذي
إن فعالية المركز الحضري مرتبطة بنوعية المؤسسات
ّ
 ّيعتبر ذا تأثير مزدوج سمبي وايجابي .

 ظاىرة االزدحام ال تقتصر عمى المراكز الحضرية فقط ّانما تبرز عمى مستواىا لمتركز المؤسسات الخدماتيةالرئيسية فييا .
ّ

أدى الى عدم تمبيتيا
المؤسسات
 إن نقص المعايير وعدم التّوازن في توزيعالخدماتية في مدينة برج بوعريريج ّ
ّ
ّ
لمتطمّبات الس ّكان مما يجعل منيا سياسة فاشمة .
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 -3دوافع اختيار الموضوع:
 -أىمية الموضوع عمى مستوى األبحاث العممية في مجال تسيير المدن.

المعنية لظاىرة االزدحام في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج.
 إىمال الجياتّ
 ترّكز معظم المؤسسات الخدماتية الرئيسية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج.مسيري مدينة برج بوعريريج الى مشاكل المركز الحضري.
 -لفت انتباه ّ

 -4االدهدا

المرجوة من الدراسة :

 التعرف عمى العالقة بين موقع المؤسسات الخدماتية وظاىرة االزدحام .الخدماتية عمى المجال الحضري .
المؤسسات
 تأثير اختيار موقعّ
ّ
 تحديد نوعية الخدمات والمرافق في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج . -الكشف عن جوانب الخمل واقتراح أساليب معالجتيا .

 -تحسين ظروف الحياة اليومية لس ّكان مدينة برج بوعريريج .

الخدماتية وادراك دورىا في تنظيم المجال
المؤسسة
خاصة في اختيار موقع ونوع
 رفع المستوى التّسييريّ
ّ
ّ
ي لممدينة .
الحضر ّ
 -إعطاء صورة الئقة لممدينة ومركزىا والتي من شأنيا إبراز ىويتيا والتعرف عمى واقعيا.

 -5المنهج المتبع:

نظ ار ألننا نسعى إلى فيم العالقة بين تموضع المؤسسات الخدماتية وظاىرة االزدحام في المراكز الحضرية
بمدينة برج بوعريريج  ،فإن المنيج الذي اخترناه ىو المنيج الوصفي التحميمي الذي ىو شكل من أشكال الوصف

والتحميل والتفسير العممي بغية الوصول لتشخيص صحيح لمظّاىرة المدروسة كما وكيفًا بواسطة جمع المعمومات

النظرية والمعطيات الميدانية وتصنيفيا وتحميميا واخضاعيا لمدراسة لذلك فيو المنيج المناسب لطبيعة بحثنا،
ألنو ييدف في األساس إلى فيم الظواىر المدروسة اعتمادا عمى ثالث عمميات متواصمة ومترابطة وىي :

وصف الجوانب المرتبطة بالظاىرة ،ثم إجراء عممية التحميل من أجل تفسيرىا وفيميا ،ثم استخالص وتثبيت
النتائج.

 -6التقنيات المستعممة:
منيجيا لجمع معطيات البحث،
تقنيات البحث ىي مجموعة من إجراءات وأدوات لمتقصي المستعممة
ّ
إذا كانت ّ
وتعدد الجوانب المرتبطة بالظاىرة المدروسة قد فرض عمينا التنويع في التقنيات ،ألننا
فإن طبيعة دراستنا ىذه ّ
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نبحث عن اختيار التقنية المناسبة التي تتماشى مع طبيعة المادة العممية المراد الحصول عمييا في كل مرة،

عدة طرق لجمع المعمومات وىي :
اعتمدنا في دراستنا عمى ّ

 المالحظة :من أجل وصف وتشخيص وضعية وتوطن المؤسسات الخدماتية في مركز مدينة برج بوعريريج المقابمة :وىي مرتبطة أيضا بالجانب التسييري واستعممت بالتحديد مع الييئات المشرفة عمى التسييروالتخطيط لتموضع المؤسسات الخدماتية بمركز مدينة برج بوعريريج.

 استمارة استبيانيه  :باعتبارىا اىم الوسائل لجمع المعمومات المتعمقة بالحالة المدروسة وقد اخترنا تقنية العينةالعشوائية البسيطة بنسبة . ℅5
 باإلضافة إلى ذلك فقد استعممنا الوثائق البيبميوغرافية (الكتب ،المجالت ،الدوريات) والمونغرافيا كوسيمة لجمعالمعطيات النظرية ،وكذا الوثائق الميدانية (المخططات) التي تتطمبيا الدراسات العمرانية.

 -7الصعوبات والعوائق:

 نقص البيانات وتضاربيا من مصمحة ألخرى مع عدم دقّتيا.الالزمة.
 -رغم االتصال بالعديد من المصالح اال ّأننا واجينا صعوبة في الحصول عمى الوثائق والمخططات ّ

 -8مراحل البحث :

عمى ضوء االشكالية المطروحة تم تحديد منيجية البحث وذلك لإلجابة عمى مختمف التساؤالت المطروحة

لموصول الى نتائج تخص البحث من خالل تصور جممة من االقتراحات وحمول لممشاكل وعميو تم وضع مخطط

بحث لتنظيم وتسييل الدراسة :

 -1-8مرحمة البحث النظري:
النظرّيات التي تتعمّق بموضوعنا  ،ومحاولة
بالنظر لطبيعة دراستنا آثرنا تمخيص بعض ما نشر السيما مختمف ّ
ّ
الرجوع لبعض الوثائق ىامة كوثائق عمى المستوى المحمي مثل
اسقاطيا عمى واقعو المتداخل والمتشابك و ّ
المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير  P.D.A.Uومخطط شغل االراضي LA ، P.O.S

 . MONOGERAPHIEوفي ىذه المرحمة تم االطالع عمى الوثائق والمراجع المختمفة التي يمكنيا اثراء

الخدمات وكذلك تمك المتعمقة بمجال الدراسة كما تم االطالع عمى اىم الخرائط والبحوث المنجزة من قبل

الباحثين ،واليدف من ذلك ىو معرفة االطار النظري لمخدمات الحضرية والخصوصيات الجغرافية والبشرية
لمدينة برج بوعريريج .

 -2-8مرحمة البحث الميداني:
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المحصل عمييا بمرحمة
وقد تمت بخرجات ميدانية لجمع اكبر عدد من المعطيات  ،بيدف مطابقة المعمومات
ّ
البحث النظري وكذلك االستجوابات المباشرة مع مسؤولي المديرّيات ومختمف المصالح التقنية واالستمارات

االستبيانية لالستفادة من خبراتيم حول الموضوع ومنطقة الدراسة واالتصال بمختمف الييئات والمصالح االدارية
والمتمثمة في :
 المصالح التقنية لبمدية برج بوعريريج .
 مديرية البناء والتعمير.

 مديرية السكن والتجييزات العمومية .
 مديرية الصحة .
 مديرية التربية .

 مديرية الشباب والرياضة .

 مديرية الشؤون الدينية واالوقاف .
 مركز الشرطة .

 -3-8مرحمة تحميل وفرز المعمومات :
تعتمد ىذه المرحمة عمى فرز وتحميل المعطيات المتحصل عمييا و ترتيبيا حسب المحاور التي تخدم البحث ،

ثم معالجتيا وتمثيميا في خرائط وجداول وبعدىا نتطرق لمتعميق عمييا واب ارز مختمف النتائج التي من خالليا

نتمكن من تحديد عالقة المؤسسات الخدماتية بظاىرة االزدحام .
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تمهيد :

في الوقت الحالي نالحظ عمى المستوى العمراني تطو ار كبي ار لممدن وبالتالي تطو ار عمى مستوى مراكزىا الحضرية
متأث ار بالعامل الزمني وكذا التكوينات االجتماعية واالقتصادية المتباينة حيث تعتبر المدن االطار الذي يضم

المجموعات العمرانية والمعمارية اليامة ممبية كافة احتياجات سكانيا  .ومركز المدينة يعتبر المرآة العاكسة
لممدينة وىو المسؤول بشكل كبير عن اعطاء الصورة الالئقة ليا .في الفصل التالي سوف نتطرق لممراكز

الحضرية بشكل عام حيث نستيميا بالتعريف بالمدينة وتحديد مفيوميا ووظائفيا ثم التطرق النوا ع المدن

الجزائرية بعدىا نحدد مفيوم المركز الحضري والمعايير المحددة النواعو ووظائفو واسالي

توض المراكز

الحضرية الرئيسية في المدن ومحدداتو الفزيائية وتكوينو العمراني والمعماري وفي االخير نضر بعض االمثمة

عن المراكز الحضرية لمدن العالم .

 -Iمفاهيم عامة عن المدينة :

 -1مفهوم التوطين:

يستخدم لمداللة عمى العمميات التي يراد منيا تحقيق االستقرار االجتماعي واالقتصادي لمجموعات متنقمة من

السكان توصف بعدم االستقرار ألسبا

متعددة تختمف بين حين وآخر ،تبعاً لطبيعة الشروط االقتصادية

واالجتماعية التي تعيشيا ىذه المجموعات .وتختمف عوامل عدم االستق ارر بين مكان وآخر ،أو دولة وغيرىا،

باختالف البيئة الطبيعية التي يعيش فييا السكان ، 1فنظرية التوطين تيتم بالتوطين الجغرافي لمنشاطات

االقتصادية ،و أصبحت جزء ال يتج أز من الجغرافيا االقتصادية ،عمم األقاليم و االقتصاد المجالي .و ىي تعتمد

أساسا عمى نظرية االقتصاد الكمي خاصة عمى فرضية أن المتعاممين االقتصاديين يتعاممون حس

مصالحيم

الخاصة ،و بالتالي فإن المؤسسات االقتصادية تختار المواق التي تزيد من فوائدىا إلى أقصى نقطة ،و األفراد

كذلك يختارون تمك المواق التي تثمن استعماالتيا.2

 -2مفهوم المدينة :
بالرغم من كثرة العمماء الميتمين بتعريف المدينة إال أنيم لم يعطوا تعريفا واضحا ليا ،ذلك أن ما ينطبق عمى
مدينة ال ينطبق عمى أخرى ،ألنيا عرفت باختصاصات متعددة حس

وجية نظر كل عالم ،فمنيم من فسر المدن

في ضوء ثنائيات تتقابل بين المجتم الريفي والحضري ،ومنيم من فسرىا في ضوء العوامل االيكولوجية ،ومنيم

من تناوليا في ضوء القيم الثقافية:

1
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2

د.أ.عبد المالك تاشريفت ،محاض رة في االقتصاد الحضري ،السنة أولى ماستر.5102 ،

5

المراكز الحضرية في المدن الجزائرية

الفصل االول

 قــانونـياً :ىي المكان الذي يصدر فيو اسم المدينة عن طريق إعالن أو وثيقة رسمية.

 حجمــياً :فقد عرفت المدينة في ضوء عدد السكان ولقد أجمعت بعض الييئات الدولية عمى أن المكان الذي
يعيش فيو أكثر من  51111نسمة فأكثر يعتبر مدينة.

 اجتماعيا :المدينة ظاىرة اجتماعية ،وىي ليست مجرد تجمعات من الناس برأي "روبرت بارك" م ما يجعل
حياتيم أم ار ممكنا ،بل ىي اتجاه عقمي ومجموعة من العادات والتقاليد إلى جان

تمك االتجاىات والعواطف

المتأصمة في ىذه العادات والتي تنتقل عن طريق ىذه التقاليد ،وىي في النياية مكان إقامة طبيعية لإلنسان

المتمدن ،وليذا السب

تعتبر منطقة ثقافية تتميز بنمطيا الثقافي المتميز.

 وظيـفيـاً :ال يوجد لممدينة وظيفة واحدة بل ليا عدة وظائف:

فيي وحدة عمرانية ذات تكامل وظيفي ،فيي ال تشمل قطاع الزراعة فحس

(كما في الريف) بل تتعداه

لمصناعة،التبادل التجاري ،الصناعات الثقيمة ،وتجارة القطاعين الخاص والعام ،والحرف وكل مالو عالقة بأصول
تطورىا إلى العالمية ،وتسمى ىذه الصناعات بالصناعات الحضرية.

 تاريــخـياً :وعرف ممفورد المدينة بأنيا حقيقة تراكمية في المكان والزمان ،ويمكن استقراء تاريخيا من مجموعة
التراكمات التاريخية ،واألخذ بالمبدأ التاريخي الذي يقول أن المدينة تاريخ قديم ،وأن التعرف عمييا يتم من خالل
الشواىد العمرانية القديمة ،وبالتالي فإن الحكم عمييا من ىذا المنطمق غير مقبول.

 موقــعيـاً :تنشأ المدن في مواق مختارة تتمت بأفضميتيا عن سواىا من المدن ،ويرى الجغرافيون أن المدينة
حقيقة مادية مرئية ،يمكن تحديدىا والتعرف عمييا بمظير مبانييا وكتمتيا وطبيعة شوارعيا ومؤسساتيا وكذلك
تفردىا بخط سماء مميز .وىناك نقاط جغرافية وعمرانية تحدد مفيوم المدينة موقعيا.



فالنقاط الجغرافية:

 نقاط جغرافية بيئية (خطوط الساحل ،بحر ،سمسمة جبال ،أنيار وتالقي -عقد تالقي طرق النقل(مواصالت ،سكك حديد ،سيارات).

 نقاط استراتيجية تجم بين مزايا البر والبحر(أنفاق ومواق نقل جوي وبحري وضائق).أما نقاط المميزة عمرانيا ومعماريًا ،مثل تعريف توماس وكوين:
 وجود المباني المرتفعة والمتقاربة والمنازل ومكات -عادات وتقاليد أىل الريف.

اإليجار.

 كثرة وكثافة السكان العالية. -المين والحرف المتعددة.

 -الييئات االجتماعية غير الموجودة في الريف.
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 -تميز المدينة بالحركة.

 تعقد الحياة والروابط بين سكان المدينة والمدن األخرى. -تعدد األقميات في المدينة.

 -المدينة مركز إشعاع ثقافي ،فني وعممي.

 -3وظائف المدينة :

 -1-3الوظيفة التجارية :
نشوء المدن  ،حيث أقيمت ىذه االخيرة عمى محاور الطرق التجارية  ،ضفاف

تعتبر من أقدم وأىم أسبا

االنيار و الموانئ أو حول االسواق وعرفت معظم المدن ما عرف بتجارة التجزئة إال أن بعضيا عرف بمدن
تجارة الجممة كمدينة '' ''Viensبإيطاليا . 3
 -2-3الوظيفة السياسية:
تكون في الغال

مرتبطة بالوظائف االخرى إال أن بعض المدن أوجدت ليذا الغرض كما ىو الحال في مدينة

ب ارزيميا عاصمة الب ارزيل .

4

 -3-3الوظيفة السكنية:
ىذه الوظيفة تحتل اكبر المساحات في المدن ،لكن السكن يأخذ عدة أشكال في نفس المدينة وما بين المدن

ىناك اختالف ( مدن يغم

عمييا السكن الفردي مثال ) والتفريق بين شكل و آخر يعتمد عمى شكل السكن .و

المجال السكني ىو مكان يؤدي الوظيفة السكنية مخصص لراحة السكان و استرجاع الطاقة ,حيث نجد فييا
مدارس ,قاعات عالج....الخ.

5

 -4-3الوظيفة الترفيهية :
تشمل استعماالت االرض الترفييية داخل المدن اصناف متنوعة أبرزىا المتنزىات العامة  ،المالع

الرياضية

 ،والحدائق و النوادي و دور السينما ،المسارح و المكتبات ،وتمتد قائمة ىذه المجاالت إلى االماكن الطبيعية
كالشواطئ و البحيرات واالنيار و الغابات و ترتبط بيذه القائمة بعض االماكن الترفييية داخل المدن فمن

3

 :د .خمف اهلل بوجمعة العمران و المدينة ،دار اليدى ،عين مميمة 2005،ص. 67-66:

4

معنصر عماد البناء المعماري العمودي كخيار لمسكن االجتماعي وانعكاساتو عمى استيالك العقار وتسيير المدينة حالة المدينة الجديدة عمي منجمي -قسنطينة – مذكرة لنيل شيادة الماجستير

5

مزيان سمية التجديد الحضري إعادة االعتبار لممراكز القديمة  .حالة المركز القديم لمدينة أم البواقي مذكرة لنيل شيادة الماستر 2113ص. 12:

في اليندسة المعمارية  2112ص. 8:
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تحديدىا  ،وم ذلك تستطي أن تممس تمركز االنواع الراقية من الفنادق و دور السينما و المسارح في

التجاري و ال تخمو المناطق السكنية من ىذه التجييزات الترفييية و أيضا عمى امتداد الطرق العامة.
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 -4المدن الجزائرية :
تتميز المدن الجزائرية باالختالف من حيث النشأة و التركيبة العمرانية ،و ىذا راج إلى تعاق

حضارات و أمم

مختمفة ،و كذا التمايز في السياسات العمرانية المطبقة عمييا ،ناىيك عن الموروث االستعماري وتصنف الى :
 -1-4المدن المرفئية:
أنشأت ىذه المدن عمى طول الشريط الساحمي ،تتموض غالبا في الخميج بحيث تكون مخيمة برأس بحري،

فيكون توسعيا محصو ار بين البحر و سفوح الجبال ،أين تتب خطة نصف دائرية أو خطية .و من بين المدن

نذكر :الجزائر ،بجاية و جيجل .

7

المخطط رقم ( : )0يمثل المدينة مرفئية في المدن الجزائرية .

الصورة رقم ( : )0تمثل مدينة مرفئية جزائرية .

المصدر diguirbus.blogspot.com:

المصدر diguirbus.blogspot.com:

 -2-4المدن التقميدية:
بنيت اغم

ىذه المدن في المناطق الداخمية فكان بعضيا عمى االثار الرومانية

(ميمة و تبسة).

تتميز ىذه المدن بوجود حي قديم وفق مخطط عشوائي ،و حي جديد بمخطط شطرنجي انشأ خالل الفترة
االستعمارية ،ومن بين ىذه المدن نجد  :تممسان  ،البميدة ،المدية و معسكر.
 -3-4المدن االستعمارية:

6

صبري فارس الييتي  :التخطيط الحضري دار اليازوري عمان االردن ( د,ط)  5112ص . 228

7

مدونة العمران في الجزائر  5102-10-01سا51.12
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أنشأت ىذه المدن في المناطق الداخمية و ىذا ألغراض عسكرية اقتصادية ،تمتاز بمخططات شطرنجية أحادية

المركز ( الحي االروبي)  .تمييا االحياء العربية بالضواحي و بطريقة عشوائية ،و كان التوس في ىذه المدن
وفق خطة حمقية ،مثل :سطيف ،سيدي بمعباس ،سوق أىراس و قالمة و أم البواقي .
الصورة رقم ( : )5تمثل مدينة استعمارية جزائرية .

8

المخطط رقم ( : )5يمثل المدن االستعمارية في الجزائر
.

المصدر diguirbus.blogspot.com:
المصدر diguirbus.blogspot.com:

 -4-4المدن الصحراوية:
و قد اختمفت ىذه المدن عن الحاالت المذكورة سابقا ،و ىذا راج إلى العوامل المناخية ،كما يعتبر القصر النواة

االولى لممدينة ،و قد توسعت بطرق مختمفة و مخالفة لباقي المدن سواء من حيث المخططات أو من حيث مواد
البناء ،ومن أىم المدن نذكر مثال :غرداية ،تقرت ،بشار ،ادرار و بسكرة.

9

المخطط رقم ( : )0يمثل المدن الصحراوية في الجزائر .

المصدر diguirbus.blogspot.com :

digiurbs.blogspot.com 8
digiurbs.blogspot.com9
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 -IIمفاهيم عامة عن المركز الحضري للمدينة :

مركز الحضرية لممدن ىي المكان المفضل لتالقي السكان ،فمن خاللو تتم المبادالت التجارية ،االجتماعية،
إن ال ا
الثقافية و السياسية ،فيي في الواق تعبير عن حياة المدينة و بالتالي عن حياة السكان .

10

 -1مفهوم المركز الحضري المدينة :
 شكال :عبارة عن ساحة مركزية متميزة ،أو شارع رئيسي يتطابق فييا أحيانا م المركز اليندسي لممدينة،حيث يمثل القسم العتيق( القديم ) أو النواة األولى المكونة لييكميا.

 دورا :إن مركز المدينة ىو المكان المفضل لتالقي السكان لكي تتم من خاللو المبادالت التجارية،االجتماعية ،الثقافية و السياسية حيث تزداد بو الكثافة لممنشآت مقارنة بالمناطق المحيطة بو.

 -عمرانيا :ىو مجموعة من التجييزات ذات طبيعة و عدد متغير حس

عدد السكان و نفوذ المدينة ،مكممة

لممنشآت السكنية ،المساحات الخضراء و الساحات العمومية ،و تكون موزعة في الغال

منظمة و متصمة بشبكة اليياكل القاعدية.11

عمى مساحة محددة،

 -2معايير تحديد المركز الحضري:
يحدد مركز الحضري لممدينة حس

عدة معايير و مؤشرات منيا:

 -1-2المعيار التاريخي:
ىو معيار أساسي في دراستنا يمكن تحديد مجال الدراسة بالرجوع إلى نشأة و تطور المدينة عمرانيا .

12

 -2-2المعيار الوظيفي:
نالحظ في مركز المدينة وجود عدة نشاطات متجمعة تدل عمى صبغة ىذا المركز بطابعو الخاص و الممتاز،
مما يدل عمى ارتكاز في وسط المساحات الكبرى  ،حيث نالحظ أيضا وجود مصالح مختصة و تجم لعدة

إدارات عمومية و مقرات شركات  ،و مكات

أعمال و المصالح الخاصة.

وكذلك من بين تمك المساحات المتعمقة بمركز المدينة نالحظ وجود قطاعات كثيرة وذات أىمية من بينيا قطاع

الثقافة و التسمية.
10

جاكمين بوجو قارنيي ،ترجمة حميمي عبد القادر ،الجغرافية الحضرية ،ديوان المطبوعات الجامعية -الجزائرية ،0292 ،ص. 002

11

أحمد حمواني ،المدينة و مجال تطوير فضاءاتيا الحياتية ،مجمة الباحث االجتماعي ،منشورات جامعة باتنة ،ص005

12

عبد الرزاق تممساني ,سعيدي التحوالت الحضرية آفاق لمتنظيم (المركز االوروبي ) سطيف مذكرة تخرج لنيل شيادة ميندس دولة في التييئة الحضرية ,جامعة قسنطينة ,دورة جوان  5110ص

00
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 -3-2المعايير المركزية و الحركية:

إن مركز المدينة ىو النقطة الحساسة لكل حركة دائبة و نقطة الوصول لجمي الفئات اليامة  ،المتوجية يوميا
لمعمل أو لمشراء أو لمدراسة  ،كما يعرف مركز المدينة بكثافة الزوار  ،وذلك ألىمية المحالت  ،والقيمة التاريخية
لممركز و المرافق المستعممة دائما من طرف الزبون كالمرافق العمومية و المكات
المدينة ىو مكان التنظيم و النبض االجتماعي .

13

الخاصة و التجارة ،إذا مركز

 -4-2معايير أخرى:
يحدد المركز الحضري لممدينة بمؤشرات أخرى منيا:
 -كثافة حركة المرور.

 -عدد و كثافة كل من السكن و السكان.

 نسبة العمالة بين المركز و القطاعات االخرى. -3انواع المركز الحضري :

14

تصنف مراكز المدن من الناحية الييكمية و الوظيفية كما يمي:
 -1-3الناحية الوظيفية :من حيث الوظيفة تنقسم مراكز المدن إلى:
 المركز اإلداري :المركز اإلداري ىو مركز خاص بالمؤسسات التابعة لمدولة ،السمطات المحمية ،مراكز
الخدمات ،الخدمات الممحقة و المنظمات العمومية ،و تزود بتجييزات ذات نوعية رفيعة.

 مركز األعمال :مركز األعمال ىو مركز لمحياة التجارية و االجتماعية لممدينة ،و قد قام مورفي بتحديد
خصائص المركز و ىي :السيولة الحركية ،التركيز الكبير لمبنايات ،باإلضافة إلى ارتفاع سعر العقار و

الضرائ  ،كما يضم جمي المجموعات الحرفية ،النشاطات التجارية و كل الطبقات االجتماعية.

 المراكز االجتماعية و الثقافية :و ىي عبارة عن مجموعة من التجييزات متعددة الوظائف ،مخصصة لتدعيم
الثقافة و النشاطات العمومية كالصحة ،كما تسمح باشتراك سكان الجوار في تييئة مجموعة الخدمات و

اإلنجازات الجماعية.

13
14

Pierre Labored:p150

دليل تخطيط مراكز األحياء و المجاورات السكنية ،و ازرة الشؤون البمدية و القروية ،الرياض ،5110 ،ص19
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 المركز التاريخي :و ىو النواة األولى لممدينة القديمة ذات الطبيعة المتطورة ،تكون في غال

األحيان متميزة

بييكمة مميزة ،كما توجد في المراكز في حد ذاتيا إشكالية المحافظة عمى اإلرث المعماري و العمراني الموجود

بيا.

 -2-3الناحية الهيكمية :و حس

الييكل الخاص بمراكز المدن نجد  10أنواع لمراكز المدن :

 المركز الحضري  :ىو مجموعة من التجييزات االجتماعية ،الثقافية ،الترفييية ،اإلدارية و االقتصادية ذات
االستخدام غير اليومي  ،مجال خدمتو من  21إلى  011ألف ساكن .و عادة ما تق ىذه المراكز بين مجموعة
كبيرة من المجاورات الحضرية ،و تتميز بالكثافة المتوسطة  .أو العالية لمتجارة و األبنية السكنية ،و يتميز
بالتركيز الكبير لمنشاطات و الكثافة اليائمة لمنقل و حركة المشاة ،باإلضافة إلى الحركة الميكانيكية.15

 مركز ما بين األحياء :ىو تجم لممرافق اإلدارية ،االجتماعية ،الثقافية و التجارية ذات اإلستخدام اليومي،
مجال خدمتو من  51إلى  21ألف ساكن ،و يكون تصميمو نتيجة لحجم التوزي السكاني العمراني من حيث

المساحة و السكان.16

 مركز األحياء :ىو مجموعة من التجييزات القاعدية :مدرسة ،صيدلية ،قاعات اجتماعات...الخ ،و ىي
موجية لخدمة عدد من السكان يتراوح ما بين  10و  51ألف ساكن.17

 -4وظائف المركز الحضري :

يجتم في مركز المدينة كافة الوظائف الخدماتية لمبنية االجتماعية في مرحمة معينة و يمكن تصنيف ىذه

الوظائف في مجموعتين :


المجموعة االولى  :و تضم الوظائف غير المباشرة كالمؤسسات السياسية و االدارية ،ومراكز



المجموعة الثانية :و تضم الوظائف ذات الصمة المباشرة المرتبطة بحياة سكان المدينة ككل ،

البحوث و المعاىد الفنية ...الخ  ،و كذلك الو ازرات و السفارات في العواصم.

وتضم المباني التجارية و الخدمة و الورشات الحرفية و المطاعم و مراكز التسمية و النشاطات

االجتماعية و المراكز الثقافية و المباني االدارية عمى مستوى المدينة و بعض المؤسسات االنتاجية .

كما يضم المركز وحدات سكنية ضرورية لسكان المركز من ناحية والحيائو ليال من ناحية اخرى ،وىذا يستدعي

تامين الخدمات االساسية الضرورية االزمة لمحياة اليومية جنبا الى جن

م الخدمات المركزية المطموبة لممدينة

اخير البد من التنويو الى ان مركز المدينة عدا وظائفو االساسية يقوم بوظيفة ىامة جدا و ىي الربط
ا
ككل و

 15خلف حسٍي الذٌلوً ،التخطٍط الحضري أسس ّ هفاٍُن ،الطبعت األّلى ،الذار العلوٍت للٌشر ّ التْزٌع ،عواى ،2002 ،ص.35
ً 16فس الورجع ،ص .33
ً 17فس الورجع ،ص .35

12

المراكز الحضرية في المدن الجزائرية

الفصل االول

االجتماعي و اليومي الذي يجم بين مختمف الفئات السكانية كما ان نوع المباني في المراكز وطرازىا المعماري
و اسمو توضعيا و الفراغات المحيطة .

 -5مستويات توضع المراكز الحضرية الرئيسية في المدن:
يتم بجمي االنشطة و الخدمات العامة و كذلك الخدمات التجارية عمى مراكز متدرجة في االىمية  ،تتوزع في

كافة أنحاء المدينة من ىنا تأتي أىمية اختيار مواق مراكز المدن بشكل متسمسل يسمح لمسكان المستفيدين من

خدماتيا من تمبية الحاجات اليومية  ،أما الحاجات العارضة ( أسبوعية أو شيرية ) فيتم تجميعيا في مراكز ابعد

نسبيا عن السكن وىكذا يمكن تقسيم المراكز في المدن إلى عدة مستويات:
 -1-5المركز الحضري عمى مستوى المدينة:

تتمركز فيو االنشطة التجارية و بعض الخدمات التثقيفية و الترفييية عمى مستوى المدينة باالضافة إلى الخدمات

اليومية لسكان المركز  ،كما يضم المركز الرئيسي أيضا العناصر االدارية التي تشمل كافة دوائر الدولة و
البمدية و البريد و الشرطة و المساحة الالزمة لمواقف السيارات.
 -2-5المركز الحضري عمى مستوى القطاعات السكنية و المناطق و األحياء:

مركز دينية و إدارية
يحوي المكرز خدمات تجارية فرعية و خاصة تجارة السم االستيالكية ويمحظ إضافة لذلك ا

خاصة و مطاعم ومقاىي ونوادي اجتماعية و بعض المدارس المتوسطة والثانوية و االبتدائية والمينية وكذلك
مساحة مبنية مخصصة لسكان األحياء ومن الضروري وجود مركز صحي ومالع

رياضية عمى أطراف

الحديقة العامة العائدة ليذا المركز كما تخصص مساحات إضافية لمواقف السيارات قر األبنية العامة اواألبنية
السكنية.

 -3-5مراكز الوحدات األساسية :
تمثل ىذه المراكز الخمية المركزية األولى في المدن لتوفرىا عمى الخدمات األساسية التي ترتبط بشكل مباشر

بحياة السكان و احتياجاتيم اليومية التجارية و االجتماعية والثقافية و الدينية و الصحية و اإلدارية وكذلك

التعميمية و رياض األطفال ويخصص ليذا الغرض مساحة مالئمة تتناس

م الواق االجتماعي الثقافي ،كما

تخصص مساحة لحديقة عامة تضاف الييا مواقف السيارات الضرورية لتامين خدمة المباني.

18
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المراكز الحضرية في المدن الجزائرية

الفصل االول

 -6العوامل التي تؤثر عمى موقع المراكز الحضرية في المدن:19
تعتبر المراكز الحضرية بالمدينة واحدة من العناصر الرئيسية و اليامة في تكوين و بناء ىيكميا ،و التحديد
المكاني لممركز الحضري يجعل من عالقتو بالتغييرات التي تتم في المدينة نتيجة لمنمو و التحضر عالقة مباشرة

و إيجابية ،من حيث سرعة التأثير التي تتطم

معيا تمبية فورية الحتياجات ىذا التغيير ،وقد يسمح ىذا النمط

التخطيطي لممدينة بالتغيير و التنمية ،و ىي في ذلك تتأثر في بنائيا بعوامل عديدة ىي:



العوامل الطبيعية :إن ظروف التشكيالت الطبيعية لمموق العام لممدينة قد تفرض نمطا معينا يتناس

و

إشكاليات ذلك الموق  ،كأن تمتد ال مدينة عمى ساحل بحر أو نير مكونة النمط الشريطي أو يكون الموق العام
ذو طبوغرافية شديدة التباين بين االرتفاع و االنخفاض فيتأثر بيا التخطيط العام لممدينة ،متخذا النمط المتمركز

أو المتناثر.


العوامل االجتماعية و االقتصادية :تشكل االحتياجات السكانية حجم الوحدات ،المؤسسات الخدمية و

معدالتيا و مستوى أدائيا و التي تتحكم بدورىا في حجم المركز الحضري بالمدينة ،فكمما ارتف المستوى

االقتصادي و مستوى مدخول األفراد في المدينة ،كمما ازدادت االحتياجات السكانية التي تفرضيا التكوينات
االجتماعية ،و بالتالي يتأثر حجم مركز الخدمات.


العوامل الوظيفية :تحدد عناصر المركز و أنشطتو المختمفة الوظيفة األساسية لممدينة ،وذلك طبقا

لمنشاط الغال

عمى مؤسسات الخدمة بالمركز و التي يفرض عمييا الوظيفة تبعا لمدور الذي تؤديو المدينة في

الحيز الحضري اإلقميمي لشبكة التجمعات ،و عمى ذلك أيضا يظير المركز اإلقميمي لألنشطة و الخدمات و
مركز مدن العواصم و المراكز المحمية و غيرىا من مستويات الخدمة و وظائفيم.


القرار السياسي :يتدخل القرار السياسي في التأثير عمى تركي

المراكز الحضرية لممدن التي غالبا ما

تنشأ بقرار سياسي ،فيتحول مركز التجم الصغير أو المركز الريفي إلى مركز لمدينة حضرية كبيرة ،و بالتالي
تتغير معيا مكوناتيا و من ىنا يظير تأثير القرار السياسي في تركي

 - 7أهداف المركز الحضري :

المراكز الحضرية لممدن.

20

تمثل المراكز الحضرية نمطاً عمرانياً متقدماً ورؤية بعيدة المدى لتخطيط وتطوير المدينة سوف تساعد عمى حل
الكثير من القضايا الحرجة التي تسب

العمراني:

بيا التمدد غير المنظّم ،ومن األىداف والفوائد المرجوة من ىذا النمط

 مساندة مركز المدينة الحالي.
 19لْهً كٌٍِتً ،فس الورجع ،ص .41
 20م.هعٍض الوالكً ،تعرٌف الوركس الحضري ّأُذافَhttp://www.banimalk.net/ 14:23,23-01-2016 ،
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المراكز الحضرية في المدن الجزائرية

الفصل االول
 دعم توجو اإلدارة الحضرية نحو الالمركزية.

 توفير األنشطة والخدمات لممناطق الحضرية الجديدة البعيدة عن وسط المدينة.
 توفير فرص وظيفية جديدة في قطاعات المدينة المختمفة.
 خفض معدل الرحالت المرورية إلى وسط المدينة.

 تحسين البيئة الحضرية بشكل عام من خالل نموذج عالي الكفاءة والنوعية في تخطيط تمك المراكز.

 -8مورفولوجية المراكز الحضرية :

ان مورفولوجية المراكز عبارة عن النسيج البنائي ويشمل الشكل و الوظيفة و الطرق وتتمثل في :
 -1-8المخطط الشطرنجي :
يتميز ىذا المخطط بتعدد المحاور و النقاط المركزية ذات ميزة معمارية قوية و يتحول النسيج من قطعة أحادية

الوظيفة إلى مجال حضري متعدد الوظائف كما تكون فيو حركة المرور منتظمة ومتعددة االتجاىات.

21



المخطط رقم ( : )0يمثل المخطط الشطرنجي لممدن

الصورة رقم( : )0تمثل مدينة جزائرية بمخطط شطرنجي

المصدر www.alriyadh.com:

المصدر www .travelzade .com :

 -2-8المخطط االشعاعي المركزي:
يرتسم ىذا المخطط عمى شكل حمقات مركزية تقطعيا شرايين في شكل نجوم تقط الشوارع الدائرية ،فباإلمكان

الوصول بسيولة إلى المراكز ابتداءا من االطراف ،وىو المركز الذي تتركز فيو أحياء المعامالت و الخدمات

العامة الواجيات ممتدة بأقواس دائرية ،حيث ظيرت المباني عمى أشكال غير منتظمة ،والصالح بعض ىذه

21

د .عمر وصفي ،د.سموىسقال ،مرج سبق ذكره ،ص051
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المراكز الحضرية في المدن الجزائرية

الفصل االول

االخطاء ،فقد حمت في بعض االحيان أشكال سداسية االضالع المت ارصة محل الدوائر مما يؤدي إلى تيذي
شروط الحركة والرؤية .

22

المخطط رقم ( : )2يمثل المخطط االشعاعي المركزي لممدن

الصورة رقم( : )0تمثل مدينة بمخطط اشعاعي مركزي

المصدر www.ghadinews.net:

المصدر www.ghadinews.net:

 -3-8المخطط الخطي:
تقوم فكرة الخطة الخطية أو الشريطية باعتمادىا عى ممر مركزي تتركز عمى طولو االنشطة الصناعية

والتجارية  ،ترتكز الكتمة السكنية لمركز المدينة عمى ىذه الطرق الرابطة وتنفصل بعضيا عن االخرى بواسطة
مناطق مفتوحة  ،وبصفة عامة يحدد موض مركز مدينة خطي بنوعين من محاور التنمية:

 محاور االستقطاب الخطية :
التي تولد ديناميكيات التنمية العمرانية من الوظائف الحضرية عمى صفحة المكان بالموض الخطي ،وأىم
عناصرىا تتمثل في:



المحاور الطرقية السريعة(متعددة الحارات).

االمتداد الخطي لجية المناطق الخضراء.
 محاور التركيز الطولي لمعمران:

فابرز أمثمتيا االمتداد الطولي لممرتفعات أو الكثبان الرممية الخطية ،وأكثر عيو ىذا النمط االختناقات

المرورية التي يمكن أن تحدث بسب كثافة الحركة اآللية وحركة الراجمين.

22

www.startimes.com 05-01-2015/ h:17 :19

www.startimes.com 05-01-2015/ h:17 :19 23
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المراكز الحضرية في المدن الجزائرية

الفصل االول

المخطط رقم ( : )6يمثل المخطط الخطي لممدن

الصورة رقم (:)2تمثل مدينة بمخطط خطي

امصدر www beadr.net :

المصدر www.ghadinews.net :

 -9التطور التاريخي لممراكز الحضرية لممدينة الجزائرية:24
مرت المراكز الحضرية بعدة مراحل نمخصيا فيما يمي:
 -1-9مرحمة ما قبل االستعمار الفرنسي:
كان مركز المدينة آنذاك المركز الحضاري ،االجتماعي ،السياسي ،التجاري و الديني ليا ،حيث يجم جمي
النشاطات الميمة في المدينة ،منيا السوق ،الحمام ،الفندق و المسجد .ىذا األخير الذي كان يمع

في الحياة اليومية .

صورة رقم ( :)6يمثل المدينة الجزائرية في فترة قبل إ ف

دو ار أساسيا

الشكل رقم ( : )0يمثل المدينة الجزائرية في فترة قبل إ

المصدر معالجة الطالبة 5106

 -2-9مرحمة االستعمار الفرنسي :

 24لْهً كٌٍِتً ،فس الورجع ،ص .43
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المراكز الحضرية في المدن الجزائرية

الفصل االول

شيدت المرحمة نزوح ريفي شديد باتجاه المراكز الحضرية بحثا عن الشغل ،فظيرت المناطق العشوائية و التي
كان يسكنيا الجزائريين ،أما المركز فقد كان مخصصا إلقامة المعمرين ،حيث أحدثوا بو تغيرات بما يتالءم م

ثقافتيم العمرانية .

الشكل رقم(  : )5يمثّل مرحمة االستعمار الفرنسي .

المصدر  :معالجة الطالبة . 5106

 -3-9مرحمة االستقالل :
في ىذه المرحمة أصبح ىناك ىجرة كبيرة من الريف لممدن لتوفر الخدمات و الصناعات في مركز المدينة ،و

نتيجة لذلك ظيرت مراكز حضرية جديدة ثانوية مساعدة لمركز المدينة القديم.
الشكل ( : )0يمثّل مرحمة االستقالل .

المصدر :معالجةالطالبة . 5106

18

المراكز الحضرية في المدن الجزائرية

الفصل االول
 -4-9المرحمة الحديثة :

في ظل التطور السري لوسائل النقل و الطفرة الكبيرة التي أحدثيا التوس  ،ط أر تغير كبير عمى المدن و

أصبحت مراكزىا عاجزة عن تقديم خدماتيا لسكانيا نتيجة لتكوين مناطق حضرية حول المراكز الحضرية
الثانوية ،مما أدى إلى اندماجيا م أطراف المدينة.
الشكل رقم ( : )0يمثّل المرحمة الحديثة .

 -11أمثمة عن بعض المراكز الحضرية في مدن العالم:25

المصدر  :معالجة الطالبة . 5106

في كل المدن ،صغيرة كانت أم كبيرة ،حديثة أم قديمة ،فان قمبيا المركزي لو مميزاتو ومشاكمو الخاصة بو،

خاصة المحاور الكبرى التي تمتقي فييا المواصالت ،ومنو يعد المركز المنطقة األكثر كثافة بنشاطات القطاع
الثالث أين توجد العمارات اإلدارية و البنكية واكبر المحالت التجارية وكذا بعض المعالم التاريخية الثقافية

والروحية ،كما أن ىذا المجال من المدينة يرتف فيو إيجار المحالت التجارية و سعر األرض ،حيث تمتقي فيو

العمارات الفخمة ذات الطراز المعماري الجميل ،المتراصفة جن

إلى جن  ،وتختمف مراكز المدن من حيث

االتساع والنشاط وال حجم ،ىذا التفاوت والتباين يرج إلى حجم المدينة ونوعيا.

تزداد أىمية مراكز المدن كمما كانت في المدن الكبرى والعواصم المتروبولية ،أين تكثر العمارات العالية ذات

الطبيعة اإلدارية  .في '' لندن'' قم

المدينة يطمق عميو ( ،) the cityحيث يعتبر مرك از فريدا من نوعو .حيث

يحتل مساحة تقدر بحوالي  52كمم ،²يق القسم األكبر منو عمى الضفة الشمالية لنير التايمز ،وتحيط بو حمقة
داخمية من المباني التي يبمغ عرضيا نحو  9كمم ،وعمى جان

شوارعيا الضيقة تصطف مجموعة من المباني

المرتفعة مغطاة بالحجر األسود ( ،) pierre noircieوالتي يوجد بيا اكبر البورصات العالمية وبعض المعالم
التاريخية البارزة مثال :الكاتدرائيات ( )cathédraleوكذا محطات المترو.
 25زغاد حوسة ّ أصذقاءٍ ،إعادة تٌظٍن حً السهالت ّسط هذٌٌت برج بْعرٌرٌج ،شِادة لٍساًس ،2045 ،ص . 22
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الفصل االول
في مدن أخرى خض قم

المراكز الحضرية في المدن الجزائرية
المدينة لمتعديل ولكن بعد دراسة وتخطيط ،حيث ظيرت فيو المساكن المختمطة

بالمتاجر ،وقد تبين ىذا في المدينة الفرنسية) )Lilleأما بعض المدن الحديثة كمدينة شيكاغو األمريكية ،يتمثل

مركزىا في مركز األعمال والتي تتكون من مركز إداري واحد يطمق عميو اسم(  ،) loopأو مجموعة من المراكز

اإلدارية كما ىو الحال في المدن السوفياتية اما في الواليات المتحدة األمريكية قم

المدينة يطمق عميو اسم:

منطقة األعمال المركزية ( ،)c.b.dوالتي تعد منطقة لتجم مختمف أنواع المحالت التجارية والخدمات الراقية،
كما توجد بو بعض محالت الطباعة ولكن ال توجد بو أماكن اإلقامة واألماكن الدينية والمؤسسات الصناعية و

المحالت الخاصة بتجارة التجزئة ،ىذا المجال يبرز في جممة من ناطحات السحا

العالية و الممتدة عمى

أراضي منبسطة ،حيث تختمف ىذه المراكز تماما عن مثيالتيا في المدن األوربية الن العنصر االجتماعي

منعدم ،فال توجد أماكن التسمية و قاعات الشاي. ..الخ.

خالصة:
المركز الحضري لممدينة يعد النواة األولى لنشأتيا ،و ىو يعتبر معمم خاص في المدينة لتوفره عمى مجموعة

من الوظائف و الخصائص سواء كانت سياسية ،إجتماعية  ،ثقافية...الخ ،و التي تجعمو يختمف عن غيره من
المجاالت الحضرية في المدينة لكن في نفس الوقت تربطو عالقة معيم.
كما تتم فيو جمي العالقات والتبادالت بين مختمف فئات المجتم  ،وىو المجال األكثر جذبا  ،حيوية ونشاطا

داخل المدينة  ،بالرغم من ىذه المميزات اال انو ينفرد بتراكم و تكدس مختمف المؤسسات الخدماتية من جية و
كثافة المواصالت من جية أخرى ما يجعمو يعاني من بعض المشاكل مثل صعوبة سير المواصالت و أماكن

التوقف وحتما يؤدي ذلك إلى العديد من الظواىر السمبية التي تنعكس سمبا عمى فعالية المركز الحضري
من خالل دراستنا في ىذا الفصل تمكنا من معرفة ماىية المدينة و مركزىا ،بتعريف المدينة ووظائفيا  ،وكذا

تصنيف المدن الجزائرية ،باالضافة إلى مركز المدينة و مختمف االسالي

التي تتدخل في تموضعيا داخل

المدينة ،والتكوين العمراني و المعماري لو ،وىذا يسمح لنا بالفيم الجيد لموضوع الدراسة  ،ذلك بغية االستفادة
منيا وتدعيم المعطيات الالزمة الكمال دراستنا في الفصول القادمة .

20

المؤسسات الخدماتية في المدن الجزائرية

الفصل الثاني
تمهيد :

تعد المفاىيم و التعريفات من اىم العناصر في البحث العممي  ،حيث ان ليا دور كبير في االطار النظري الذي

يوجو لمدراسة ويبين طريقة سيرىا ويحدد مبادئيا  ،فبدون مفاىيم وتعريفات ال يمكن الدخول الى اي بحث وال
يمكن فيم اي موضوع نريد دراستو .
وفي ىذا الفصل ارتئينا اعطاء صورة واضحة ومبسطة حول المؤسسات الخدماتية التي تمعب دو ار ىاما في

التنظيم المجالي و تعتبر القمب النابض ألي مدينة ،ومن شأنيا توفير كل الخدمات التي يحتاجيا السكان وىي

تختمف حسب الخدمات التي تقدميا وحسب مجال نفوذىا ،فيناك مؤسسات خدماتية ذات بعد محمي وأخرى ذات

بعد جيوي و ثالثة ببعد وطني  ،وىو ما يدعو إلى طرح العديد من التساؤالت أوليا عن كيفية توطين ىذه

المؤسسات الخدماتية  ،والمسؤول عن توطنيا وانشائيا والترتيبات المرتبطة بكيفية توزعيا وانشائيا عمى مستوى

المجال الحضري  ،بيذا سنعطي رؤية اوسع تشمل جميع الكممات الرئيسة التي تشكل اساس البحث .

عامة عن المؤسسات الخدماتية :
 – Iمفاهيم ّ
 -1مفهوم المؤسسة:
ىي منظمة عامة أو خاصة ،تسمح بفضل مجموعة من الوسائل البشرية و المادية ،بتحقيق أىدافيا المتمثمة في

إنتاج منتجات و خدمات موجية نحوى السوق و خاضعة لقانون المنافسة ،كما أنيا تختمف من حيث طبيعتيا

التي قد تكون (:إدارية ،تجارية ،صناعية.)1...

 – 2مفهوم الخدمات :

2

ىي كل الخدمات الموجية لمسكان داخل المجال الحضري من الج تحسين الحياة اليومية واعطاء المجال حركية

وطابع مدني  ،ويعتمد في ىذه الخدمات عمى مجموعة من المراكز و المؤسسات الخدماتية وىي نوعان :
 -1-2خدمات القطاع العام :

ىي تمك التي تشرف عمييا ىيئات عمومية ومتخصصة وذلك من حيث انشاءىا  ،تنظيميا  ،تسييرىا وتمويميا

،حيث تقدم خدمات عمومية مجانا وتختمف حسب وظيفتيا ونوعيا وحجميا ودرجة التردد عمييا .
 -2-2خدمات القطاع الخاص :

1

محمد رضا عسالوي ،اإلتصال في المؤسسة الخدماتية ،دار الكتاب لمنشر و الطباعة ،جامعة الموصل العراق ،1995 ،ص .34

بن ﻋوززﺎﻋﺋﺔﺷ ،ﺳﺖﯾﯾر اﻟﺖﺟﮭﯾازﺕ اﻟﻣﻌوﻣﯾﺔ ،ﻣذﻛرة تخرج ﻧﻟﯾل ﺷﮭﺎدة ﻣﮭﻧدﺱدولة جامعة قسنطينة ﺎ  2012ص .5
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ىي مكممة لخدمات القطاع العام تعتمد في تمويميا وتسييرىا عمى ىيئات خاصة قائمة عمى اساس تجاري تقدم

خدمات خاصة بصفة غير مجانية حسب ما يمميو القانون الخاص بيا مثل  :مكاتب الدراسات الخاصة

،العيادات الخاصة والمدارس الخاصة ....الخ .

 -3مفهوم المؤسسة الخدماتية:
ىي تنظيم إنتاجي خدماتي يستخدم عدد كبير من العمال تحت سقف واحد أو تحت عدة سقوف ذات طبيعية

إنتاجية خدماتية ،و ىي عبارة عن مجموعة من األفراد يشتركون في ىدف واحد و تيدف المؤسسة الخدماتية إلى

تحقيق مشروع ييدف إلى االشتراك في الربح عن طريق مختمف العمميات الخدماتية.3

 -4أنواع المؤسسات الخدماتية:
يمكن تقسيم المؤسسات الخدماتية من زوايا متعددة ،سواءا من حيث طبيعة نشاطيا أو السمطة التي تنشئيا أو

إختالف دائرة نشاطيا ،و نستعرض ىذه األنواع فيما يمي:
 -1-4المؤسسات الخدماتية التعميمية:

إن تنصيب المؤسسات الخدماتية التعميمية ،قد ال تعكس إحتياجات األحيــاء لذا يجب أن تكون معالجتيا

بواسطة اإلختيارات اإلستراتيجية ،العودة لمبيانات اإلحصائية ،التركيب العمري ،و الكثافة السكانية ،عدد التالميذ

في القسم الواحد و قطر تآثير التجييز الحالي الموجود.

 -2-4المؤسسات الخدماتية الصحية:
تمعب ال مؤسسات الصحية دور ميم داخل المجال العمراني ألنيا العنصر األساسي في المحافظة عمى صحة
اإلنسان لذلك من الضروري توفير عيادة ألعمال الوقاية الصحية عمى مستوى األحياء ،بإعطاء األولوية

لألحياء الفقيرة.

الدينية:
 -3-4المؤسسات الخدماتية ّ
إن تثبيت المساجد ىي نتيجة لسكان الحي بدءا باالختيار ،و السعي إلى جمع األموال من أجل البناء ،و اختيار
ميندس واختيار المقاولة و في األخير تسيير التجييز عن طريق لجنة المسجد .
 -4-4المؤسسات الخدماتية الثقافية:
 3محمد رضا عسالوي ،مرجع نفسه ،ص.78
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توزيع التجييزات ذات بعد ثقافي عمى أحياء المدينة ،قد يكون مؤشر عمى التفاوت حيث أغمبية ىذه التجييزات

ىي في الحي ،لكن نستطيع قياس المسافة الفاصمة بين إثنين و من ثم التحقق من حقل التأثير.
 -5-4المؤسسات الخدماتية الرياضية:

العنصر البدني عامل ىام وحيوي في الحفاظ عمى عنصر النشاط في المجتمع ال سيما الشباب ،لذلك يجب أن

يكون معتمد مع المرافق الرياضية ،مع خمق فرص ولقاءات لممنافسة الرياضية عمى مستوى المدينة ،وتنسيقيا مع

مختمف الجيات وذلك ألىمية إقرار مشاريع تنموية في المنطقة.
 -6-4المؤسسات الخدماتية اإلدارية:

تساعد في تقرب السكان من المكاتب اإلدارية يمكن أن يعزز الروابط بين سكان المدينة ،لكن من حيث التموقع
المكاني فيجب أن يأخذ بعين اإلعتبار.
 -7-4المؤسسات الخدماتية التجارية :
تساعد في تقرب السكان من المحالت التجارية يمكن أن يعزز الروابط بين سكان المدينة والعالقات االجتماعية
 ،لكن يجب االخذ بعين اإلعتبار اماكنيا .
 -8-4المؤسسات الخدماتية السياحية :
العنصر السياحي عامل ىام وحيوي في الحفاظ عمى الحركية واالقتصاد في المجتمع ال سيما االجانب  ،لذلك

يجب أن يكون معتمد مع المرافق السياحية  ،مع خمق فرص وفنادق وتحضيرات عمى مستوى المدينة لتوفير

الراحة لمسياح  ،وذلك تنسيقيا مع مختمف الجيات وذلك ألىمية إقرار مشاريع تنموية في المنطقة.

 -5خصائص المؤسسة الخدماتية:4
إن المؤسسة الخدماتية تقدم خدمات مقابل تحسين صورتيا لممتعاممين معيا ،تتمثل في:
 مؤسسات ذات طابع إداري و اجتماعي. -تقدم خدمات لممتعاممين معيا.

 -ىدفيا إرضاء المتعاممين معيا بتقديم خدمات آنية ليم.

 تركز عمى إبراز الصورة اإليجابية لممنشأة لتحقيق اإلستم اررية في األداء. تنتمي في أغمبيا لمقطاعات العامة التابعة لمدولة.4

جمال الدين بوزيد ،واقع العالقات العامة في المؤسسة الخدماتية ،دراسة ميدانية لبريد تقرت المركزي -والية تقرت ،-جامعة بسكرة ،2014 ،ص .51،52
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 ال تركز عمى الجانب المادي كالمؤسسات الخاصة. -ال تختمف بشكل كبير مع المؤسسات االقتصادية.

 تستخدم وسائل اتصالية لتسييل خدماتيا و مراعاتيا لمعالقات مع الجماىير النوعية. -تعتبر المؤسسات الخدماتية ذات منفعة عامة.

 -6سمات المؤسسة الخدماتية:5
 الالممموسية :بمعنى ليس ليا وجود مادي ،و لمتغمب عمى صعوبة الخدمة و تحويل عدم الممموسية إلى
الممموسية يمجئ البعض إلى إضفاء أشياء و رموز ممموسة لمتعبير عن جودة الخدمة.

 التالزمية :و يقصد بيا درجة اإلرتباط بين الخدمة ذاتيا و بين و بين الشخص الذي يتولى تقديميا ،فنقول
أن درجة الترابط أعمى بكثير في الخدمات قياسا إلى السمع ،و يترتب عمى ذلك في كثير من الخدمات حضور
طالب الخدمة إلى أماكن تقديميا مثال ذلك الخدمات الطبية ،التعميمية.....الخ.

 عدم التماثل أو التجانس :و نعني بيذه الخاصية البالغة الصعوبة أو عدم القدرة عمى تنميط الخدمات ،و
ىذا يعني ببساطة أنو يصعب عمى مورد الخدمة أن يتعيد بأن تكون خدماتو متماثمة عمى الدوام.

 تذبذب الطمب :يتميز الطمب عمى الخدمات بالتذبذب و عدم االستقرار ،و التذبذب ال يعني أن يكون بين
فصول السنة فحسب ،بل يتذبذب أيضا من يوم إلى آخر و من أسبوع آلخر و من ساعة ألخرى .

 -7تصنيفات خدمات المؤسسة:6

أ -التصنيف المبسط:

و ينقسم إلى أربعة عناصر نذكرىا:
 حسب نوع السوق أو حسب الزبون :و ىنا تكون الخدمات إما استيالكية تقدم خدمات شخصية صرفة مثل
الخدمات الصحية و السياحية ،أو خدمات منشآت و ىي الخدمات التي تقدم إلشباع حاجات منشآت األعمال
كما ىو الحال في الخدمات المحاسبية أو الخدمات اإلدارية.

 حسب درجة كثافة قوة العمل :منيا خدمات تعتمد عمى قوة العمل مثل الخدمات التعميمية و الخدمات
الصحية ،و الخدمات األخرى تعتمد المستمزمات المادية من أمثمتيا خدمات النقل العام و خدمات

االتصاالت....الخ.

 5حميد الطائي و بشير العالق ،تسويق الخدمات مدحل استراتيجي وظيفي تطبيقي ،عمان األردن ،ط ،1997 ،1ص .34،34
 6حميد الطائي و بشير العالق ،المرجع نفسه ،ص .34،33
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 حسب درجة االتصال بالمستفيد :و تنقسم أوال إلى خدمات ذات اتصال شخصي عال مثل خدمات الطبيب و

خدمات المحامي ،و ثانيا خدمات ذات اتصال شخصي منخفض مثل خدمات الصرف اآللي و الخدمات
البريدية ،و ثالثا خدمات ذات اتصال شخصي متوسط مثل خدمات المطاعم و خدمات المسرح....الخ.

 حسب الخبرة :و نذكر منيا أوال الخدمات المينية مثل خدمات المستشارين اإلداريين و خدمة الخبراء ،و ثانيا
الخدمات غير المينية مثل خدمات حراسة العمارات و فالحة الحدائق.

ب -التصنيف المعمق :و ينقسم إلى عدة أقسام:

 الخدمات القابمة لمتسويق مقابل الخدمات غير القابمة لمتسويق :مثال ذلك الخدمات الحكومية التي تقدم
لممنفعة العامة و ال تتقاضى السمطات الحكومية رسوما مقابل تقديميا لممستفيدين.

 الخدمات المقدمة لممستفيد النيائي مقابل تمك المقدمة لممشتري الصناعي :تقدم خدمات المستفيد النيائي إلى
األشخاص الذين يستخدمون الخدمة لفائدتيم الخاصة ،حيث ال يترتب نتيجة استيالك الخدمة لممستفيد النيائي

أي من افع اقتصادية أخرى مثل خدمات الحالق ،و أما بالنسبة لخدمات المشتري الصناعي فيي خدمات تقدم إلى
منشآت أعمال و تقوم المنشأة باستخداميا إلنتاج شيء آخر.

 الخدمات الممموسة مقابل الخدمات غير الممموسة.

 خدمات حسب مدى مشاركة المستفيد في عممية إنتاج الخدمة.
 خدمات متعمقة بعدم التماثل و التجانس.
 خدمات مستندة عمى نمط الطمب.

 خدمات مستندة عمى قوة العمل مقابل خدمات مستندة عمى المعدات.

 -8العوامل المؤثرة في توزيع المؤسسات الخدماتية :
أ -تباين الكثافة السكانية بين احياء التجمع :

تقع اىمية المؤسسات االخدماتية بقدرتيا عمى تمبية احتياجات السكان بأقل جيد وتكمفة  ،وىذا يتطمب ان يكون
موقع المؤسسة الخدماتية قريبا من مراكز الثقل السكاني  ،وذلك عادة ما تكون احياء الوسط ذات كثافة سكانية

عالية  ،ولكن كمما ابتعدنا عن مركز قمة الكثافة السكانية قل انتشار مواقع الخدمات .
ب – العوامل الطبيعية :

تتاثر مواقع المؤسسات الخدماتية بعوامل طبيعية عديدة مثل العوامل الموضوعية وتشمل الصفقات الجغرافية

لممساحة من تضاريس ودرجة انحدار  ،وكذلك العوامل الموقعية وتشمل عالقة المواقع بالمنطقة المحيطة بو ،

فمثال وجود مساحات خضراء بالقرب من مواقع المدارس او المستشفيات امر مرغوب بو ويشكل عنصر جذب

لمواقع ىذه المؤسسات الخدماتية .
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ج – وظيفة التجمع السكاني :

فكمما كانت وظائف التجمع اكبر كمما كان حجم القطاع المطموب اكبر  ،فوجود جامعة في تجمع معين يستدعي

وجود عدد مناسب من اماكن المبيت لمطمبة ووجود عدد مناسب من مكاتب الخدمات الطالبية مكافئة لحجم
الطمب عمييا .
د – سهولة الوصول :

7

تقاس االىمية المكانية الي خدمة بالمدة الزمنية الالزمة الو المسافة التي يقطعيا الفرد لموصول الى تمك الخدمة

وبالطبع فان ىذا مربوط بشبكات الطرق  ،فكمما كانت شبكة الطرق مخططة وموزعة بشكل جيد ساعد في
سيولة الوصول الى موقع الخدمة باقل جيد واقل زمن وتكمفة .

 -9الفاعمون والمتدخمون في انجاز المؤسسات الخدماتية :
ا -مديرية التجهيزات العمومية : DLEP
تقوم بانشاء كل المؤسسات الخدماتية عمى مستوى الوالية بطمب مختمف ىيئات الوالية كما انيا تقوم بمراقبة

االنجاز ليذه المؤسسات الخدماتية واحترام االجال وفق دفتر الشروط كما انيا تقوم باختيار مكتب الدراسات

والمقاوالت عبر مناقصات وطنية ودولية  ،حيث يقع عمى عاتق ىذه االدارة انجاز كل ما ىو مرفق عمومي

ميما كانت طبيعتو .

ب -مديرية التعمير والبناء :
تحاول من الناحية االدارية مراقبة عممية التعمير بجميع انواعيا وتراقبيا حسب مخططات رئيسية لمتعمير
 PDAUو . POS

 -تمنح جميع الرخص والشيادات التعمير .

 تراقب عمميات البناء حسب مطابقتيا لقانون التعمير وما يحدده في دفتر الشروط .ج -الوالي :

ىو المسؤول االول في اتخاذ القرار في عممية االنجاز يمثل كل الو ازرات ويمثل ايضا الدولة ولو الحق في

الرقابة والسير الحسن لمختمف المؤسسات الخدماتية العمومية التي تخضع لسمطتو ولو كل الصالحيات القانونية

في مراقبتيا .

د -المديريات المختمفة :

7

عمي احمد سامر ،التخطيط المكاني لمخدمات الصحية في القدس الشرقية باستخدام نظم المعمومات الجغرافية  ،رسالة الماجستير جامعة النجاح الوطنية ،فمسطين، 2003،ص 26

26

المؤسسات الخدماتية في المدن الجزائرية

الفصل الثاني

تمعب المديريات العمومية دو ار كبي ار في اختيار المؤسسات الخدماتية وكذا توزيعيا عمى المجال وتتكفل باختيار

االرض الصالحة لمتعمير تتكون من مختمف المديريات يراسيا مدير التعمير والبناء  ،تعقد جمسات كل شير

تقريبا لمناقشة الطمبات وتتشكل من  15قطاعا :
 مدير التعمير رئيسا

 مدير امالك الدولة او ممثمو

 مدير المصالح الفالحية او ممثمو

 مدير التنظيم والشؤون العامة وممثمو

 مدير التخطيط والتييئة العمرانية او ممثمو
 مدير الصناعة والمناجم او ممثمو
 مدير الثقافة او ممثمو

 مدير السكن والتجييزات العمومية الو ممثمو
 مدير االثار او ممثمو
 مدير النقل او ممثمو

 مدير الوكالة المحمية لمسح االراضي او ممثمو
 مدير االشغال العمومية او ممثمو

 مدير السياحة والصناعات التقميدية او ممثمو
 رؤساء الدوائر

 رؤساء المجالس الشعبية

 -11اختيار االرض وتوزيع المؤسسات الخدماتية :
ان اختيار االرض الالزمة القامة اي مشروع امر في غاية االىمية فيي تعتبر المرحمة االولية التي تيدف الى
القاء الضوء عمى مالمح المشروع وتصوره  ،واختيار االرض ىو نقطة انطالق الي مشروع  ،وكامت لجنة

التييئة والتعمير ىي المسؤولة عن ذلك وتتواجد عمى مستوى كل دائرة  ،بصدور القرار رقم  242/05المؤرخ

في  27فيفري  2005الذي يتضمن انشاء لجنة اختيار االرض اصبحت ىي المسؤول االول عن ذلك ومقرىا
مديرية البناء والتعمير وىي ليا عالقة بكل ما يخص العمران .

 -11مهام لجنة اختيار االرض :
ا -مهام المجنة  :لمجنة ميام عديدة تتمثل في :
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 تحديد مالئمة المشروع حيث يدرس ىل ىذا المشروع يساعد عمى ترقية العمران في المنطقة  ،وان كان تاثيره
عمييا تاثي ار ايجابيا او سمبيا فمثال القيام بانشاء منطقة صناعية في وسط المدينة يخمق اض ار ار اكثر من المنفعة

 ،لذا تحاول المجنة اختيار مناسب لممشروع .

 التحقق من مدى مطابقة االختيار لمقواعد العامة لتييئة والتعمير وكذا مطابقتو الدوات التعمير  PDAUو
. POS

ويبقى عمل المجنة واختيار االرض المناسبة لقيام المشروع وكل ىذا لفائدة المواطن بالدرجة االولى حيث تطرح

المجنة تساؤالت عمى المشروع ىل يخدم سكان ىذه المنطقة ؟ ىل يساىم في تنمية المنطقة ؟ فالموقع الجيد البد

من توفر شروط بو :

 ارتباطو بمختمف الشبكات (الطرق ،الصرف الصحي ،تزويد بماء الشرب )...
 تكاليف االرض تكون معقولة لقيام المشروع
 استفاء المشروع لجميع شروط التعمير

 وخالل اجتماع المجنة تقوم بطرح تساؤالت وتجيب عمييا مختمف المديريات :
 ىل االرض ممكية عمومية او خاصة .

 ىل ىي فالحية او شاغرة او مشغولة من استخدام اخر .
 ىل ىي ارتفاق .

 ىل ىي معرضة لالخطار الطبيعية .
وبعد ىذا تقوم المجنة بالموافقة او الرفض عمى اختيار االرض المخصصة لممشروع وذلك بعد االطالع
الميداني .
ب  -مراحل عمل المجنة :


المرحمة االولى :استالم طمبات المشاريع ويكون الممف مرفقا بطمب يوضح صاحب المشروع فيو نوع

المشروع ىوية المشروع (المساحة والسكان )....


المرحمة الثانية  :دراسة اولية حيث يقوم المكتب باحضار الطمبات والقيام بدراسة مدى توافقيا مع قواعد

التعمير  PDAUو . POS


المرحمة الثالثة  :يقوم مكتب التييئة العقارية بارسال رسائل لالشخاص المعنيين وذلك من اجل القيام

باجتماع الختيار االرض .


المرحمة الرابعة  :بعد االجتماع تقوم المجنة بخرجة ميدانية ليا نية القطع بعد الموافقة االولية في

االجتماع وبعد المعاينة الميدانية تمنح الموافقة او ترفض .
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الشكل رقم ( : )5يمثل الفاعمون والمتدخمون في انجاز المؤسسات الخدماتية.

المصدر  :معالجة الطالبة . 2016

 -12اسس تصميم الشبكة النظرية لممؤسسة الخدماتية :
تعتمد الشبكة في تصنيفيا لمخدمات عمى مايمي :
 حجم المدن وقدراتيا . وظيفة المركز (وظيفة ادارية ،سياسية  ،صناعية). -نوعية الخدمة ومجل نفوذىا .

 مستوى الوحدة التخطيطية (وحدة قاعدية  ،وحدة جوارية ،حي .)... حجم السكان :

اعتمادا عمى حجم السكان قسمت المدن عمى النحو التالي :
 مدينة ذات  12000نسمة  :تطبق عمى مدينة عدد سكانيا بين  5000و 25000نسمة .
 مدينة ذات  35000نسمة  :تطبق عمى مدينة عدد سكانيا بين  5000و 25000نسمة .

 مدينة ذات  100000نسمة  :تطبق عمى مدينة عدد سكانيا بين  50000و 150000نسمة .
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 مدينة ذات  200000نسمة  :تطبق عمى مدينة عدد سكانيا بين  150000و 250000نسمة .
 -13منهجية تصميم الشبكة النظرية لممؤسسة الخدماتية :

تبعا لطبيعة ومستوى الخدمة في مختمف اليياكل والمؤسسات الحضرية تم ترتيبيا في تدرج ىرمي بحيث يؤخذ
بعين االعتبار عدة معايير اىميا :
ا -من االصغر الى االكبر :
تتجسد مثال في ميدان المؤسسات الخدماتية الرياضية من اقل مستوى كساحة المعب الى اعمى مستوى

كالمالعب االولومبية او المركبات الرياضية .
ب – من التركز الى االنتشار :

يعتمد ىذا المبدا اساسا عمى مجال نفوذ خدمة كل مؤسسة خدماتية فمثال نجد  ,خدمات اكثر تمرك از مثل

المدارس االبتدائية الن مجال نفوذىا محدود بكل قاعدية  ،وخدمات منتشرة مثل الثانويات والجامعات الن مجال

نفوذىا اوسع .

ج – من االبسط الى المعقد :
يتجسد ىذا المبدا في التجييزات التي تقدم خدمات ذات مستوى بسيط كقاعة عالج والتي تقدم خدمات الوقاية

والمعاينة الصحية  ،والخدمات المعقدة مثل المستشفيات ذات التخصصات المتعددة والعمميات الجراحية المعقدة
خالصة:
من خالل ىذا الفصل يمكن استنتاج أن لممؤسسات الخدماتية مكانة خاصة حيث تعد من األولويات بعد السكن

و ىي تغطي احتياجات السكان  ،حيث أنيا عبارة عن خاليا لجسم المدينة فيي تقدم خدمات لممتعاممين معيا

وتركز عمى إبراز الصورة اإليجابية لممنشأة لتحقيق االستم اررية في األداء تنتمي في أغمبيا لمقطاعات العامة
التابعة لمدولة وتيدف إرضاء المتعاممين بالدرجة االولى وذلك بتقديم خدمات آنية ليم.
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تمهيد :

لقد تحولّت كثير من الطرق والشرايين الرئيسية في كثير من مدننا السيما الكبيرة منيا إلى حالة أشبو ماتكون

بالمواقف لمسيارات وسط حالة االختناق المروري المتزايدة والتي تشيدىا طرقنا والتي يحتاج معيا كل قائد سيارة

إلى السير والتوقف لساعات طويمة في المسافات القصيرة حتى يصل الى وجيتو ،وأصبحت "أوقات الذروة"
مفتوحة من ساعات الفجر األولى حتى الساعات المتأخرة من الميل بعد أن كانت تنحصر في فترتي خروج

وعودة الموظفين والطالب من اعماليم ومدارسيم بالتالي نتجت ''ظاىرة االزدحام'' حيث اصبحت ىذه الظاىرة
من أخطر المشكالت التي تعصف بالمجتمعات ومن أىم الظواىر التي ترىق المسؤولين والمسيرين  ،وىي

تشمل حركة الميكانيكية بشكل عام وقد تعدت في بعض البمدان الى حركة المشاة  .تعتبر الجزائر من بين
الدول التي تعاني ىذه الظاىرة  ،حيث أن المدينة الجزائرية تعتبر المركز االداري والتجاري الرئيسي في

المنطقة الحضرية ،و خاصة عمى مستوى مركزىا الحضري  ،و كذا تعتبر منطقة األعمال المركزية ،

والمالحظ عمييا ان عدد مرتادييا يكون خارج ساعات العمل ضعف عدد السكان ويستمر العدد بالزيادة مع

اقتراب ساعات العمل ساعات العمل  ،و النتيجة ىي ان محاور المدينة تشيد تدفقاً مرورياً ضخماً في تمك

االوقات  ،مما يضعف من الطاقة االستيعابية لمطرق الداخمية .

وىذا ما سنتطرق لو في ىذا الفصل حيث سنعرف الظاىرة وكل ما يتعمق بيا من مفاىيم حتى نتمكن من
حصر بحثنا في مجال عنوان الدراسة ولنتمكن كذلك من االجابة عمى التساؤالت المطروحة سابقا .

 – Iمفاهيم عامة عن النقل واالزدحام :
 -1مفهوم التنقل والحركة :
التنقل ىو الحركة عبر وسائل النقل من نقطة االنطالق نحو نقطة الوصول وفق مسافة معينة ووقت محدد
وىذا االخير يتغير حسب المسافة .

 -2مفهوم شبكة الطرقات :
ىي المنشآت التحتية في المجال العمراني  ،يتنقل عمييا كل انواع المركبات والراجمين  ،كما انيا المتحكمة

في ىيكمة المجال الحضري واعطاء المدينة خطة معينة وتكون مجيزة باماكن التوقف ولتصميم شبكة الطرق

يجب توفر الشروط التالية :

 سيولة االنجاز والصيانة .
 االقتصاد في انجازىا .

 ضمان راحة المستعممين .
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 تمبية حاجيات المستعممين .
 التصريف الجيد لممياه .

 -3مفهوم النقل :

النقل ىو نشاط يخمق منفعة في الزمان والمكان بواسطة التحويل الفزيائي لمسمع واالشخاص من مكان الى
اخر عمى متن مركبة معدة ليذا الغرض .

 -4مفهوم النقل الحضري :
يعرف النقل الحضري انو نظام حركة الناس والسمع والمرافق والوسائل الالزمة لمقيام بذلك  ،وقد تكون حركة
الناس ىي االىم خاصة داخل المدن من خالل ربط العالقة بين السكان واستعماالت االراضي .

 -5مفهوم االزدحام :
تعد ظاىرة االزدحام من أىم نماذج التقارب بين البشر ،و عمى الرغم من أنو في شكمو العام يمثل منظومة

اجتماعية  ،إال أن ىذه المنظومة تتسم بعدم الثبات النسبي ،كما أنيا منظومة ضعيفة إذا ما قورنت بغيرىا من
المنظومات االجتماعية األخرى .وقد عرف " ستوكوليس" االزدحام « بأنو الحالة التي يوجد عمييا الفرد عند
إدراكو نقص الحيز المتاح لو أو أن مطمبو من ذلك الحيز يزيد عما ىو متاح لو فعال  ،و يرى أن االزدحام

متغير سيكولوجي بالدرجة األولى ،فال تتوقف معايشة االزدحام عمى الكثافة السكانية فحسب ،بل تتوقف أيضا
عمى الظروف التي في ظميا تحدث الكثافة السكانية واالختناقات المرورية » .كما قد ربط " التمان 5795

 « "Altmanبين االزدحام و نقص الخصوصية ،و اعتبر االزدحام عمى أنو الموقف الذي ال يتحقق فيو

مستوى الخصوصية المرغوبة لدى األفراد» .1و يعرف المتخصصون في جغرافية العمران أو جغرافية النقل

الحضري ،أن ضيق المكان بالسكان و صعوبة االتصال و الحركة ىو ما يمثل لب مشكمة اإلزدحام الحضري،
األمر الذي يرتبط ارتباطا كبي ار و مباش ار بالتركيب العمراني لممراكز العمرانية الحضرية.2

 -6واقع االزدحام في الجزائر :
ا ذا كانت الجزائر تواجو ،في الوقت الراىن عمى األقل ،تحديات أمنية بالدرجة األولى ،وأخرى اقتصادية  ،فإن
تحديا يوميا حقيقيا .ومن دون ُمخططات تنظم حركة المرور
المرور في المدن الكبرى تعتبر ّ
انسيابية حركة ُ
تفاديا لمحوادث التي تزىق أرواح جزائريين باآلالف سنويا ،وضمانا لتدفق الحركة ،فال حديث إطالقا عن
النيوض بقطاعات االخرى في شتى المجاالت وانعاش االستثمار في البالد.

تعاني المدن الجزائرية ظاىرة االزدحام التي يواجييا معظم سكان المدن الكبرى يوميا ،يكون حجم حركة

جدا ،إما خالل ساعات الذروة أو خارجيا و بشكل دائم خاصة عمى مستوى
المرور في بعض النقاط كبي ار ّ
.http://www.feedo.net/ /12-02-2016/14:39 1
 2أ.د .هحود شىقي إبراهين هكي،ظاهرة إزدحام الودى،الٌدوة العلويت الحلىل العلويت و العوليت لوكافحت ازدحام الودى العربيت ،الرياض  ،1222-5-21ص4.3
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المحاور الرئيسة لممدن .يكون ازدحام السيارات طارئا بسبب حادث عمى الطريق أو لوجود عائق ،مثل أعمال
بناء ،وقد يؤدي ىذا إلى احتقان مروري ،اما الديناميكية التي تتقدم بيا حركة المرور تسمى بتدفق أو بسيل

حركة المرور.

الصورة رقم ( : )9تمثل تجسيدا لظاىرة االزدحام في الجزائر .

المصدر www.almouhim.net:

 -7اسباب تفشي ظاهرة االزدحام في الجزائر:
لقد شيدت الجزائر تفشيا كبي ار في ظاىرة االزدحام مؤخ ار مما ادى الى ارتفاع نسب حوادث المرور والعديد من

التموثات مما جعل من المدن الجزائرية خاصة الكبرى منيا تتراجع في كل المجاالت وذلك بسبب :
ا -تمركز مختمف المؤسسات الخدماتية داخل المدن:

من أىم العوامل التي تزيد من حدة االكتظاظ في المدن الجزائرية ىو تمركز جل المؤسسات الخدماتية سواءا

اإلدارية  ،التعميمية التربوية و الصحية في مراكز المدن ،و ىذا ما يجمب إلييا عددا كبي ار من الوافدين

لالستفادة من الخدمات وىذا ما يجعميم يزيدون في عدد المتنقمين عبر الطرق  ،وخاصة مستعممي السيارات

الخاصة .
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الصورة رقم (: )8تمثل ازدحاما مروريا امام مؤسسة خدماتية في احد احياء الجزائر .

المصدر www.almouhim.net:

ب -نقص في المنشآت القاعدية:
معظم المدن الجزائرية تعاني التوازن بين المنشآت القاعدية و متطمبات المرور ،التي تتزايد باستمرار تبعا

لزيادة السكان و تزايد عدد المركبات ،و كذا تنامي الحاجة إلى كثرة إستعمال ىذه المركبات بفعل االنتعاش

االقتصادي الذي تشيده بعض الجزائر ،و الذي يستمزم تنقل األفراد باستمرار .و ىذا العجز يعود أساسا إلى
عدة نقائص منيا: 3

 قمة حظائر مكوث المركبات:
في بعض األحياء و انعداميا في البعض اآلخر ،و ال سيما قرب األسواق ،األحياء التجارية و غيرىا من
المرافق و المؤسسات التي تستقطب كثي ار من الرواد ،ما يدفع أصحاب المركبات أن يجوبوا الشوارع أو يوقفوا

سياراتيم في أماكن غير مالئمة و بكيفية تعرقل حركة المرور.
 قمة المسالك و الممرات المحمية المخصصة لممشاة:

تفتقر بعض المدن إلى شوارع مخصصة لممشاة ،و إلى أرصفة فسيحة تستوعب كل المشاة فمعظم األرصفة
ضيقة ،و جزء منيا غالبا ما يحتمو التجار لعرض بضائعيم أو نشر طاوالت المقاىي و المطاعم ،ما يدفع

الراجمين إلى السير في قارعة الطريق و مزاحمة المركبات

 3العويد الركي.الهاشوي بىطالبي ،خلفياث و آثار ازدحام الودى في الوجتوعاث العربيت ،الرياض ،1222-5-21 ،ص.3
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الصورة رقم( :)7تمثّل ظاىرة االزدحام امام مركز تجاري .

المصدر www.almouhim.net:

 كثرة التقاطعات:
إن كثرة تقاطعات الطرق يتسبب في إختناق حركة المرور ،فيي تفتقر إلى الجسور ،المحوالت و األنفاق التي
تفك الخناق و تساعد عمى سيولة الحركة.4

الصورة رقم ( :)51تمثل ظاىرة االزدحام في احدى التقاطعات .

المصدر www.almouhim.net:

 4العويد .الركي .الهاشوي بىطالبيً ،فس الورجع ،ص .6
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 قمة الممتقيات الدائرية:

إن قمة ىذا النوع من الممتقيات ،بل ندرتو في بعض المدن الجزائرية يزيد من حدة االزدحام عمى مستواىا،

فالتجربة أثبتت أن ىذه الطريق تساعد عمى سيولة المرور داخل المدن ،وفرض تخفيض السرعة بمداخميا،
بشرط أن يكون تصميميا وفق المقاييس العالمية.
الصورة رقم ( : )55تمثل ممتقى دائري في احدى المدن الجزائرية .

المصدر www.almouhim.net:

 قمة األطواق و المحاور:
يعمد في تخطيط المدن الحديثة إلى إنشاء أطواق حول الحواضر الكبرى  ،و ىي عبارة عن طرق مزدوجة

متعددة المسالك تحيط بالمدينة ،و تربطيا بالمركز عدة طرق محورية فسيحة تسمح بدخول المركبات و

خروجيا بسيولة تضمن سيولة الحركة ، 5لكن المدن الجزائرية تفتقر ليذا النوع من الطرق في مدنيا .
 نقص في تنظيم المرور:

تعد عممية تنظيم المرور في المدن ركيزة أساسية في التقميل من االزدحام ،و ىي ترتكز عمى عدة أسس،

أىميا :مخططات المرور ،مراكز ضبط المرور و تجييزات مراقبة المرور و ضبطو

 5العويد .الركي .الهاشوي بىطالبيً ،فس الورجع ،ص .7
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الصورة رقم ( : )52تمثّل ظاىرة االزدحام في المراكز الحضرية .

المصدر www.almouhim.net:

 إنعدام محطات الربط ( الوصل ):
توصل ىذه المحطات بمراكز المدن بعدة خطوط و أنماط من وسائل النقل :حافالت حضرية ،ترامواي ،ميترو

و سيارات أجرى .و ندرة ىذا النوع من المحطات يجعل و سائل النقل اآلتية من الضواحي و غيرىا من القرى

و المدن ،ال سيما السيارات الخاصة إلى الدخول لمراكز المدينة ،فتسبب ازدحاما بل شبو انسداد في حركة

المرور ،و خاصة في أوقات الذروة  ،وحاليا تحظى المدن الجزائرية الكبرى عمى وسائل النقل خاصة الترامواي
الذي تبنتو بعض واليات الوطن اال ان ثقافة استعمالو بين السكان ال تزال ضئيمة .

 عجز في النقل الجماعي:
النقل الجماعي أو النقل المشترك لألشخاص ،ىو توفير مركبات مييأة و مصممة الستقبال األشخاص و

التكفل بنقميم من مكان إلى آخر ،و ذلك عبر مسالك معينة و في أوقات محددة ،و ىو يقوم بدور فعال في

التخفيف من حدة االزدحام بالمدن ،شريطة توفره عمى عدة شروط ،منيا :تنويع أنماطو ،أسعار معقولة،
خدمات جيدة ،توقيت مناسب و محترم ،تخصيص مسالك خاصة بو .
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الصورة رقم ( : )53تمثل وسيمة النقل ترامواي في احدى المدن الجزائرية .

المصدر www.almouhim.net:

 نزوح السكان نحو المدن الكبرى:
عرفت المدن الكبرى توافدا كبي ار لمسكان ،حيث نزحوا إلييا ألسباب عديدة أىميا :العمل ،التقرب من المؤسسات
و ىذا ما أدى إلى اكتظاظ المدن بالسكان و عدم استيعابيا لتمك األعداد الكبيرة من األشخاص ،مما زاد من

حجم التنقالت داخل المدن و بالتالي الزيادة في حدة االكتظاظ.

 -8آثار ظاهرة االزدحام عمى المدن الجزائرية :6
إن لالزدحـام آثـا ار سمبـيـة عدـيدة ،منـيا:
 اإلضرار بالصحة العامة لمسكان :يسبب االكتظاظ في حركة المرور قمقا حادا في نفوس ركاب المركبات،
فقضاء أوقات طويمة داخل السيارات ال تكاد تتحرك أمر صعب يؤثر تأثي ار كبي ار عمى األعصاب ،و تكرار مثل

ىذه الحاالت يوميا يسبب أمراضا عديدة مثل أمراض القمب و األعصاب و غيرىا.

 التأثير عمى السالمة المرورية :إن القمق و التوتر العصبي المذين يسببيما االزدحام المروري غالبا ما يدفع
السائق إلى ارتكاب مخالفات خطيرة ؛ حيث يحاول مثال تجاوز المركبات الموجودة أمامو بكيفية غير سميمة،

أو يسعى إلى تدارك الوقت الذي ضيعو في االكتظاظ ،فيستغل أية فرصة في انخفاض حدة االزدحام لإلف ارط
في السرعة ،متجاىال كل الضوابط  ،ومعدال حوادث المرور في الجزائر دليل عمى ذلك اذ ان االحصاءات
تاكد تزايدا كبي ار في نسبة الحوادث خاصة في مناطق االزدحام .
 6العويد .الركي .الهاشوي بىطالبيً ،فس الورجعhttp://www.cnpsr.org.dz-20:21-17-12-2015 ،
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 تعطيـل المصـالـح :إن قضاء ساعات في الطرق بسبب اكتظاظ المرور ينال الكثير من جيد الفرد ،فزيادة
عمى التأخر في الوصول إلى مكان العمل ،فإنيا تتسبب في تعطيل مصالح الناس نتيجة ضياع الوقت و

التأخر عن المواعيد و غيرىا.

 تمـويـث البيـئـة :إن االزدحام في المرور يحتم سير المركبات ببطء أحيانا و التوقف عن السير أحيانا ،و
ىذا ما يجعميا تقضي وقتا أطول و محركاتيا مشغمة فتستيمك كمية أكبر من الوقود تزيد من نفث غازات سامة

تموث الجو ،حيث تعاني المدن الجزائرية من تموث الصوتي خاصة في المدن الكبرى .

 الخسـائـر المـاديـة :يتسبب االزدحام المروري في إلحاق خسائر مادية معتبرة باألفراد و المجتمعات؛ إن
ضياع ساعات يوميا في االكتظاظ يقمل من فترات العمل و اإلنتاج ،و ىو ما يؤثر سمبا عمى دخـل الفرد و

المـؤسسات و الشركات ،و بالتالي يمس باقتصاديات البمدان لما يشكمو من خطر.

 انعدام مخططات الحركة  :يشير محتوى التقرير إلى التطور السريع لحظيرة السيارات الذي يعد أىم أسباب
االزدحام وغياب انسيابية حركة المرور .فقد تضاعف عدد المركبات خالل السنوات العشر األخيرة ،من حوالي

 4ماليين و 482ألف مركبة سنة  ،2114إلى ما يقارب  9ماليين و 511ألف مركبة سنة  ،2153ليصل
عدد المركبات العام الجاري إلى ما يفوق  8ماليين مركبة  .فال يمكن الحديث عن “انسيابية” في حركة

المرور إذا لم توفر السمطات العمومية حظائر تساىم في امتصاص ازدحام المرور .فمثال انعدام المواقف يجبر

السيارات عمى الحركة بحثا عن أماكن مخصصة لمركن ،فينتج عن ىذا الوضع احتقان مروري رىيب

بالمجمعات السكنية الكبيرة بالجزائر  ،مع نقص أماكن الوقوف والتوقف ،في ظل غياب تخطيط عمراني
مدروس وفق شبكة الطرقات والكثافة السكانية بالمدن الكبرى ،إضافة إلى بقاء شبكة الطرقات داخل المدن
عمى حاليا لطبيعة التييئة والبنية العمرانية ،إلى جانب حالتيا غير المييأة ونقص إشارات المرور ،خاصة

اإلشارات الضوئية التي من شأنيا ،نظريا ،الحد من االختناق المروري.

 -9امثمة عن ظاهرة االزدحام في مدن العالم :

معموم أن االزدحام المروري يصل فترة الذروة خالل أيام العمل في معظم المدن الكبيرة  ،وفي أوقات متوقعة
من اليوم  ،بسبب العدد الكبير من المركبات التي تستخدم الطريق في الوقت نفسو  ،وتسمى ىذه الظاىرة

“ساعة ذروة االزدحام” أو “ساعة الذروة” ،عمى الرغم من أن فترة الكثافة العالية لممرور غالبا ما تستمر أكثر
من ساعة واحدة  ،لكن المالحظ في طرقاتنا أن ظاىرة االزدحام تستمر طوال اليوم.

ومن الضروري رفع تحدي تخميص المدن الكبرى من االزدحام المروري  ،لمحفاظ عمى صفاء المناخ وتجنب

تمويثو.
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فالعديد من الدول تتخذ إجراءات لتخفيف االزدحام والتموث في ساعة الذروة  ،وتشجع استخدام وسائل النقل

العمومي .عمى سبيل المثال :

نجد في مدن'' ساوباولو '' و''مانيال'' و'' مكسيكو'' في المكسيك  ،أن كل مركبة تُمنع يوما في األسبوع من
استخدام الطرقات خالل فترة الذروة  ،ويحدد اليوم الخاص بكل مركبة من خالل رقميا  ،وتقوم شرطة المرور
بالحرص عمى تطبيق ىذه القاعدة  ،إضافة إلى مئات الكاميرات المرورية الموضوعة في أماكن استراتيجية،
مدعمة بأنظمة حاسوبية لتمييز الصور ،وتقوم بإصدار مخالفات لمسائقين المخالفين.

خاص بالمركبات ذات العدد الكبير
مسار
أما في الواليات المتحدة وكندا ،فيوجد في العديد من الطرق السريعة
ٌ
ُ
لمركاب ُ ،يسمح بو لمسيارات التي تحمل راكبين عمى األقل ( وفي بعض األماكن  3راكبين) .كما تفرض كثير

من المدن الكبيرة قوانين صارمة لمنع وقوف السيارات خالل فترة الذروة عمى الطرقات الرئيسية التي تصل بين

المناطق الرئيسية المركزية ،فخالل ساعات محددة أثناء األسبوع تتعرض المركبات المتوقفة عمى ىذه الطرقات

الرئيسية إلى مخالفة فورية  ،وتسحب المركبة عمى نفقة السائق .واليدف من ىذه التقييدات توفير مسار إضافي
من أجل زيادة استيعاب حركة المرور إلى الحد األقصى.

خالصة:

أصبحت ظاىرة االزدحام ىاجسا يؤرق سكان المدن الكبرى في العالم عامة ،وفي الجزائر خاصة و ىذا كمو

ناتج عن اتساع المدن و ارتفاع كثافة سكانيا ،باإلضافة الى انتشار العديد من النشاطات و الخدمات بالمدن.
مما جعل أغمب السكان يتوجيون إلييا لكونيا أصبحت قطبا جاذبا و أكثر حيوية و نشاطا داخل المدن.

تعتبر المدن الجزائرية من المدن التي تتعرض ليذه الظاىرة يوميا وذلك لعدة اسباب اىميا تراكم و تكدس
مختمف المؤسسات الخدماتية و كثافة المركبات و قمة أماكن ركنيا في بعض األحياء ،خاصة قرب األسواق و
االحياء التجارية و غيرىا من المرافق التي تستقطب الكثير من الوافدين عمى مستواىا من ما يجعمو يعاني من

بعض المشاكل مثل صعوبة سير المواصالت و أماكن التوقف واىم سبب ىو نقص التخطيط والعشوائية في

التنفيذ  ،كل ىذا يعد من العوامل المؤدية إلى ظاىرة االزدحام ،و ىذا ما سوف نتطرق لو في استكمال دراستنا
في الفصول القادمة .
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تمهيد :

يعتبر مجال اليضاب العميا الشرقية  ،والذي تنتمي اليو مدينة برج بوعريريج مجاال ىاما ومحوريا لتنفيذ

استراتيجية توازن االقميم ووضع ىيكل متدرج يق وم عمى التوافق الديناميكي العمراني الريفي  ،وقد جعل مخطط

اليضاب العميا (آفاق  ) 2030مدينة برج بوعريريج عمى وجو الخصوص مجاال العادة تثبيت السكان وكذا
التحكم العمراني لممدينة في حد ذاتيا .

1

ان البنية العمرانية لمدينة برج بوعريريج تمتاز بقمة توازنيا عمى مستوى المؤسسات الخدماتية بالتحديد وعدم

السماح بتطوير الديناميكية العمرانية والتنظيم المجالي ليا  ،ان النمو العمراني والتوزيع العشوائي لمخدمات فييا
دفعنا لمقيام بدراسة تحميمية لممدينة بغرض التعرف عمى مختمف جوانبيا الطبيعية واالجتماعية واالقتصادية

وبالتأكيد العمرانية والتعرف الدقيق عمى المجال الحضري الحالي لممدينة ووضع قاعدة اساسية لدراستنا .

 -Iتقديم والية برج بوعريريج :
 -1لمحة تاريخية عن الوالية :
-1-1

اصل التسمية: 2

ترجع اصول تسمية مدينة برج بوعريريج إلى عدة روايات أىميا  :ان الحارس الذي كان يحرس البرج أو الحصن
الذي يقع في وسط المدينة كان يضع عمى رأسو ريشا يسمى العروج وروايات أخرى تقول ان التسمية ىي لمقبيمة

التي بني عمى ارض يا البرج وروايات أخرى عمى ان التسمية إلى عروج القائد العثماني وتحولت ىذه الكممة مع
مرور الوقت إلى عريريج اي تصغير لكممة عروج كما ىو معروف في الميجة الجزائرية .
 -2-1لمحة تاريخية عن النشأة :
تمثل مجاال تاريخيا يضرب بجذوره في العصور القديمة بالنظر الى مختمف الحفريات االثرية التي وجدت

بالمنطقة ومن جية اخرى فان تاريخيا مرتبط بشكل وثيق بقبيمة بني عباس التي تنتمي لييا عائمة الحاج محمد

المقراني .

 -3-1المراحل التاريخية لمنشأة :
 مرحمة ما قبل التاريخ  :تحتوي برج بوعريريج والمناطق المجاورة ليا عمى اثار من الحقبة ما قبل التاريخ
كاألسمحة المصنوعة من الصوان وكذا االواني الفخارية ومختمف االثار التي تشيد عمى سكان المنطقة عبر

مختمف االزمنة والعصر الحجري الوسط والعصر الحجري الحديث وقد تم تصنيف عدة مواقع اثرية تشيد عمى

عصر ما قبل التاريخ ( بسيدي مبارك ,غيالسة والعش وغيرىا ).

 1المخطط االقليمي لتهيئة االقليم خوان  ، SRAT 6102بتصرف
 2مديرية الثقبفة لوالية برج بوعريريح .
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 العهد التركي  :يعود بنائيا الى العيد التركي حيث قام حسن باشا بن خير الدين بانشائيا سنة  1522م
حيث اقام حامية لمعسكره عمى اعمى ىضبة بالقرب من منبع الماء تسمى عين البرج التي تنحدر من اربعة

مصادر تقع عمى بعد  1200م من القمعة التي كانت تشكل موقع مراقبة وقاعدة خمفية لمجيش العثماني .

 العهد االستعماري  :عام  1839دخل الجيش االستعماري بقيادة الجنرال فالي والدوق اولاير الى مدينة مجانة
واقاموا معسكرىم بالقرب من عين البرج من اجل احتالل كل المنطقة ثم بنوا مرك از اوروبيا وىو النواة االولى

لممدينة الحالية كان ذلك بجوار القمعة الحالية ,سنة  1868انشات محافضة المدينة وفبما بعد اخذت شخصيتيا

االدارية ,وفي  1870تركت ورائيا بصمات انطبعت بقوة عمى البنية الحضرية واستمت الى يومنا ىذا .

 عهد ما بعد االستقال ل  :بعد االستقالل اصبحت برج بوعريريج تضم العديد من البمديات وىي مجانة
,الج عافرة الميير  ...الخ ,اما عمى مستوى االلمدينة فقد حدثت تطورات كثيرة كانت سببا في زيادة وتيرة النمو
المدينة وذلك راجع الى زيادة اليجرة الوافدة بسبب زيادة عممية النزوح الريفي والسياسة الوطنية المتبعة بعد

االستقالل المتمثمة في سياسة التصنيع التي خصت بيا الكثير من المدن وذلك بتوطين المنطقة الصناعية

 1976لتشيد نموا سكانيا وسكنيا ىائال اىميا ل=4ع'èان ترتقي الى مركز والية اثر التقسيم االداري لسنة
1984نظ ار لموقعيا االستراتيجي وسط االقمين وكذلك توفرىا عمى مؤىالت اقتصادية واجتماعية ,اما سنة

 1998كان عدد السكان  128534نسمة يتوزعون عمى  20400مسكن واصبحت بذلك تجمعا حضريا كبي ار .

 -2الموقع والحدود :

تنتمي والية برج بوعريريج الى مجال اليضاب العميا الشرقية وتعتبر من اىم والياتو لما ليا من مكانة

استراتيجية في العالقات اإلقميمية  ،وتبرز أىميتيا في كونيا تقع في الشمال الشرقي لمجزائر  ،حيث تمثل ىمزة
وصل بين الشرق والوسط بواسطة الطريق الوطني رقم ( ، )05وكذا خط السكة الحديدية الرابط بين الشرق

والغرب  ،و الطريق الوطني رقم ( )45الرابط بين الشمال والجنوب  ،كما تصل الشمال بالطريق الوطني رقم

( ، )76اضافة الى خط السكة الحديدية (الجزائر-عنابة )  ،والطريق السيار (شرق-غرب) الذي يحد المدينة
من الشمال اما بالنسبة لحدودىا االدارية فيحد والية برج بوعريريج من :
 الشمال :والية بجاية.
 الشرق :والية سطيف.

 الجنوب :والية المسيمة.
 الغرب :والية البويرة.

تتربع الوالية عمى مساحة تقدر بـ 3920.42 :كم ، 2و تندرج عمى المستوى الجيوي ضمن المنطقة المخصصة
لبرنامج التييئة والتنمية المستدامة (ىضاب عميا  -شرق ) التي تضم باإلضافة الى والية برج بوعريريج
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الواليات التالية  :سطيف  ،باتنة  ،ام البواقي  ،خنشمة وتبسة .طبيعيا والية برج بوعريريج تنقسم الى ثالث
مجموعات :




المنطقة الجبمية الشمالية التي تضم مرتفعات البيبان ومرتفعات سطيف .

الهضاب العميا .

المنطقة الجبمية الجنوبية التي تضم مرتفعات الحضنة .

تتمثل الجبال في الجية الشمالية الغربية لموالية في :جبل بن روان بحيث يصل ارتفاعو الى  1042م  ،كذلك

الجية الشرقية لموالية في  :جبل جحيفة الذي يصل ارتفاعو الى  1019م .

المخطط رقم ( : )7مخطط يمثل موقع والية برج بوعريريج .

المصدر  :المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير برج بوعريريج  + 2014معالجة الطالبة . 2016

 - IIالدراسة التحميمية لمدينة برج بوعريريج :

 -1الدراسة الطبيعية :
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دراسة تحميمية لمدينة برج بوعريريج

الفصل الرابع
 -1-1تقديم المدينة :

من الموضوعية في نظرنا التقديم لمنطقة الدراسة بنبذة تاريخية موجزة كي نمم بنشأة المدينة في اوليا  ،فقد

تعاقبت عمييا الحضارات عمى مر التاريخ من فترة االحتالل الروماني الى الفتوحات االسالمية تمييا الفترة

العثمانية  ,حيث شكمت من طقة البرج في تمك الفترة محو ار لمقوافل التجارية  ,ويبقى برج المقراني اىم معمم تاريخي
ليذه الفترة  ،بعدىا تم بناء اسوار لتحديد منطقة برج بوعريريج سنة ، 1840حيث كانت المنطقة تابعة لعمالة

قسنطينة  ،لقد تم بناء السكنات الولى في المنطقة اسفل برج المقراني لتشكل ما يسمى حاليا بالبرج القديم  ،سنة
 1870اصبحت برج بوعريريج مدينة كاممة الصالحيات بيا كنيسة ومدرسة لمذكور واالناث اضافة الى محكمة
ومحطة تمغراف  ،بعدىا تم منذ ذلك التاريخ توسعت المدينة حيث اسس بيا سوق اسبوعي ذي اىمية قصوى

ياتيو التجار من كل الجيات  ،اخي ار تم التقسيم االداري سنة  1984حيث اصبحت المدينة مقر الوالية حيث
تضم تجمعين ثانويين ىما بئر صنب وعوين الزريقة .

الصورة رقم ( )14والصورة رقم ( : )15تمثالن مدينة برج بوعريريج قديما وحديثا.

 -2-1الموقع :

المصدر/ http://www.startimes.com:

 -1-2-1الموقع الجغرافي :
مدينة برج بوعريريج تتوسط بمديات الوالية  ،تتواجد عند النقطة الجغرافية  363من دوائر العرض شماال و _ 43

 303من خطوط الطول شرقا ،وىي واحدةمن بين مدن اليضاب العميا الشرقية تقع عمى ارتفاع  900م عن سطح
البحر  ،وعمى بعد  240كمم الى شرق العاصمة و 190كمم غرب قسنطينة  ،تتواجد وسط سيول متموجة يحدىا
جبل البيبان من الشمال وسمسمة جبال المعاضيد والحضنة جنوبا .

 -2-2-1الموقع االداري :
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دراسة تحميمية لمدينة برج بوعريريج

الفصل الرابع

تعتبر مدينة برج بوعريريج عاصمة الوالية وفق قانون  84/09المؤرخ في  04فيفري  ،1984تتوسط مجاليا
البمدي بيا مقر البمدية والدائرة والوالية ،تتربع عمى مساحة  81,10كم ²يحدىا من :
 الشمال والشمال الشرقي كل من بمديات مجانة و حسناوة .

 الجنوب والجنوب الشرقي كل من بمديات الحمادية والعناصر .
 الشرق بمدية سيدي مبارك .
 الغرب بمدية اليشير .

المخطط رقم ( : )8يمثل موقع مدينة برج بوعريريج .

المصدر :المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير برج بوعريريج  + 2014معالجة الطالبة . 2016

 -3-1الشبكة الهيدروغرافية:
حسب الموقع الجغرافي لمدينة برج بوعريريج  ,فإنو يوجد بالمدينة شبكة ىيدروغرافية معتبرة وىي مجموعة
المجاري المائية والينابيع واألنيار وىذه المجاري منيا الدائمة ومنيا الموسمية وىذه الشبكة ذات تعريف داخمي،
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دراسة تحميمية لمدينة برج بوعريريج

الفصل الرابع

فكل المياه القادمة من الجبال المحيطة بالمدينة تصب بالوديان التي تشق العديد منيا المدينة ،ويزيد جريان

المياه في الفترة الممطرة.
 -4-1التضاريس:

تؤثر مظاىر السطح تأثي ار واضحا في تحديد موضع المدينة وفي تمددىا أو توسعيا أو في شكميا العام ،ومدينة
برج بوعريريج تتميز باختالف كبير في مظاىر السطح حيث يمكن تقسيميا إلى:

 المنطقة الجبمية الشمالية :تتمثل في جبال البيبان ،وتبمغ أعمى قمة بيا 1705م والتي تسمى سمسمة جبال
األطمس التمي ،ويعتبر كحاجز أمام مرور الرياح المحممة بالرطوبة واآلتية من الغرب ،كما تتخمميا عدة أودية
منيا واد عمار ،وواد مزيتة.

 المنطقة الجبمية الجنوبية :تتمثل في جبال الحضنة ،أين نجد جبال برج الغدير وجبال المعاضيد ،حيث
تنقسم ىذه السمسمة بواد القصب إلى قسمين وتصل أعمى قمة بيا إلى 1885م وىي أعمى قمة عمى مستوى

الوالية.

 منطقة السهول :تعتبر مدينة البرج مدينة سيمية منحصرة بين الجبال الشمالية والجبال الجنوبية وتتوسطيا
المدينة ومتفتحة شرقا عمى السيول السطايفية وتتراوح بين  700و1000م ،تتميز بكثرة الشعاب واألودية وموقع

المدينة يشيد عدة انقطاعات من الشرق إلى الغرب بواد بومرقد ويحدىا شرقا واد المرج ،تتفرع في المنطقة
الجنوبية لممدينة مشكمة منطقة خطيرة رغم القنوات التي أنشأت لبعض األودية.
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دراسة تحميمية لمدينة برج بوعريريج

الفصل الرابع

المخطط رقم( : )9يمثل تضاريس مدينة برج بوعريريج .

المصدر :المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير برج بوعريريج  + 2014معالجة الطالبة . 2016

 -5-1االنحدارات:
نظ ار ألىمية ىذا العامل في تشخيص الجانب الطبيعي لممنطقة وتحديد مدى تالؤميا لمبناء ،ومن خريطة

االنحدارات الخاصة لمدينة البرج تبين لنا ضعف تأثير عامل االنحدارات عمى مستوى المدينة باعتبار أن ىذه
األخيرة تتميز عموما باالنبساط ونميز ثالث فئات من االنحدارات عمى مستوى المدينة :
 فئة االنحدار المتوسط  :تبمغ نسبة االنحدار بيا من ( 8إلى  )%12حيث تظير كتمتين األولى من الشمال
الغربي لممدينة والثانية شرق المدينة.

 فئة االنحدار الضعيفة :نسبة االنحدار بيا من ( 4إلى  )%8وىي موزعة في نقاط مختمفة من المدينة
باإلضافة إلى مكتمتين يعموىما النسيج العمراني ،إحداىما شرق المدينة واألخرى غربا.
47

دراسة تحميمية لمدينة برج بوعريريج

الفصل الرابع

 فئة االنحدار الضعيف جدا :نسبة االنحدار بيا من ( 00إلى  )%4وىي الفئة البارزة بأكبر نسبة عمى
مستوى المدينة ،ونجدىا خصوصا داخل النسيج العمراني.
المخطط رقم ( :)10يمثل االنحدارات في مدينة برج بوعريريج .

المصدر :المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير برج بوعريريج  + 2014معالجة الطالبة . 2016

 -6-1مصدر المياه:
تستفيد المدينة من عدة مصادر لممياه حيث تعتبرىا عدة كما أن ىناك مصادر المياه الجوفية المستخرجة عن

طريق الحفر باإلضافة إلى عممية ضخ المحطات وباإلضافة إلى سد عين زادة.
 -2الدراسة المناخية:
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دراسة تحميمية لمدينة برج بوعريريج

الفصل الرابع

عموما يسود منطقة البرج مناخ شبو جاف بارد ممطر شتاء وجاف حار صيفا وفترة الجفاف تبدأ من شير

جوان إلى غاية أكتوبر ،والفصل الشتوي ذو الدرجات الح اررية الصغرى يمتد بين شيري ديسمبر ومارس ،إذ أن

المتوسط السنوي ينحصر بين  8و10م.°
 -1-2التساقط:

تعتبر األمطار قاطعة الحياة االقتصادية لمحيط الدراسة وخاصة النشاط الفالحي وحسب مصمحة األرصاد

الجوية المتواجدة في مدينة البرج فإن كمية األمطار تقدر بـ 397ممم سنويا موزعة عمى  95يوما وخاصة في

األشير الممطرة :نوفمبر ،ديسمبر ،جانفي.

الجدول ( : )1يمثل معدل التساقط الشيري لمدينة برج بوعريريج لسنة .2014
الشهر

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

11

12

المجموع

الكمية المتوسطة (ممم)

48

35

40

29

41

22

11

7

33

31

49

46

379

عدد األيام

11

11

11

8

8

6

3

3

6

7

11

12

95

المصدر :مصمحة االرصاد الجوية لوالية برج بوعريريج  + 2014معالجة الطالبة .2016

 -2-2الحرارة:
تشيد مدينة برج بوعريريج خالل فصول السنة درجات ح اررة متفاوتة  ،كما نالحظ أن شير جانفي ىو األكثر

برودة بتقدير  08درجة مئوية ودرجة الح اررة المتوسطة تقدر بـ  17.25درجة مئوية.

الجدول ( : )2يمثل المعدل الشيري العام لدرجة الح اررة لمدينة برج بوعريريج .2014
الشير
المعدل المتوسط لدرجة الح اررة

جانفي فيفري مارس أفريل ماي جوان جويمية أوت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر
08

09

12

15

18

23

28

26

27

29

17

11

المصدر :مصمحة االرصاد الجوية لوالية برج بوعريريج  + 2014معالجة الطالبة .2016

 -3-2الرياح:
إن الرياح متعددة في مدينة برج بوعريريج حيث تيب من الشمال الغربي ،وىناك رياح تيب من الجنوب

(الشييمي) ،وىي عبارة عن رياح موسمية تيب في فصل الصيف .أما السرعة المتوسطة لمرياح فيي تقدر ب :
02م/ث .
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الفصل الرابع

الجدول( :)3يمثل معدل سرعة الرياح لمدينة برج بوعريريج .2014
جوان

الشير

جانفي

فيفري

مارس

أفريل

ماي

سرعة الرياح

1.7

2.6

2.9

2.5

2.8 2.4

جويمية أوت
2.2

سبتمبر

2.2 2.4

أكتوبر
2

نوفمبر ديسمبر
1.6

1.6

(م/ثا)
المصدر :مصمحة االرصاد الجوية لوالية برج بوعريريج  + 2014معالجة الطالبة .2016

 -3الدراسة االجتماعية واالقتصادية :

 -1-3الدراسة االجتماعية :

 -1-1-3التطور السكاني لممدينة:
بمغ عدد السكان مدينة برج بوعريريج سنة  2014حسب احصاء مديرية البرمجة والمتابعة وىي آخر

إحصائيات حوالي  181134نسمة .

الجدول( :)4يمثل التطور السكاني لمدينة برج بوعريريج .
السنوات

1987

1998

2008

2014

عدد سكان المدينة

109.422

145.997

165.236

181134

عدد سكان الوالية

387.390

602.133

681.480

685004

المصدر :مكتب اإلحصاء لبمدية برج بوعريريج  +معالجة الطالبة .2016

نالحظ من خالل الجدول رقم ( )4ان تطور عدد سكان المدينة مر بثالثة مراحل :
 المرحمة االولى ( :) 1998- 1987بمغ عدد السكان حوالي  145997نسمة بمعدل نمو  ℅3,4بزيادة
قدرت ب  32787نسمة  ،حيث شيدت ىذه المرحمة زيادة طبيعية كبيرة ونزوح عدد كبير من السكان لممدينة

لالستقرار فييا .

 المرحمة الثانية ( :) 2118-1998بمغ عدد السكان حوالي  165236نسمة بمعدل نمو  ℅1,4بزيادة
قدرت ب 27367نسمة وىو معدل منخفض مقارنة بالمرحمة االولى لتاخر سن الزواج .

 المرحمة الثالثة ( : )2114-2118بمغ عدد السكان حوالي  181134نسمة بمعدل نمو  ℅4,32بزيادة
قدرت ب 41323نسمة وىو معدل كبير جدا مقارنة المعدالت السابقة وىذا راجع لالنفجار الديموغرافي الذي

شيدتو المدينة في السنوات االخيرة نظ ار لتحسن المستوى المعيشي وارتفاع معدل الوالدات موازاة مع انخفاض

معدل الوفيات .
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الفصل الرابع

الجدول رقم ( : )5يمثل الزيادة السكانية ومعدل النمو بمدينة برج بوعريريج.
السنوات

1998-1987

2008-1998

2014-2008

الزيادة السكانية (ن)

32787

27736

41323

معدل النمو ℅

℅3,4

℅1,42

℅2,32

المصدر :مكتب اإلحصاء لبمدية برج بوعريريج  +معالجة الطالبة ..2016
الشكل رقم ( : )6منحنى بياني يمثل التطور السكاني لمدينة برج بوعريريج .

المصدر  :مكتب االحصاء لبمدية برج بوعريريج +معالجة الطالبة .2016

 -2-1-3توزيع سكان المدينة:
ان اغمب سكان مدينة برج بوعريريج متوطنون بالمركز حيث بمغ عددىم  181134نسمة وذلك لتوفر الخدمات

المختمفة وتحسن المستوى المعيشي في التجمع الرئيسي الحضري بينما تتنافس التجمعات الثانوية والمناطق
المبعثرة وذلك لنقص المرافق وتدىور المستوى المعيشي .
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الفصل الرابع

الجدول رقم( : )6يمثل توزيع سكان مدينة برج بوعريريج حسب التجمعات .
االحصاء

التجمع

ذكور

اناث

مجموع

79858

78079

157937

اخروف

994

958

1952

عين بني عمران +بئر صنب

1690

1527

3217

عوين الزريقة

1458

1258

2716

منطقة مبعثرة

876

803

1679

مجموع البمدية

84876

82625

16701

تجمع رئيسي حضري برج بوعريريج

تجمعات ثانوية

المصدر :مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية والية برج بوعريريج + 2014معالجة الطالبة . 2016

 -3-1-3الكثافة السكانية :
الجدول رقم ( : )7يمثل الكثافة السكانية بمدينة برج بوعريريج .
عدد السكان

المساحة (كم )

الكثافة ( ن/كم)

181134

81,1

2263

المصدر  :المصالح التقنية بمدينة برج بوعريريج +معالجة الطالبة 2016

 -4-1-3الفئات العمرية :
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الجدول رقم ( :)8يمثل الفئات العمرية لمذكور واالناث بمدينة برج بوعريريج .
الفئة العمرية

الذكور

االناث

المجموع

النسبة℅

اقل من  6سنوات

9989

9353

70212

10.26

من  6الى  15سنة

35209

34045

69254

10.34

من  15الى 19

41232

39799

81515

33.4

من 20الى29

36578

34250

70829

29.5

من 30الى 59

16166

15138

31305

10.5

اكثر من 60

5960

6027

11988

1.75

المجموع

93515

90861

181143

100

المصدر مديرية االحصاء برج بوعريريج +معالجة الطالبة . 2016

الشكل رقم ( :)7مخطط اعمدة يمثل الفئات العمرية حسب الجنس بمدينة برج بوعريريج .
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

الذكور
االناث

اكثر من
 60سنة

من20
من30
الى 59سنة الى 29سنة

من 15
الى 19
سنة

من  6الى اقل من 6
سنوات
 15سنة

المصدر  :مكتب االحصاء لبمدية برج بوعريريج  +معالجة الطالبة .2016
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 -2-3الدراسة االقتصادية :
 -1-2-3التركيبة االقتصادية :

الجدول رقم ( :)9يمثل التركيبة االقتصادية لسكان مدينة برج بوعريريج .
الفئة
العدد (نسمة )

السكان

معدل النشاط

السكان

معدل التشغيل

الناشطين

(℅)

المشتغمين

(℅)

37141

58.28

23009

42.32

البطالين
18321

معدل البطالة (℅)
7.34

المصدر :مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية برج بوعريريج  +معالجة الطالبة .2016

 -2-2-3تطور العمال حسب قطاعات العمل :
ان اغمب سكان مدينة برج بوعريريج المشتغمين ىم من قطاع االشغال العمومية ب 21807 :نسمة  ,تمييا

التجارة والخدمات حيث بمغ عددىم 18707نسمة ثم االدارة ب10212 :نسمة  ,وذلك النيا تعتبر عاصمة

الوالية وتوفر التجييزات المطموبة لمسكان  ,بعدىا تأتي الصناعة ب 6347 :نسمة واخي ار الفالحة ب1377

نسمة .

الجدول رقم ( : )10يمثل توزيع اليد العاممة حسب قطاع العمل بمدينة برج بوعريريج .

القطاع

الفالحة

االدارة

صناعة

حرف

خدمات

اشغال عمومية

اخرى

مجموع

البمدية

1377

10212

6347

4371

18707

21807

4215

67036

النسبة℅

2,05

15,23

9,47

6,52

27,91

32,53

6,29

100

المصدر :مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية برج بوعريريج  +معالجة الطالبة .2016

 -3-3الدراسة العمرانية :

 -1-3-3مراحل التطور العمراني لممدينة:
ان تحديد المراحل االساسية لنمو مدينة برج بوعريريج يبدا منذ القرون الماضية التي حددت الشكل الحالي
لممدينة ىذا وقد مرت المنطقة بمختمف الحقبات التاريخية التي شيدتيا البالد ،وىي كالتالي:

ا  -المرحمة األولى (:مرحمة النشأة)
 فترة النشأة  :من سنة  7500قبل الميالد إلى 248م ،في العصر الحجري وبداية الزراعة ووجود بقايا تثبت
وجود صناعة متطورة لمتجارة في البرج.
 الفترة الرومانية :السكان األصميون ىم األمازيغ (البربر) يسكنون في الجبال وفي نفس الوقت جماعة من
القرى الفالحية الرومانية تتطور في السيول ،وبناء القمعة (البرج) وفي سنة  248ميالدي انقسمت المدينة إلى
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قسم عربي خاص ،الذين حكموا أوالد شنيتي وأوالد حناش ،كما تتميز ىذه المرحمة بوجود ىيكمة طبيعية التي

وجدت عمييا الطرقات بمنطقتيا ومؤسساتيا اإلنسانية تسمى المشتة ،وقد أحيطت بسور لو مجموعة مكن

األبواب وتميزت ببداية ظيور بعض المساحات والحدائق وسميت بالحدائق اإلغريقية والرومان ىم من استعمموا
مقاعد الجموس في الحدائق والساحات وتميزت حدائقيم بالزىور والنافورات.
 الفترة التركية :المدينة أخذت اسميا من طرف األتراك "عروج" أثناء فترة االستغالل التي عرفتيا الجزائر،
حتى بنى عروج المدينة فوق تحية القمعة الصغيرة حيث أقام تحصينا يشبو الطربوشة وبذلك سميت القمعة بعروج

نسبة إلى الريشة الصغيرة التي كانت يحمميا فوق طربوشو ،وفي سنة 1559م بنى البرج بناءا قويا من طرف

األتراك لكنو ىدم من طرف المقرانيين وفي سنة 1700م أعاد األتراك بناء القمعة لكن المقرانيين أعادوا تيديميا،
وتميزت ىذه المرحمة بتنوع الطبيعي لممساحات والحدائق خاصة وأن البرج لدييا مناظر خالبة فحافظوا عمييا

وقاموا بتطويرىا إلى مناطق لمترفيو.

ب -المرحمة الثانية)1871-1831( :
يمكن تقسيم ىذه الفترة الى ثالثة مراحل وىي:
 مرحمة االولى ( : )1851-1831في سنة  1839دخل الجيش االستعماري إلى البرج واستقر بجانب القمعة
الرومانية ثم تم بناء المدينة في األراضي المسطحة وبناء ثكنة عسكرية عمى السيل في الجية الشرقية لمقمعة،

واضافة إلى ذلك عيادة طبية خاصة باألوربيين.

 المرحمة الثانية ( : )1871-1851في ىذه المرحمة ىناك توسع نحو الجية الجنوبية عمى شكل تجزئات
ممنوحة لممستوطنين مشكمة النواة الثانية عمى شكل نمط خطي ،كما أنشأت في النواة األولى ساحة تحتوي عمى

دار البمدية وقاعة الحفالت ومحافظة الشرطة ومخازن المعمرين .عرفت المدينة في ىذه المرحمة نموا سريعا

خارج السور نحو الجنوب مشكمة الضاحية وىي عبارة عن سكنات فردية وفيالت ،كما عرف النسيج نموا نحو

الشمال وظيرت أحياء فوضوية خارج المدينة بمحاذاة واد عريرج خارج المدينة االستعمارية ،وعرفت المدينة

نزوحا ريفيا كبي ار سنة  ،1954وبذلك تضاعف عدد سكانيا من  16400نسمة إلى  33240نسمة سنة 1960
مما أدى إلى تطور المدينة في جميع االتجاىات وظيور األحياء الفوضوية منيا :حي الحياس ،حي دار السوق،

حي فيبور ،حي الباطوار في الجنوب وظيور حي الحدائق عمى طريق برج زمورة.

كما تميزت ىذه الفترة أي الفترة االستعمارية بظيور عدة حدائق وساحات منيا حديقة  54شييد وىي حديقة

عامة وحديقة القمعة وحديقة مقر البمدية وحديقة المثمث وشعبة الفار...الخ .وكانت ىذه الحدائق مكان لمنزىة

لممستعمرين وأوالدىم .
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ج -المرحمة الثالثة )1931-1871( :

ىي تزامنت مع ترقي المدينة الى محافظة كممة لصالحيات وأصبحت برج بوعريريج بمدية متعددة النشاطات

مثل السوق األسبوعية وتم بناء ثكنة جند وكذلك بناء مركز أمني .

د -المرحمة الرابعة (:)1975-1962

عرفت المدينة في ىذه المرحمة نموا عمرانيا سريعا في كل االتجاىات وفي عام  1974أصبحت مدينة البرج

دائرة تابعة لوالية سطيف ،وفي سنة  1975تم إنشاء حديقة النسيم والنور وقبميا في سنة  1970تم إنشاء حديقة
مسجد اإلمام حمزة ابن عبد المطمب ،وفي سنة  1976تم إنشاء المنطقة الصناعية في الجنوب ،وبذلك عرفت

زيادة طبيعية كبيرة ونزوحا ريفيا ىائال ،وفي سنة  1978تم وضع أول مخطط عمراني توجييي لبمدية البرج وتم
بدء إنجاز المنطقة السكنية الحضرية مثل حي  400مسكن و 200مسكن وكذلك السكن الفردي مثل حي الذيب

وحي أوالد سميمان ،وفي سنة  1981تم إنجاز حديقة بحي طارق بن زياد تخدم الحي ،وفي عام 1984

أصبحت المدينة مقر الوالية ومن بين التجييزات التي ظيرت دار الشباب خميفي الطاىر ،مؤسسات تنشيط

الشباب ،دار الشباب ،مستشفى بوزيدي لخضر إضافة إلى التجييزات التعميمية حسب أطوارىا الثالث.
د -المرحمة الخامسة -1994( :اليوم):

تعتبر ىذه المرحمة منعرجا ىاما في تطور المدينة وذلك لما شيدتو من ظيور صناعات بمختمف أنواعيا والتي
جعمتيا تحتل موقعا استراتيجيا ومكانة اقتصادية ىامة.

وما ميز ىذه المرحمة ظيور عدة تجييزات وظيور ما يقارب  10مساجد ،قاعات متعددة النشاطات ،مجمس
القضاء ،دار الثقافة ،مديرية التخطيط ،مديرية مسح األراضي ،وكذلك ظيور الكثير من الحدائق والمساحات
العمومية مثل حديقة متواجدة بحي عبد المؤمن (مدخل حي الزىور) وحديقة عامة متواجدة بحي عبد المؤمن

(حوزة لويزة) حديقة أخرى متواجدة بحي أول نوفمبر المقابمة لمسجد عبد الحميد بن باديس والكثير من الحدائق

التي لم نذكرىا.

 -2-3-3تقسيم المدينة الى قطاعات :
اعتمادا عمى المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير تم تقسيم المدينة إلى احدى عشر قطاعا عمى أساس تطور

المجال الحضري في المدينة وذلك عن طريق التجييزات والمرافق الترفييية والطرق المييكمة ,كما ىو مي في

الجدول التالي :
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الجدول رقم ( :)11يمثل تقسيم مدينة برج بوعريريج الى قطاعات .
رقم القطاع

المساحة (ىكتار)

القطاع االول

48.41

وصفو


النواة االولى لممدينة .



يشمل معظم المؤسسات الخدماتية اإلدارية



النسيج العمراني يعود إلى العيد االستعماري



يمتد عمى طول الطريق رقم (.)5

القطاع الثاني

41.50



يشمل حي الحدائق  41.50ىكتار.

القطاع الثالث

52.8



يتمثل في حي  1008مسكن .



.حي صديقي عبد اهلل .



حي  399مسكن .



حي  406مسكن.



القرية الشمالية حي عبد المؤمن.



حي الزىور

270



حي عجيل بوزيد

38.70



حي أول نوفمبر



حي  680مسكن.



حي  1044مسكن.



حي 500مسكن.



طريق سطيف.

القطاع الرابع

القطاع الخامس

القطاع السادس

278
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حي  20أوت .

القطاع السابع

106



حي الشيداء.



حي الكاىنة.
حي  5جويمية .ويحتل مساحة قدرىا

القطاع الثامن

224.80



حي  19فيفري.

القطاع التاسع

206



القطاع لعاشر

325

القطاع الحادي عشر

278

ىكتار.



السعادة.



الكاىنة.



حي بوسنة البشير.



حي  17أكتوبر.



حي  8ماي .54



حي السوق .



المناطق السكنية الجديدة (249 – 471
–  )265قطعة.




المنطقة الصناعية.
حي المحطة

المصدر :المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير برج بوعريريج + 2014معالجة الطالبة .2016
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المخطط رقم ( :)11يمثل تقسيم مدينة برج بوعريريج الى قطاعات .

المصدر :المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير برج بوعريريج + 2014معالجة الطالبة . 2016

 -3-3-3اتجاه توسع مدينة برج بوعريريج :
التطور العمراني لمدينة برج بوعريريج ,كان عمى شكل شطرنجي منتظم ,ثم بعد ذلك حدد نمو المدينة بفعل

الوادي الذي يقطعيا من الشمال الى الجنوب بينما اخذ ت المدينة تتطور في اتجاه الشرق والغرب ,بعدىا نمت

بشكل طولي عمى امتداد الطرق الوطنية في االونة االخيرة نالحظ انيا بدات تنمو بشكل عشوائي غير منتظم

وقد تحكم في ظيور ىذا الشكل العوامل الطبيعية الموجودة ,اضافة ليذه العناصر المييكمة توجد كذلك المنطقة

الصناعية المتموقعة جنوبا لذلك توجو التعمير نحو المناطق المحيطة بيا باعتبار ىا الوسيمة الوحيدة في

التوسع المستقبمي وعميو فاتجاه التوسع في مدينة برج بوعريريج سيكون من الجية الشرقية

والجنوبية الغربية .
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المخطط رقم ( : )12يمثل اتجاه توسع مدينة برج بوعريريج .

المصدر :المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير برج بوعريريج + 2014معالجة الطالبة .2016

 -4-3دراسة االطار المبني وغير المبني لممدينة :
 -1-4-3االطار المبني :
 -1-1-4-3السكن :
يمثل الصفة الغالبة عمى المجال وتعد البنية العمرانية ليذا النسيج بسيطة في مجمميا ,منيا ما ىو قديم يمثل
النواة القديمة ومنيا ماىو حديث النشاة ومن المالحظ ان ىذا التجمع ساعد عمى التوسع الطريق الوالئي ,

ويقتصر عمى النمط الفردي عمى طول ىذا الطريق وفي الغالب ىي ذات طابع حديث النشاة وتكون احيانا في

حالة حسنة اما من الناحية التنظيمية فيي منظمة نسبيا بحيث تتخمميا طرق ودروب معبدة .
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باالضافة الى وجود مجموعة من السكنات المتموضعة بطريقة غير منتظمة بسبب عدم وجود شبكة من الطرق

المييكمة ,دون ان ننسى وجود سكنات ىشة وقديمة والتي تمثل النواة االولى لممدينة وعمى ىذا االساس تم التوزيع

المجالي لممساكن كما ىو مبين في الجدول التالي :

الجدول رقم ( : )12يمثل التوزيع المجالي لممساكن حسب التجمعات السكانية .
التجمع الحضري الرئيسي

170107

التجمعات الثانوية

8443

المنطقة المبعثرة

2587

البمدية

181134
المصدر  :ديوان الترقية والتسيير العقاري لبرج بوعريريج +معالجة الطالبة. 2016

الجدول رقم ( :)13يمثل توزيع حضيرة المساكن حسب حالة شغل المسكن .
الحالة

عدد المساكن

مشغول

27364

مسكن ثانوي

1394

شاغر

8244

ذو استعمال ميني

157

المجموع

37159

TOL

6.2
المصدر  :ديوان الترقية والتسيير العقاري لبرج بوعريريج +معالجة الطالبة . 2016

 االنماط السكنية :

تتميز مدينة برج بوعريريج بالعديد من االنماط السكنية التي تم تحديدىا بناءا عمى اساس المظير الخارجي وعدد
الطوابق كما ىو مبين في الجدول التالي :

الجدول رقم ( : )14يمثل االنماط السكنية في مدينة برج بوعريريج .

النمط السكني

العدد

مسكن فردي

17804

مسكن تقميدي

633

مسكن اخر

31

بناية قصديرية

50

غير مذكورة

482

المجموع

27364
المصدر  :ديوان الترقية والتسيير العقاري لبرج بوعريريج +معالجة الطالبة.2016
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 -2-1-4-3المؤسسات الخدماتية :

تضم مدينة برج بوعريريج مجموعة من المؤسسات الخدماتية العمومية التي تسيل الحياة المعيشية لمسكان

خاصة في السنوات االخيرة اين تزايد عدد سكان المدينة ومجاليا العمراني مما جعل من وجود التجييزات ام ار

ضروريا لمواكبة ىذا التطور وتوفير حياة ارقى لممجتمع وتشمل المؤسسات الخدماتية التعميمية ,الصحية
,االدارية ,الدينية  ,الرياضية  ,االمنية ,البريد ,التجارية ,الثقافية والسياحية .

أ -مؤسسات خدماتية تعميمية :
تعتبر المؤسسات الخدماتية التعميمية اساسية في المجال الحضري  ,لما ليا من دور في تكوين المستوى الثقافي

لسكان المدينة وتتمثل في االبتدائيات والمتوسطات والثانويات باإلضافة الى مؤسسات خدماتية اخرى التابعة ليا
كمراكز التكوين الميني حيث تمثل اعمى نسبة في المدينة بنسبة .℅ 41.3

ب -مؤسسات خدماتية صحية :

تضم مدينة برج بوعريريج مستشفيين اضافة الى عيادات متعددة الخدمات وقاعات عالج وصيدليات وبمغت

نسبتيا . ℅ 10.58

ج -مؤسسات خدماتية ادارية  :تتميز المدينة بمجموعة من المؤسسات الخدماتية االدارية التي تتركز معظميا
بالقطاع االول والحيث بمغت نسبتيا .℅ 29.5

د -مؤسسات خدماتية دينية  :تمعب دو ار ىاما في توجيو وتنظيم المجتمع حيث تمثل المعتقدات الدينية والعرفية

واالخالقية و تضم المدينة  44مسجدا وثالثة مدارس قرآنية موزعة عبر قطاعاتيا وتمثل نسبة  ℅8.7من

المؤسسات الخدماتية .

ه -مؤسسات خدماتية رياضية :تمثل المؤسسات الخدماتية وسيمة لتسييل معيشة سكان المدينة خاصة فئة

الشباب وىي ضرورية لتمبية احتياجات الشباب حيث تمثل  ℅5.2من مجموع المؤسسات الخدماتية .

و -مؤسسات خدماتية خاصة بالبريد واالتصاالت  :وىي مؤسسات عمومية وظيفيا تقديم خدمات في مجال
االتصال حيث تساىم في تطوير وترقية الحياة االقتصادية واالجتماعية وبمغت نسبتيا . ℅ 3.18

ز -مؤسسات خدماتية تجارية  :وىي ميمة لتمبية احتياجات السكان اليومية وتتمثل في االسواق اليومية
واالسبوعية حتى بمغت نسبتيا . ℅35.21

ح -مؤسسات خدماتية ثقافية  :تقوم بدور لرفع المستوى الثقافي لسكان المدينة تتمثل في المركبات ودور
الثقافة والمكاتب والمتاحف بمغت نسبتيا.℅ 3.85

ط -مؤسسات خدماتية سياحية  :تساىم المؤسسات الخدماتية السياحية بنيوض المدينة وتنميتيا حيث تعتبر
ىياكميا احدى المدعمات الرئيسية لمسياحة فيي تمعب دو ار بالغا االىمية في تنشيط الحركة السياحية  ,بفضل
الخدمات المقدمة الى السياح من تسييالت وحاجات ضرورية حيث بمغت نسبتيا . ℅ 3.69
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الجدول رقم ( : )15يمثل نسبة المؤسسات الخدماتية بمدينة برج بوعريريج .
النوع

النسبة ℅

التعميمية

28.45

الصحية

8.37

االدارية

19.31

الدينية

6.54

رياضية

3.65

البريد و االتصاالت

3.18

التجارية

23.75

الثقافية

3.96

السياحية

2.74

المجموع

100
المصدر :من اعداد الطالبة . 2016

الشكل رقم ( : )8دائرة نسبية تمثل المؤسسات الخدماتية بمدينة برج بوعريريج .

التعليمية
3%

ادارية
التجارية

4% 3%

28%

الصحية

7%
8%

الدينية
الثقافية

4%

19%

24%

الرياضية
البريد واالتصاالت
السياحية

المصدر  :من اعداد الطالبة 2016

 -2-4-3االطار غير المبني :
 -1-2-4-3الطرقات :

تمعب الطرقات دو ار ىاما في الربط بين مختمف التجمعات العمرانية وخاصة في المجالين االقتصادي
واالجتماعي  ,كما انيا تقوم بفك العزلة عن المناطق الريفية النائية  ,بيذا يمكن القول ا ن اي تقدم او تطور
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عمراني يقاس بمدى كثافتو وتطور المواصالت المختمفة  ,لذلك فان الطرقات تعتبر شرايين المدينة وتقدر

مساحتيا في مدينة برج بوعريريج ب:؛ 183.25ىكتار وقسمت الى :

 الطريق السيار شرق – غرب  :يقطع المدينة من الجية الشمالية . -الطرق الوطنية :

 الطريق الوطني رقم  05الرابط بين قسنطينة –الجزائر  :يقطع المدينة من الشرق الى الغرب .
 الطريق الوطني رقم  76الرابط بين المدينة والجية الشمالية لموالية .
 الطريق الوطني رقم  45الرابط بين المدينة ووالية مسيمة .

 الطريق الوطني  : 106رابط المدينة بوالية بجاية مرو ار ببمدية مجانة وبمدية القمة .
 الطرق الوالئية : الطريق الوالئي رقم  : 42يقطع المدينة من الجية الشمالية الغربية باتجاه الجية الجنوبية الشرقية بحيث
يربط المدينة بوالية المسيمة مرو ار ببمدية برج الغدير .

 الطرق البمدية  :تعمل عمى توزيع عمى التوزيع داخل المدينة باالضافة الى سكة الحديد والطرق الثانويةالموجودك بين التجمعات السكانية .
و صنفت حسب النوع ,الطول والعدد كما ىو مبين في الجدول التالي :

الجدول( : )16يمثل انواع الطرق المييكمة لمدينة برج بوعريريج .

النوع

الطول ب :كم

العدد

النسبة ℅

الطريق السيار

92

1

3.56

طرق وطنية

302.22

51

11.68

طرق والئية

297.5

10

11.50

طرق بمدية

1895.57

9

73.26

المجموع

2587.9

71

100
المصدر :مؤسسة االشغال العمومية +معالجة الطالبة .2016
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المخطط رقم ( : )13يمثل الطرقات في مدينة برج بوعريريج .

المصدر مخطط التييئة والتعمير +معالجة الطالبة.2016

 -2-2-4-3الشبكات :

أ -شبكة المياه الصالحة لمشرب :
تتزود مدينة برج بوعريريج بالمياه الصالحة لمشرب عن طريق سد عين زادة بصبيب اجمالي يقدر ب 882:
م/3سا اي  245ل/ثا ,ومن برج الغدير بصبيب يقدر ب 04ل /ثا ومنبع لشبور بصبيب يقدر ب 7.5ل/ثا .
حيث يغطي بمدية برج بوعريريج شبكة نوزيع المياه الصالحة لمشرب من مادة  PVCتقدر نسبة الربط فييا

ب. ℅98
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الجدول رقم ( : )17يمثل حظيرة المسكن الموصولة بشبكة المياه الصالحة لمشرب بمدينة برج بوعريريج .
طول الشبكة (كمم)

عدد السكنات الموصولة

الوقف اليومي ل/يوم/ساكن

نسبة الربط℅

507.7

39578

182

98
المصدر :مديرية الري برج بوعريريج+معالجة الطالبة .2016

ب -شبكة مياه الصرف الصحي :

تتميز مدينة برج بوعريريج بشبكة احادية يتم صرف المياه عبر قنوات رئيسية موجية من الشمال الى الجنوب
لتصل الى محطة تصفية المياه  ,اما المنطقة الشرقية تصل الى محطة الضخ بنسبة الربط ب .℅98
الجدول رقم ( :)18يمثل حظيرة المساكن الموصولة بشبكة مياه الصرف الصحي بمدينة برج بوعريريج .

طول الشبكة (كمم)

عدد السكنات الموصولة

الكمية المطروحة (م/3يوم )

نسبة الربط ℅

378

183123

5779

98
المصدر  :مديرية الري برج بوعريريج +معالجة الطالبة .2016

ج -شبكة الغاز :

تتعدد استعماالت الغاز الطبيعي لمدينة برج بوعريريج بحيث يزيد استيالكو في فصل الشتاء وذلك لغرض
التدفئة حيث قدر عدد السكنات الموصولة بالغاز الطبيعي  32847مسكن اي بنسبة .℅70

الجدول رقم ( :)19يمثل حظيرة المساكن الموصولة بشبكة الغاز بمدينة برج بوعريريج .

السكنات الموصولة بالغاز الطبيعي

المساكن التي لم يتم وصميا بالغاز الطبيعي

نسبة الربط℅

32847

2793

70

الم صدر  :مديرية الطاقة والمناجم +معالجة الطالبة . 2016

د -شبكة الكهرباء :

قدر عدد السكنات الموصولة بالكيرباء بمدينة برج بوعريريج ب 38596مسكن بمعدل . ℅98.84
جدول(: )20حظيرة المساكن الموصولة بشبكة الكيرباء بمدينة برج بوعريريج .
السكنات الموصولة بالكيرباء

نسبة الربط℅

38596

99
المصدر  :مديرية الطاقة والمناجم +معالجة الطالبة 2016.
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 -3-2-4-3المساحات الخضراء :

تعتبر المساحات الخضراء كمتنفس داخل المدينة وذلك بتوفير مساحات تسمح بالتيوية واالسترخاء وىي

مساحات مغطاة بالنباتات سواء كانت اعشاب او اشجار ,وتشمل المناطق المميزة بصريا كالحدائق و الساحات

والمناطق الخضراء ,و تضم مدينة برج بوعريريج مجموعة من المساحات الخضراء مزروعة عبر قطاعات

المدينة تتمثل في الحدائق العمومية كحديقة التسمية و الترفيو بالقطاع السابع  ,وباالضافة الى المساحات التابعة

لمتجييزات العمومية وكذا المساحات الخضراء عمى حافة الطرقات .

خالصة:
حسب الدراسات التي قمنا بيا خالل ىذا الفصل اتضح لنا ان لمدينة برج بوعريريج اىمية جغرافية  ,تاريخية

,اقتصادية واجتماعية ,وقد شيدت نموا سكنيا كبي ار مما اثر عمى مختمف مجاالتيا  ,اضافة الى انو ينعكس عمى

اليياكل والتجييزات الموجودة بالمدينة من ناحية تغطيتيا لالحتياجات السكنية  .وقد عرفت المدينة تغيرات

ممحوظة في مختمف ىياكميا القاعدية كانشاءىا لمطريق السيارة شرق – غرب ومنو نستخمص من ىذا الفصل :

 مدينة برج بوعريريج تعتبر من أىم واليات اليضاب العميا لما ليا من مكانة استراتيجية في العالقاتاإلقميمية,كما تمثل ىمزة وصل بين الشرق والوسط

 -تتميز المدينة عموما باالنبساط في معظم اراضييا .

 -مرت المدينة بعدة مراحل لموصول الى الوضعية الحالية .

 -يسود المدينة مناخ شبو جاف بارد ممطر شتاء وجاف حار صيفا.

 بمغ عدد سكانيا  181134نسمة سنة  2014و الكثافة السكانية  2263ن/كم . -اغمب سكان المدينة يقطنون في التجمع المركزي الحضري .℅75

 اغمب سكان المدينة من الفئة النشيطة ويمثل قطاع التجارة والخدمات اعمى نسبة قدرت ب . ℅56: -تحتوي المدينة عمى مجموعة ىامة من الشبكات التي ليا دور كبير في تسييل حياة سكان المدينة .

 تواجد المؤسسات الخدماتية المختمفة عمى مستوى المدينة كضرورة لمواكبة التطور السكاني و العمرانيوتركزىا في المركز الحضري لممدينة وىذا ما سنتطرق لو في الفصل التالي لمتعرف عمى مدى توازن توزيع

المؤسسات الخدماتية واالثار المخمفة ليا .
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تمهيد :
تطورت مراكز المدن تطو ار متفاوتا متأثرة بالعامل الزمني من جية والتكوينات االجتماعية من جية اخرى  ،حيث

تتو ضع غالبا في وسط المدينة.

مدينة برج بوعريريج كغيرىا من المدن تحوي العديد من المراكز الحضرية غير اننا ركزنا عمى المركز الحضري

الرئيسي لممدينة ال ذي يعتبر النواة االولى ليا وحسب الدراسة التحميمية السابقة لمدينة برج بوعريريج قمنا بتقسيم

المدينة الى قطاعات حددنا من خالليا المركز بدقة والواقع في القطاع االول وارتئينا بعدىا القيام بدراسة تحميمية

لو بغرض تحميل وتقيم الوضع الحالي وتحديد المشاكل التي يعاني منيا مستندين عمى الزيارات الميدانية التكررة

بالدرجة االولى وكذا استطالع اراء المواطنين والعديد من التقنيات االخرى لتسييل الدراسة واالحاطة بكل جوانب

الموضوع .

 -1التعريف بالمركز الحضري لمدينة برج بوعريريج :
 -1-1لمحة تاريخية عن مركز المدينة :
يقول احد العساكر الفرنسيين  '':إن ما يسمى قرية برج بوعريريج لم تكن موجودة سوى من االثار الرومانية ىناك
وذلك سنة  1839ويردف قائال ان مدينة برج بوعريريج اصبحت ذات حدود سنة  1840وذلك ببناء اسوار
محيطة بيا ،ولم ينشا المركز الحضري لممدينة اال سنة ، 1857حيث كانت تابعة لعمالة قسنطينة حيث بدىء
في بناء السكنات االولى الى االسفل من جية برج المقراني وشكمت حينيا تجمعات من  30بيتا ويسمى ىذا
الجزء بالبرج القديم والقطاع االول حاليا وذلك سنة  1870وشكمت انذاك نواة عمرانية قديمة تحيط بيا مجموعة
من االحياء مثل الجباس ودوار السوق وحي المحطة وحي الشيداء حي عبد المؤمن واخي ار حي الحدائق وكذا
مواقع التوسع الى غاية .1982
 -2-1الموقع والحدود :
منطقة دراستنا تعتبر المركز الحضري الرئيسي لممدينة والنواة االولى ليا والقطاع االول لممدينة حيث يضم
مجموعة من االحياء المتمثمة في :
حي وسط البالد  ،حي الزمالة  ،حي  17اكتوبر وتجزئات سكنية رقم  471و 265مسكن وحدوده تتمثل في :
 شماال  :الطريق الوطني رقم . 05
 جنوبا  :المنطقة الصناعية لممدينة .
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 شرقا  :احياء ذات سكنات فردية وجماعية ( حي مسعود ادريسي  ،حي 500مسكن ).
 غربا  :احياء ذات سكنات فردية وجماعية (حي طارق بن زياد  ،حي  200مسكن ).
الصورة رقم ( : )16تمثل صورة جوية تمثل حدود المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

المصدر+Google Earth :معالجة الطالبة . 2016

 -3-1خطة المركز الحضري لممدينة :
يعتبر مركز مدينة برج بوعريريج مرك از تاريخيا لكونو النواة االولى لممدينة وبداية نشاتيا وخطتو المعتمدة ىي
الخطية وتعتمد عمى تركز الكتمة السكنية لمركز المدينة عمى المحاور الرئيسية لممواصالت وفي حالة مركز
مدينة برج بوعريريج فان المحور الرئيسي ىو الطريق رقم  05الذي يعتبر العصب الحساس لالقتصاد الوطني
منذ االستقالل .
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الصورة رقم ( : )17تمثل صورة جوية تمثل خطة المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

N
5

المصدر+Google Earth :معالجة الطالبة . 2016

 -4-1بطاقة تقنية لممركز الحضري لممدينة :
يعتبر المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج القطاع االول في تقسيم المدينة مساحتو تقدر بحوالي 48871 :
ىكتار ويمثل نسبة  ℅ 45من اجمالي مساحة المدينة  ،يقدر عدد المساكن بو  2741مسكن من نمط البناء
الفردي ذو االنشاء االستعماري القديم و المعاصر و السكن الحديث باإلضافة الى  52مؤسسة خدماتية وبعدد
سكان  15793نسمة .
وبحساب معدل شغل المسكن (  ) 2741/ 15793يعتبر (5افراد/المسكن) مقارنة بالمعدل الوطني الذي يقدر
ب 6 (:افراد/المسكن ) معدال معقوال الن مركز المدينة ليس بو كثافة سكانية كبيرة.
 -5-1المحيط المجاور لممركز الحضري لمدينة برج بوعريريج :
استنادا لممخطط التوجييي لمتييئة والتعمير و الزيارة الميدانية الحظنا ان المركز الحضري لممدينة منفصل نوع
ما عن باقي المدينة خاصة في الطابع المعماري ونوعية المؤسسات الخدماتية الموجود فيو حيث ان المحيط
المجاور لممركز عبارة عن مجموعة من السكنات الجماعية والفردية في الجية الشرقية والغربية اما شماال
فالطريق الوطني رقم  5وكذا مجموعة من المؤسسات الخدماتية التعميمية واخي ار المنطقة الصناعية لممدينة جنوب
المركز .
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المخطط رقم ( : )14يمثل المحيط المجاور لممركز الحضري لمدينة برج بوعريريج

لمصدر :المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير برج بوعريريج  +2014معالجة الطالبة .2016

 -6-1منافذ المركز الحضري لممدينة:
يتميز المركز الحضري لممدينة بكثرة المداخل والمنافذ حيث تقدر ب 11منفذا من بينيم  03منافذ رئيسية و08
ثانوية وىذا ما يخمق حالة حركة كثيفة ويجعل المركز في ديناميكية مستمرة وتواصل >مع باقي احياء المحيط
الخارجي .
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المخطط رقم ( : )15يمثل منافذ المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

المصدر :المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير برج بوعريريج +2014معالجة الطالبة .2016

 - 2الدراسة االجتماعية واالقتصادية لممركز الحضري لممدينة:
 -1-2الدراسة االجتماعية :
 -1-1-2التطور السكاني:
بمغ عدد السكان المركز الحضري الرئيسي لمدينة برج بوعريريج سنة  2014حسب احصاء مديرية البرمجة

والمتابعة وىي آخر إحصائيات حوالي  15793نسمة .
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الجدول( :)21يمثّل التطور السكاني لممركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .
السنوات

1987

1998

2008

2014

عدد سكان المدينة

9608

12543

14523

15793

المصدر :مكتب اإلحصاء لبمدية برج بوعريريج  +معالجة الطالبة .2016
الشكل رقم ( : )9منحنى بياني يمثل التطور السكاني لممركزالحضري لمدينة برج بوعريريج .
16000
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المصدر  :مكتب االحصاء لبمدية برج بوعريريج +معالجة الطالبة .2016

 -2-1-2الكثافة السكانية :
الجدول رقم ( : )22يمثل الكثافة السكانية لممركز الحضري بمدينة برج بوعريريج .
عدد السكان

المساحة (كم )²

الكثافة ( ن/كم)²

15793

48871

330

المصدر  :المصالح التقنية بمدينة برج بوعريريج +معالجة الطالبة 2016

 -3-1-2الفئات العمرية :
الجدول رقم ( :)23يمثل الفئات العمرية لسكان المركز الحضري بمدينة برج بوعريريج .
الفئات

اقل من  6سنوات

17-6

59-18

اكثر من 60

المجموع

العدد

2567

5728

5975

1523

15793

%النسبة

18

29

42

11

100

المصدر  :المصالح التقنية بمدينة برج بوعريريج +معالجة الطالبة 2016
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الفصل الخامس

الشكل رقم ( :)10مخطط اعمدة يمثل الفئات العمرية لسكان المركز الحضري بمدينة برج بوعريريج .

6000
5000
4000
3000

العدد

2000
1000
0
اكثر من  60من 18الى 59من  6الى 17
سنة
سنة

اقل من 6
سنوات

المصدر  :المصالح التقنية بمدينة برج بوعريريج +معالجة الطالبة 2016

 -2-2الدراسة االقتصادية :

 -1-2-2التركيبة االقتصادية :
الجدول رقم ( :)24يمثل التركيبة االقتصادية لسكان المركز الحضري بمدينة برج بوعريريج .
الفئة

السكان في سن العمل

السكان العاممين

السكان العاطمين عن العمل

معدل التشغيل (℅)

معدل البطالة (℅)

العدد

5960

4588

1372

76897

23802

المصدر :مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية برج بوعريريج  +معالجة الطالبة .2016
الشكل رقم ( : ) 11يمثل دائرة نسبية تعبر عن نسبة التشغيل والبطالة لسكان المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج

23%
نسبة البطالة
77%

نسبة التشغٌل

المصدر :مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية برج بوعريريج  +معالجة الطالبة 2016

 -2-2-2تطور العمال حسب قطاعات العمل :
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الفصل الخامس

ان اغمب سكان المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج المشتغمين ىم من قطاع التجارة ب 21807 :نسمة 8

تمييا الخدمات واالشغال العمومية حيث بمغ عددىم 18707نسمة ثم االدارة ب10212 :نسمة  8بعدىا تأتي

الصناعة ب 6347 :نسمة واخي ار الفالحة والحرف ب 1377نسمة .

الجدول رقم ( : )25يمثل توزيع اليد العاممة حسب قطاع العمل بالمركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

القطاع

الفالحة

الصناعة

الحرف

االدارة

خدمات

التجارة

مجموع

العدد

5

174

15

1097

1350

1965

4588

النسبة℅

081

3879

0832

23891

29842

42882

100

المصدر :مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية برج بوعريريج  +معالجة الطالبة .2016

الشكل رقم ( : )12يمثل توزيع اليد العاممة حسب قطاع العمل بالمركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .
0% 4%
الفالحة
الحرف

0%

24%

43%

الصناعة
االدارة
الخدمات

29%

التجارة

المصدر :مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية برج بوعريريج  +معالجة الطالبة .2016

 -3الدراسة العمرانية لممركز الحضري لمدينة برج بوعريريج :
 -1-3دراسة االطار المبني :
 -1-1-3السكنات :
 -1-1-1-3االنماط السكنية :
ٌتمٌز المركزبالسكنات الفردٌة ونمٌز فٌه ثالثة انماط :
 النمط االستعماري التقميدي :
ىذا النمط بني من طرف إدارة اليندسة العسكرية  ،يأخذ أشكاال مستطيمة ذات مستوى طابق أرضي ،و يتميز

ىذا النمط بجدران من الحجارة و يتوسطو بيو يربط جميع الغرف وفي بعض األحيان تحتوي بنايات ىذا النمط
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دراسة تحليلية للمركز الحضري بمذينة برج بوعريريج

عمى حديقة منزلية أو فناء ،وىي ذات أسقف قرميدية ،تتركز في النواة االولية في حي الزمالة اسفل برج المقراني

حالتو تعتبر سيئة.

الشكل رقم ( : )13يبين رسما توضيحيا لمسكن النمط االستعماري ببرنامج . Sckatchup

المصدر  :من اعداد الطالبة .2016

الصورة رقم ( )17والصورة رقم ( : )18تمثالن النمط االستعماري التقميدي في السكنات الفردية لممركز الحضري لمدينة برج

بوعريريج .

المصدر :التقاط الصور في الزيارة الميدانية الطالبة .2016

 النمط االستعماري المعاصر:

يختص بالتنظيم والتراص في السكنات اما المواد المستعممة فيي الحجارة واالجر واالسقف بالبالط والقرميد

اوتعتبر حالتيا الفزيائية من متوسطة الى سيئة تتركز عمى مستوى الجية الشمالية لحي  17اكتوبر وشارع

فرانس فانون .


نمط الفردي الحديث :
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دراسة تحليلية للمركز الحضري بمذينة برج بوعريريج

ىذا النمط يصل إلى أكثر من طابق ويحتوي عموما عمى محالت في الطابق األرضي تستعمل لمتجارة،كما

يعوض الفناء بالطابق العموي ،وكذلك وجود الشرفات عمى طول الواجية ،وىذا النمط يبنى بالخرسانة المسمحة

بنظام عمود رافدة ،أما األسقف فتكون :قرميدية أو من البالطة وحالتيا تكون غالبا جيدة الى متوسطة .
الشكل رقم ( : )14يبين رسما توضيحيا لمسكن النمط الفردي الحديث ببرنامج . Sckatchup

المصدر :من اعداد الطالبة .2016

الصورة رقم ( )19و الصورة رقم ( : )20تمثالن النمط الحديث لمسكنات الفردية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

المصدر :التقاط الصور في الزيارة الميدانية الطالبة .2016

 -2-1-3المؤسسات الخدماتية :
تمعب المؤسسات الخدماتية دو ار ىاما في تركز السكان كما تعتبر مظي ار من مظاىر التحضر حيث تضفي

ديناميكية حركية داخل المدينة عامة والمركز الحضري خاصة .

 -1-2-1-3انواع المؤسسات الخدماتية :

تعتبر المؤسسات الخدماتية ذات االىمية الكبيرة والرئيسة في المدينة متركزة في المركز الحضري وىي متمثمة في
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دراسة تحليلية للمركز الحضري بمذينة برج بوعريريج

 مؤسسات خدماتية تعميمية :
تعتبر المؤسسات الخدماتية التعميمية اساسية في المجال الحضري لما ليا من دور في تكوين المستوى الثقافي

لمسكان والمركز الحضري لمدينة برج بوعريريج يحتوي عمى مجموعة منيا تتمثل في االبتدائيات والمتوسطات

والثانويات حيث تمثل نسبة وقد بمغت  ℅21856من مجموع المؤسسات الخدماتية في المركز .

الصورة رقم ( )21والصورة رقم ( : )22تمثالن المؤسسات الخدماتية التعميمية في المركز الحضري لمدينة برج
بوعريريج .

المصدر  :التقاط الصور خالل الزيارة الميدانية من الطالبة . 2016

 مؤسسات خدماتية صحية :

حيث يضم المركز الحضري مستشفى ومؤسسة استشفائية ومركز صحي وبمغت نسبة المؤسسات الخدماتية

الصحية نسبة  ℅ 7884من اجمالي المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

الصورة رقم ( )23والصورة رقم ( : )24تمثالن المؤسسات الخدماتية الصحية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

المصدر  :التقاط الصور خالل الزيارة الميدانية من الطالبة . 2016

 مؤسسات خدماتية إدارية :

يضم المركز الحضري مجموعة كبيرة من المؤسسات الخدماتية االدارية حيث تعتبر القمب النابض والمحرك
لمركز المدينة وتعتبر اعمى نسبة في المؤسسات الخدماتية لممركز قدرت نسبتيا ب . ℅39821
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دراسة تحليلية للمركز الحضري بمذينة برج بوعريريج

الصورة رقم ( )25والصورة رقم ( : )26تمثالن المؤسسات الخدماتية االدارية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج

المصدر  :التقاط الصور خالل الزيارة الميدانية من الطالبة . 2016



مؤسسات خدماتية امنية :

تعتبر ضرورية في أي مدينة خاصة في المركز الحضري لما ليا من خاصية ضمان ألمن السكان وتمثل نسبة

. ℅988

 مؤسسات خدماتية تجارية :
تمثل الوظيفة الحيوية بالمركز الحضري وتتمثل في المحالت التجارية واالسواق وتمثل نسبة . ℅3892

الصورة رقم ( )27والصورة رقم ( : ) 28تمثالن المؤسسات الخدماتية التجارية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

المصدر  :التقاط الصور خالل الزيارة الميدانية من الطالبة . 2016

 مؤسسات خدماتية دينية :
المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج يحوي مسجدين ومدرسة قرءانية حيث تمثل نسبتيا  ℅5888 :من اجمالي
المؤسسا ت الخدماتية .
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دراسة تحليلية للمركز الحضري بمذينة برج بوعريريج

الصورة رقم ( )29والصورة رقم ( : ) 30تمثالن المؤسسات الخدماتية الدينية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

المصدر  :التقاط الصور خالل الزيارة الميدانية من الطالبة . 2016

 مؤسسات خدماتية رياضية:

تحوي المنطقة ممعبا رياضيا ومسبحا بمديا اضافة الى ممحق رياضي تابع لمممعب حيث تمثل في مجموعيا نسبة

. ℅ 5888

الصورة رقم ( )31والصورة رقم ( : )32تمثالن المؤسسات الخدماتية الرياضية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج

المصدر  :التقاط الصور خالل الزيارة الميدانية من الطالبة . 2016

 مؤسسات خدماتية سياحية:

ال يعتبر المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج سياحيا بالدرجة االولى اال انو يحوي فندقا ونزال وبيتا لمشباب
حيث تمثل نسبتيا  ℅5888 :من اجمالي المؤسسا ت الخدماتية .
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الفصل الخامس

الصورة رقم ( )33والصورة رقم ( : )34تمثالن المؤسسات الخدماتية السياحية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج

المصدر  :التقاط الصور خالل الزيارة الميدانية من الطالبة . 2016

الجدول رقم ( : )26يمثل المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .
نوع المؤسسة الخدماتية
تعميمية
صحية
ادارية
امنية
تجارية
دينية
رياضية
سياحية

عددىا

نسبتيا

11

℅21856

04

℅7884

20

℅39821

04

℅ 988

02

℅3892

03

℅5888

03

℅5888

03

℅5888
المصدر  :معالجة الطالبة .2016
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الفصل الخامس

الشكل رقم ( : ) 15يمثل دائرة نسبية تعبر عن المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

تعلٌمٌة

6%

صحٌة

22%

6%

6%
4%

ادارٌة
امنٌة

8%

8%

تجارٌة
40%

دٌنٌة
رٌاضٌة
سٌاحٌة

المصدر  :اعداد الطالبة 2016

المخطط رقم ( : )16يمثل توزع ال مؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

المصدر :المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير برج بوعريريج  +2014الزيارة الميدانية لمطالبة .2016
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دراسة تحليلية للمركز الحضري بمذينة برج بوعريريج

الفصل الخامس

 -3-1-3الحالة العقارية للمباني في المركز الحضرية للمدينة:
ممكية المباني تمعب دو ار ىاما في عمميات التييئة اذ تقف امام مختمف التدخالت عمى النسيج المبني اما الممكية
الخاصة فتبقى دائما تعرقل التصرف في المساحات العقارية التي تعطي لصاحب المبنى حرية التصرف من

ترميم واصالح واعادة بناء فبالنسبة لمركز مدينة برج بوعريريج فمعظم المباني السكنية ىي ذات ممكية خاصة

بنسبة  ، ℅ 9789اما الملكٌة العمومٌة فتتمثل فً مختلف المرافق والمؤسسات الخدماتٌة بنسبة ℅ 2
الجدول رقم( : )27يمثل الحالة العقارية لممباني في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .
المباني ذات الممكية خاصة

الممكية ذات الممكية العامة

عدد المباني

2741

51

نسبة المباني ℅

9789

281

المصدر  :مديرية مسح االراضي برج بوعريريج +2014معالجة طالبة . 2016

الشكل رقم ( : ) 16يمثل دائرة نسبية تعبر عن الممكية العقارية لممباني في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

2%
الملكٌة ذات الملكٌة العامة
المبانً ذات الملكٌة
خاصة

98%

المصدر  :معالجة الطالبة . 2016
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دراسة تحليلية للمركز الحضري بمذينة برج بوعريريج

الفصل الخامس

المخطط رقم ( : )17يمثل الحالة العقارية لممباني في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

المصدر :المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير برج بوعريريج  +2014الزيارة الميدانية لمطالبة .2016

 -4-1-3حالة المباني في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج :
ان دراسة حالة المبان ي تضم كل من مواد البناء المستعممة واالسقف والواجيات وكذا الحداثة والقدم لممسكن
فنجد ان اغمب المسكن المتواجدة في مركز المدينة مغطاة بالقرميد والخرسانة وىناك نسبة ضئيمة مغطاة

بالقصدير وحالة ىذه المساكن ىي كما يمي :

السكنات في الحالة الجيدة تمثل عموما السكنات الحديثة التي تم بناؤىا بعد االستقالل .

السكنات في الحالة المتوسطة تمثل البنايات التي تحتاج الى عمميات الصيانة والترميم .

السكنات في حالة سيئة ىي التي اصبحت غير صالحة لالستعمال وتشكل خط ار عمى اصحابيا .
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الفصل الخامس

الجدول رقم ( : )28يمثل حالة المباني في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .
مباني المركز الحضري
السكنات

المجموع

المجموع

المؤسسات الخدماتية

عددىا

حالتيا

نسبتيا

عددىا

حالتيا

نسبتيا

العدد

النسبة

946

جيدة

℅3585

13

جيدة

℅2382

959

℅34828

1367

متوسطة

℅4788

30

متوسطة

℅6285

1397

℅50814

428

سيئة

℅1687

8

سيئة

℅14828

436

℅15858

2741

-

℅100

51

_

100

2792

℅100

المصدر معالجة الطالبة .2016

الشكل رقم ( : ) 17يمثل دائرة نسبية تعبر عن حالة المباني في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

16%
34%
جٌدة
متوسطة
سٌئة

50%

المصدر :معالجة الطالبة .2016
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دراسة تحليلية للمركز الحضري بمذينة برج بوعريريج

المخطط رقم ( : )18يمثل حالة المباني في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

المصدر  :المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير برج بوعريريج  +2014الزيارة الميدانية الطالبة .2016

 -5-1-3استعمال المباني في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج :
يحتوي المركز عمى  2787مبنى موزع عمى احيائو ومتمثل في سكنات فردية ومؤسسات خدماتية ومن خالل
المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير  ،والتحقق الميداني تم تحديد استعماالت المباني في الجدول االتي :
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الجدول رقم ( : )29يمثل كيفية استغالل المباني في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .
السكن
مخصص لمسكن

المؤسسات الخدماتية
غير

ُحول الى محل تجاري

مستعمل

المجموع

مستعممة

العدد

2723

48

26

51

2792

النسبة

℅9784

℅1872

℅0.93

℅100

℅100
المصدر :معالجة الطالبة . 2016

 -2-3دراسة االطار غير المبني :
 -1-2-3الطرقات :

تنشا شبكة الطرق في المدينة من اجل االستجابة لمجموعة من المتطمبات المختمفة في مرور السيارات
8وتستعمل في نفس الوقت كمواقف لمسيارات وحافالت النقل العام  8كما تعتبر شرايين التوزيع لمسمع والمارة و
كميادين ىامة لمتنزه داخل المدينة  .وشبكة الطرق بالمركز الحضري لمدينة برج بوعريريج تمعب العديد من
االدوار فيما يخص توزيع الحركة المرورية حيث يستفيد من امتداد شبكة طرق تبمغ مساحتيا اكثر من
 16834.21م. 2
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الفصل الخامس

المخطط رقم ( : )19يمثل شبكة طرقات المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

المصدر  :المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير برج بوعريريج  +2014معالجة الطالبة 2016

 -2-2-3تصنيف وحالة الطرقات :
صنفت الطرق فً مركز مدٌنة برج بو عرٌرٌج حسب طولها وعرضها الى طرٌق رئٌسً  ,طرٌق ثانوي ,
ازقة  .وحسب حالتها الى  :جٌدة ومتوسطة وسٌئة كما هو موضح فً الجدول التالً :
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الفصل الخامس

جدول رقم( : )30يمثل تصنيف و حالة الطرقات عمى مستوى المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .
نوع الطريق

اسم الطريق

طول الطريق(م)

عرض الطريق(م)

حالة الطريق

رئيسي

زروقي

206.86

7.00

جيدة

ثانوي

ديدوش مراد

379.49

6.00

متوسطة

مصطفى بن بولعيد

405.49

6.00

جيدة

العربي بن مييدي

222.36

6.00

جيدة

الشيخ بمحداد

197.96

8.00

متوسطة

الحاج محمد المقراني

197.01

8.00

جيدة

زيغود يوسف

371.22

8.00

رديئة

فرانس فنون

222.11

8.00

متوسطة

العقيد سي الحواس

121.55

12.00

جيدة

01

29.73

2.21

02

24.79

2.28

03

10.00

2.43

04

9.65

2.65

05

38.04

3.88

االزقة

متوسطة

المصدر  :التحقٌق المٌدانً  +معالجة الطالبة . 2102
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الفصل الخامس

المخطط رقم ( : )20يمثل شبكة طرقات المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

المصدر  :المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير برج بوعريريج  +2014معالجة الطالبة .2016

 -3-2-3االرصفة :
بعد المعاينة الميدانية لممنطقة الدراسة تبين لنا وجود ثالث حاالت ألرصفة مركز المدينة :
جيدة  8رديئة ومتوسطة .
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دراسة تحليلية للمركز الحضري بمذينة برج بوعريريج

مخطط رقم ( : )21يمثل حالة االرصفة في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

 -4-2-3مواقف السيارات :

المصدر  :المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير برج بوعريريج  +2014معالجة الطالبة .2016

يفتقر المركز لمواقف السيارات حيث يتم ركن السيارات عمى حافة الطرق مما يعيق السير و يسبب اختناقا في
الحركة المرورية .

91

الفصل الخامس

دراسة تحليلية للمركز الحضري بمذينة برج بوعريريج

الصورة رقم ( )35والصورة رقم ( : ) 36تمثالن المؤسسات اماكن وقوف السيارات في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج

المصدر  :التقاط الصور خالل الزيارة الميدانية من الطالبة . 2016

 -5-2-3المجال الخارجي :
ٌلعب التنسٌق الحضري لللمجال الخارجً لكل مدٌنة دورا هاما وذلك لتوفٌر الراحة للسكان وتحسٌن صورة
المدٌنة عامة والمركز الحضري خاصة  ,وهذا ٌعطً انطباعا اٌجابٌا بالنسبة للزائرٌن عند دخولهم المدٌنة .
ومن خالل الدراسة المٌدانٌة للمجال الخارجً لمركزمدٌنة برج بوعرٌرٌج وجدنا انها تفتقد لعناصر الخدمة
والتاثٌث الحضري وقد الحظنا التالً :
 ارضٌات بعض الشوارع واالرصفة بها حفر وتراكم لالتربة وكذا مٌاه االمطار مما ٌعطً مظهرا سٌئا
لالرضٌات وٌعٌق الحركة المٌكانٌكٌة وكذا حركة المشاة مما ٌؤدي الى اختناق مروري .
 تكاد المنطقة تخلو من المساحات الخضراء عدا االشجار على حواف الطرٌق اما فٌما ٌخص الحدائق فهً
تحتوي على اجزاء قلٌلة من االشجار وهً على العموم فً حالة ردٌئة .
 افتقار المنطقة الى المعالم واالشكال الفنٌة الجمالٌة كعالمات ممٌزة لها .
عدم االهتمام باالنارة اللٌلٌة الت تعتبر عنصر االمان وجذب للمنطقة لٌال وعلى العموم ٌتم االستفادة من انارة
المحالت التجارٌة .
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دراسة تحليلية للمركز الحضري بمذينة برج بوعريريج

الصورة رقم ( )37والصورة رقم ( : ) 38تمثالن بعض التاثيث العمراني في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

المصدر  :التقاط الصور خالل الزيارة الميدانية من الطالبة . 2016

 -6-2-3الشبكات :


شبكة المياه الصالحة لمشرب :يستفيد جميع السكان الحي من شبكة المياه الصالحة لمشرب.



شبكة الغاز :السكنات موصولة بشبكة الغاز الطبيعي بنسبة .%100



شبكة الصرف الصحي :يستفيد جميع سكان الحي بشبكة الصرف الصحي التي استحدثت عام  2002بعد

ما كانت تعاني من مشاكل عديدة في السنوات السابقة والتي أنشأت في عيد اإلستعمار والتي يتراوح قطرىا من

 300ممم إلى  400ممم.

خالصة :

يعتبر المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج من اىم المناطق المؤثرة عمى المدينة ككل  ،فقطاع المركز يعتبر
نشيطا نسبيا من ناحية المؤسسات الخدماتية االدارية والتجارية خصوصا وعميو فقد اعتمدنا في تقييمنا لو عمى

التالي :

 من الناحية الوظيفية  :يعتبر مركز مدينة برج بوعريريج مرك از تاريخيا النو النواة االولى لممدينة القديمة والتي
نستطيع تمييزىا من نمط االحياء والمباني ذات النمط االستعماري  ،كما ظير لنا انو يعتب ر مرك از اداريا ذلك
لضمو مركزالعديد من المؤسسات الخدماتية االدارية الرئيسية ومرافق ذات المستوى العالي والتابعة لمدولة
والسمطات المحمية عموما وكمركز اعمال باعتباره منطقة استقطاب لمنشاطات التجارية والمجموعات الحرفية
والذي يميزه سيولة حركية وتركز كبير لممحالت التجارية وكمركز اجتماعي يعد منطقة استقطاب لسكان المدينة
والمكان الرئيسي لمتالقي والتجمع عمى مستواه .
 من الناحية الييكمية  :فالمركز لحضري لمدينة برج بوعريريج عبارة عن مجموعة من المؤسسات الخدماتية
والمرافق التجارية واالدارية واالقتصادية وكثافة سكنية كبيرة اضافة الى محاور رئيسية مييكمة .

93

الفصل الخامس

دراسة تحليلية للمركز الحضري بمذينة برج بوعريريج

النمو العمراني  ،الكثافة السكانية النزوح نحو المركز والذي نتج عنو عجز في تمبية احتياجات السكان من ايواء
وراحة وترفيو وعمل وخدمات  8وقد ظير لنا جميا بعد الدراسة لمركز مدينة برج بوعريريج العديد من المشاكل
المتمثمة في :


مشاكل االيواء  :الكثافة السكانية الكبيرة عمى مستوى المركز الحضري الرئيسية لمدينة برج بوعريريج ادى

لوجود عجز كبير عمى مستوى السكنات وتمبية احتياج سكان المركز .


مشاكل اجتماعية  :الفوارق بين سكان المنطقة والعادات والتقاليد المختمفة ساىمت في ظيور العديد من

االفات االجتماعية في مركز المدينة .


مشاكل عمرانية  :افتقار مركز مدينة برج بوعريريج لعنصر الجمالية وذلك بسبب اساليب البناء الرديئة

والمواد المستعممة الرخيصة وكذا العشوائية في الشكل والمون وحتى االرتفاع مما شوه المظير العام وافقده قيمتو
كمركز حضري الئق بالمدينة .


مشاكل بيئية  :قمة المساحات الخضراء نتيجة لمنمو المتسارع واستغالل اغمب االراضي ال قامة المساكن

والتجييزات العامل الذي ادى لزيادة الحركة التي تتسبب في االدخنة والضوضاء وغيرىا من اشكال التموث التي
تتعارض مع المنفعة العامة لمسكان .


مشاكل الحركة  :اىم مسبب لمشكل الحركة في مركز مدينة برج بوعريريج ىو الطرقات التي صممت دون

االخذ بعين االعتبار التطورات المستقبمية لمحركة الميكانيكية فضيق وضعف ىذه الطرق تتسبب في ازدحام
معظم الشوارع واالختناق المروري عمى مستواىا خاصة في فترات الذروة والمحاور الرئيسية لتوزع اىم التجييزات
.
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الفصل السادس
تمهيد 3

ان المؤسسات الخدماتية موجية لخدمة السكان بالدرجة االولى حيث توفر كل التسييالت المطموبة والضرورية
لتحسين الحياة اليومية ليم واعطاء ىم مجال لمحركية والطابع المدني وتنقسم ىذه الخدمات عمى مستوى المركز

الحضري لممدينة الى نوعان :

 مؤسسات خدماتية تابعة لمقطاع العام  :وىو ما ركزنا عميو في دراستنا وتشرف عمييا الييئات العمومية من

ناحية انشاءىا وتنظيميا وتسييرىا وتمويميا حيث تقدم خدمات مجانية تختمف حسب نوعيا وحجميا ودرجة التردد

عمييا ,

 مؤسسات خدماتية تابعة لمقطاع الخاص  :وتعتبر مكممة لمقطاع العام حيث تقدم خدمات خاصة و غير
مجانية حسب ما يمميو القانون .

في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج تتوزع المؤسسات الخدماتية بطريقة عشوائية معتمدة االسموب القديم

في ذلك مما لفت انتباىنا حيث سنتعرف في ىذا الفصل عمى واقع المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري
وطريقة توزيعيا وكل ما يتعمق بيا لإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة سابقا حول السياسة المعتمدة في توزيع

المؤسسات الخدماتية في مدينة برج بوعريريج وما اذا كانت فعالية المركز الحضري مرتبط بعدد ونوع المؤسسات

الخدماتية فيو .

 - Iالمؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج 3
 -1توزيع و تصنيف المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج 3
يحتوي مركز مدينة برج بوعريريج عمى  51مؤسسة خدماتية موزعة عمى مستواه وىي ذات مجال نفوذ عمى
مستوى المركز الحضري لممدينة والمحيط المجاور لو وحتى عمى مستوى المدينة ككل .

الجدول رقم ( : )31يبين نوع المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .
القطاع

النوع

العدد

مجال النفوذ

التعميمي

ابتدائية

05

حدود المركز

متوسطة

05

حدود المركز والمحيط المجاور لو

مستشفى

01

حدود المدينة

ثانوية

الصحي

01

حدود المركز والمحيط المجاور لو
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االداري

واقع المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج
مؤسسة استشفائية

02

حدود المدينة

مركز صحي

01

حدود المركز
حدود المدينة

دار المالية

7,84
39,21

مديرية الصحة

بنك الفالحة والتنمية الريفية

مركز البريد الرئيسي

الصندوق الوطني لمتامينات
االجتماعية لمعمال االجراء
غرفة الصناعة التقميدية

والحرف

المديرية الوالئية لمبريد

وتكنوولوجيا االعالم واالتصال
مديرية الشباب والرياضة

المحكمة االدارية
الصمحة التجارية
سونمغاز

مديرية االشغال العمومية
مركز تموين بالتجييزات

والوسائل التعميمية وصيانتيا
مديرية االشغال العمومية

مركز متخصص في الحماية
مركز االسعاف االستعجالي

االجتماعي

مركز الضرائب

االمنية

المجموعة االقميمية لمدرك

01

حدود المدينة

مركز شرطة

01

حدود المركز

مركز الحماية المدنية

01

حدود المركز والمحيط المجاور لو

سجن

01

حدود المدينة

مسجد

02

حدود المركز

الوطني

مقر االمن الحضري

الدينية

مدرسة قرءانية

01

01

حدود المدينة

حدود المركز
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واقع المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج
محالت تجارية

-

حدود المدينة

سوق مغطاة

01

حدود المركز والمحيط المجاور لو

رياضية

مركز الترفيو العممي

01

حدود المدينة

وترفييي

مسبح بمدي

ممعب رياضي

01
01

حدود المدينة

سياحية

فندق كبير

01

حدود المدينة

بيت الشباب

01

حدود المدينة

نزل

01

3,92
5,88

حدود المدينة
حدود المدينة

5,88
المصدر  :اعداد الطالبة . 2016

الشكل رقم ( : )18يمثل دائرة نسبية ت عبر عن نسبة المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

التعليمية
الصحية
االدارية
االمنية
الدينية
تجارية
رياضية
سياحية

المصدر  :الزيارة الميدانية  +معالجة الطالبة . 2016
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واقع المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج

المخطط رقم ( : )22يبين توزيع وتصنيف المؤسسات الخدماتية عمى مستوى المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

المصدر  :الزيارة الميدانية  +معالجة الطالبة . 2016

 -2انواع المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج 3
 -1-2المؤسسات الخدماتية التعميمية :
يحوي المركز الحضري  11مؤسسة خدماتية تعميمية  ،حيث تمثل نظاما تسمسميا وتعميميا وتربويا ابتداءا من
الطور االبتدائي ثم الطور المتوسط ثم الطور الثانوي متمثمة في  5مدارس ابتدائية و 5متوسطات وثانوية واحدة
متوزعة عمى االحياء المكونة لممركز الحضري .
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واقع المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج

الجدول رقم ( : )32يبين المؤسسات الخدماتية التعميمية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .
نوع المؤسسة

اسم المؤسسة

مساحتها

 حدادي خالدابتدائية

3000

11

1896

11

 -ثابت الصالح

1760

 -بن ذياب عبد الرشيد

2100
3000

11

 -محمد بن غربي

12352

11

 -عجيل بمجودي

5695

11

 -مميكة قايد

 العربي تبسيمتوسطة

عدد االقسام

6802

 -عبد الحميد بن

6995

باديس

 زيوي محمدثانوية

11

12
12

12000

11

18870

11

 بمعربي بعبوش -اخروف عبد الحميد

11

المصدر  :مديرية التربية برج بوعريريج +معالجة الطالبة 2016
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واقع المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج

المخطط رقم ( : )23يبين توزيع المؤسسات الخدماتية التعميمية عمى مستوى المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

المصدر  :الزيارة الميدانية  +معالجة الطالبة . 2016

 -2-2المؤسسات الخدماتية الصحية :
يحوي المركز الحضري 10مؤسسات خدماتية صحية  ،حيث تتمثل في مستشفى ومؤسستين استشفائيتين
ومركز صحي ومركز والئي لحقن لمدم متوزعة عمى االحياء المكونة لممركز الحضري .

101
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الفصل السادس

الجدول رقم ( : )33يبين المؤسسات الخدماتية الصحية عمى مستوى المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .
نوع التجهيز الصحي

اسمه

عدد االسرة

مستشفى

لخضر بوزيدي

316سرير

مستشفى الوالدة واالمومة

بمحسين رشيد

200سرير

مركز صحي

17اكتوبر1961

مركز والئي لحقن الدم

 17اكتوبر

/
/
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المخطط رقم ( : )24يبين توزيع المؤسسات الخدماتية الصحية عمى مستوى المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

المصدر  :مديرية الصحة والسكن لوالية برج بوعريريج  +معالجة الطالبة 2016

 -3-2المؤسسات الخدماتية االمنية :
102

الفصل السادس

واقع المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج

يحوي المركز الحضري عمى  5مؤسسات خدماتية امنية متمثمة في المجموعة االقميمية لمدرك الوطني  ,مركز
الحماية المدنية و مركز الشرطة لمقطاع االول  ,مقر االمن الحضري الرئيسي .
مخطط رقم( : )25يمثل توزيع المؤسسات الخدماتية االمنية عمى مستوى المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج

المصدر  :الزيارة الميدانية لمطالبة .2016

 -4-2المؤسسات الخدماتية االدارية :
يحوي المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج عمى  20مؤسسة خدماتية متوزعة عمى احياء المركز الحضري
لمدينة برج بوعريريج .
 دار المالية

 مديرية الصحة
 بنك
103

الفصل السادس
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 بنك الفالحة والتنمية الريفية
 مركز البريد الرئيسي

 الصندوق الوطني لمتامينات االجتماعية لمعمال االجراء
 غرفة الصناعة التقميدية والحرف

 المديرية الوالئية لمبريد وتكنوولوجيا االعالم واالتصال
 مديرية الشباب والرياضة
 المحكمة االدارية
 الصمحة التجارية
 سونمغاز

 مديرية االشغال العمومية

 مركز تموين بالتجييزات والوسائل التعميمية وصيانتيا
 مديرية االشغال العمومية

 مركز متخصص في الحماية
 مركز االسعاف االستعجالي االجتماعي
 مركز الضرائب

 المركز التوجييي المدرسي الميني
 مفتشية الضمان لتحقيق الضرائب

 مفتشية التسجيل والطابع المواريث والبطاقية .

104

الفصل السادس
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مخطط رقم( : )26يمثل توزيع المؤسسات الخدماتية االدارية عمى مستوى المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

المصدر  :معالجة الطالبة . 2016

 -5-2المؤسسات الخدماتية التجارية :
يحوي المركز الحضري عمى نوعين من المؤسسات الخدماتية وىي  :سوق مغطاة ,محالت تجارية.

105
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واقع المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج

مخطط رقم ( : )27يمثل توزيع المؤسسات الخدماتية التجارية عمى مستوى المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

المصدر  :معالجة الطالبة . 2016

 -6-2المؤسسات الخدماتية الدينية :
يحوي المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج  3مؤسسات خدماتية دينية تتمثل في  :مسجدين ومدرسة قرءانية
.

106
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الجدول رقم ( : )34يبين المؤسسات الخدماتية الدينية عمى مستوى المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .
النوع

االسم

المساحة م

طاقة االستيعاب ( مصمي )

مسجد

العتيق

140

256

عقبة بن نافع

600

1220

عقبة بن نافع

120

-

مدرسة قرءانية

المصدر  :مديرية الشؤون واالوقاف الدينية برج بوعريريج  +معالجة الطالبة . 2016

مخطط رقم ( : )28تمثل توزيع المؤسسات الخدماتية الدينية عمى مستوى المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

المصدر  :الزيارة الميدانية لمركز مدينة برج بوعريريج  +معالجة الطالبة 2016
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 -7-2المؤسسات الخدماتية السياحية و الثقافية :
يحوي المركز الحضري عمى بيت شباب  ،فندق ،نزل .
الجدول رقم ( : )35يبين المؤسسات الخدماتية السياحية والثقاافية عمى مستوى المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .
النوع

االسم

سنة االفتتاح

الترتيب

عدد الغر ف

عدد االسرة

فندق

السالم

1942

نجمتين

28

56

فندق

بني حماد

2015

 4نجوم

69

130

بيت الشباب

االخوة دحمار

2006

-

-

97
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مخطط رقم ( : )30تمثل توزيع المؤسسات الخدماتية السياحية والثقافية عمى مستوى المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

مؤسسة خدماتية
سياحية

المصدر  :الزيارة الميدانية لمدينة برج بوعريريج  +معالجة الطالبة . 2016

 -8-2المؤسسات الخدماتية الرياضية والترفيهية :
تحتوي المنطقة عمى ممعب بمدي ،مركب رياضي حيث تمثل ℅5.2من اجمالي تجييزات المركز الحضري .
جدول رقم( : )36يمثل المؤسسات الخدماتية الرياضية والترفييية عمى مستوى المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج.
اسم التجييز

مساحة التجييز (م)

ممعب بمدي

14000

مركب رياضي

505000
المصدر  :مديرية الشباب والرياضة برج بوعريريج  +معالجة الطالبة . 2016
109

الفصل السادس

واقع المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج
مخطط رقم ( : )30توزيع المؤسسات الخدماتية الرياضية عمى مستوى مركز المدينة.

مؤسسة خدماتية
رياضية

المصدر  :الزيارة الميدانية لمركز مدينة برج بوعريريج  +معالجة الطالبة . 2016

 -3اثر المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بو عريريج 3
 -1-3مجال نفوذ المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج 3
يعتبر من الضروري معرفة مجال نفوذ المؤسسات الخدماتية لمعرفة اثرىا عمى المركز الحضري بداية ثم المدينة
ككل  ،حيث يختمف مجال نفوذ المؤسسات الخدماتية من خدمة سكان القطاع الى القطاع المجاور واحيانا
يتعدى حدود المدينة وحتى الوالية ولمعرفة ىذا تم اختيار المؤسسات الخدماتية التعميمية والصحية كمثال ليذه

110
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الفصل السادس

الدراسة كونيا تمثل المؤسسات الخدماتية اليامة في المركز الحضري وليا عالقة مباشرة مع السكان حيث يستفيد
من خدماتيا كافة الشرائح وكذا تغطيتيا لنسب كبيرة من الخدمات العمومية المتاحة وكذا لتوفر المعمومات
الالزمة عنيا لمقيام بدراستيا اذ تنطبق نفس الدراسة عمى باقي المؤسسات الخدماتية .
 -1-1-3مجال نفوذ المؤسسات الخدماتية التعميمية لممركز الحضري لمدينة برج بوعريريج 3
ا -مجال نفوذ المؤسسات الخدماتية التعميمية االبتدائية 3
يحوي المركز الحضري خمسة مدارس ابتدائية موزعة عبر احياء المركز حيث تغطي كامل القطاع ويستفيد منو
باقي القطاعات المجاورة ومن ضمنيا مؤسسة مميكة قايد التي تحوي مطعما بنظام نصف داخمي يستفيد منيا
التالميذ الذين يبعدون ب 2كمم فما فوق حيث بمغ عدد المستفيدين  46تمميذ من اصل  390تمميذ اي بنسبة
حوالي  ℅12وعميو فان المجال نفوذ المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري محدود في المركز الحضري
والمحيط المجاور لو .
الجدول رقم ( : ) 37يمثل الموارد البشرية في المؤسسات الخدماتية التعميمية االبتدائية .
هيئة التدريس

عدد التالميذ
االناث

الذكور

المجموع

االناث

الذكور

لغة عربية

لغة فرنسية

المجموع

121

690

1580

36

17

38

15

53

ال مصدر  :مديرية التربية والتعميم ببرج بوعريريج  +معالجة الطالبة .2016

ب -مجال نفوذ المؤسسات الخدماتية التعميمية المتوسطة :
يحوي المركز عمى خمسة متوسطات متوزعة عمى االحياء المكونة لو تغطي كامل القطا ع ويستفيد منو باقي
القطاعات المجاورة ومن ضمنيا متوسطة بن غربي محمد ذات النظام النصف داخمي بمغ عدد المستفيدين منو
 89تمميذ من اصل  920تمميذ اي بنسبة  ℅9ومنو فمجال نفوذ المتوسطات في المركز الحضري يقتصر عمى
سكان المدينة .
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الجدول رقم ( : ) 38يمثل الموارد البشرية في المؤسسات الخدماتية التعميمية المتوسطة .
هيئة التدريس

عدد التالميذ
االناث

الذكور

المجموع

االناث

الذكور

المجموع

1921

1476

3872

54

21

75

المصدر  :مديرية التربية والتعميم ببرج بوعريريج  +معالجة الطالبة .2016

ج  -مجال نفوذ المؤسسات الخدماتية التعميمية الثانوية :
يحوي المركز عمى ثانوية واحدة عبد الحميد اخروف المتواجدة في حي وسط البالد تغطي كامل القطا ع
ويستفيد منو باقي القطاعات المجاورة ذات النظام النصف داخمي بمغ عدد المستفيدين منو  129تمميذ من اصل
 1360تمميذ اي بنسبة  ℅ 10ومنو فمجال نفوذ المتوسطات في المركز الحضري يشمل سكان المدينة ككل .
الجدول رقم ( : ) 39يمثل الموارد البشرية في المؤسسات الخدماتية التعميمية الثانوية .
هيئة التدريس

عدد التالميذ
االناث

الذكور

المجموع

االناث

الذكور

المجموع

051

610

1360

20

5

25
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 -2-1-3مجال نفوذ المؤسسات الخدماتية الصحية 3
ا -مجال نفوذ المؤسسات الخدماتية االستشفائية 3
تمعب المؤسسات االستشفائية دو ار كبي ار في تقديم الخدمات لكافة شرائح السكان المدينة والبمديات التابعة ليا
وحتى بعض الواليات المجاورة خاصة لقسم مكافحة السرطان حيث تمتاز مدينة برج بوعريريج بثالثة مؤسسات
استشفائية ولكل منيا تخصصات يمتاز بيا ليكون ىناك توازن بينيما ولتخفيف الضغط حيث يعتبر مستشفى
بوزيدي لخضر اىم تجييز صحي في المدينة وىو االقدم حيث انو يقوم باستقبال كافة الحاالت االستعجالية
112
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الفصل السادس

داخل المدينة  ,اما المؤسسة االستشفائية بمحسين رشيد فيي خاصة بطب النساء والتوليد والمؤسسة االستشفائية
الخاصة بطب االطفال المجاورة ليا  .لمعرفة مدى نفوذ ىذه المؤسسات حددنا الطاقم الطبي الكامل لكل منيا
كما حددنا عدد المرضى الوافدين في شير مارس الى ىذه المؤسسات كاالتي :
.

الجدول رقم ( : )40يمثل الموارد البشرية في المؤسسات الخدماتية االستشفائية
اطباء عامون

اطباء مختصون

جراحو االسنان

اعوان اشباه طبيين

المجموع

75

48

10

180

313
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الجدول رقم ( : )41يمثل عدد المرضى في المؤسسات الخدماتية االستشفائية .
المؤسسة االستشفائية
بوزيدي لخضر

بمحسين رشيد

عدد المرضى
االستعجاالت

 ( 210 -103يوميا )

مصالح استشفائية

220

مؤسسة استشفائية لالمومة والتوليد

60

مؤسسة االستشفائية لطب االطفال

60

المصدر  :مديرية الصحة والسكان ببرج بوعريريج  +معالجة الطالبة .2016

ب -مجال نفوذ المراكز الصحية 3
لممراكز الصحية وظيفة رئيسية متمثمة في التمقيح ومعالجة صحية كاممة وتوجيييا الى المستشفى وكذا حقن
والتبرع بالدم  ،اي انيا يمكن ان تتواجد دون ان تكمف امكانية مادية وبشرية وىي تقدم بدورىا خدمات صحية
بسيطة واولوية حيث يضم مركز مدينة برج بوعريريج مرك از صحيا واحدا ومرك از لحقن والتبرع بالدم وعميو فان
مجال نفوذىا يتمثل في القطاع رقم  1اي مركز المدينة .
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الجدول رقم ( : )42يمثل الموارد البشرية في المراكز الصحية .
اطباء عامون
75

اطباء مختصون جراحو االسنان
48

10

اعوان اشباه طبيين

المجموع

180

313
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 -4اثر التجهيزات التعميمية والصحية عمى مركز مدينة برج بوعريريج 3
 -1-0اثر التجهيزات التعميمية 3
بعد دراسة مجال نفوذ المؤسسات التعميمية بمركز مدينة برج بوعريريج تبين ان المؤسسات الخدماتية التعميمية
تنقسم الى قسمين ذات نفوذ داخل المركز وذات نفوذ داخل وخارج المركز وعميو فان ليا اث ار ايجابيا عمى المركز
وتؤدي وظيفتيا وذلك لوجود عدد كاف منيا االمر الذي جعل التالميذ في القطاع رقم ( )1يزاولون دراستيم بدون
اي معيقات وعدم تكمفيم لعبئ التنقل وذلك بتوفير المؤسسات النصف داخمية مما يخفض من نسبة االمية
بالمدينة وارتفاع نسبة التعميم  .اما فيما يخص الجانب السمبي فمن المالحظ ان تموقعيا الخاطئ انتج العديد من
الظواىر السمبية عمى المستوى االجتماعي وظيور امراض اجتماعية وعمى مستوى الحركة والمرور ظيور نقاط
سوداء في الطرق والشوارع التي تؤدي ليذه المؤسسات خاصة اوقات الذروة ونتوج ظاىرة االزدحام .
 -1-0اثر التجهيزات الصحية 3
بعد دراسة مجال نفوذ المؤسسات الصحية بمركز مدينة البرج وىي تنقسم لمؤسسات ذات نفوذ داخل المدينة
ومؤسسات ذات نفوذ داخمي و خارجي وحتى مستوى الوالية حيث ان ليا اثر مزدوج عمى مركز المدينة والمدينة
عموما فيتمثل اثرىا اإليجابي في توفرىا في مركز المدينة وتشمل مختمف التخصصات  .اما االثر السمبي
فيتمثل في عدم تأديتيا لدورىا عمى اكمل وجو وذلك لنقص الرعاية الصحية من جية  ،ومن جية اخرى نقص
مواقف السيارات واحداث اختناقات عمى مستوى الطرقات المؤدية الييا بسبب ركن السيارات عمى جوانب الطريق
مما يجعل ىذه المؤسسات سببا في العديد من المشاكل الحضرية واالجتماعية .

114

الفصل السادس

واقع المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج

الخالصة3
بعد دراسة واقع المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج وتوزيعيا وتصنيفيا واثرىا
ومجال نفوذىا عمى المركز والمدينة ككل استنتجنا ان المركز الحضري مكتف من ناحية المؤسسات الخدماتية
عددا اما من ناحية الخدمات المقدمة وحالة المؤسسات فانيا تعتبر غير الئقة بالمركز الحضري اما عن االثر

ومجال النفوذ فتمت الدراسة عمى مستوى المؤسسات الخدماتية التعميمية والصحية لما ليا من اىمية لمسكان وكذا
توفر المعطيات الالزمة لمقيام بيا حيث تبين لنا وجود اثر مزدوج ليذه المؤسسات الخدماتية عمى المركز

فايجابي من ناحية التوفر في المركز الحضري اما سمبيا فعدم تاديتيا لمياميا وخمق ظواىر سمبية اجتماعية

وحضرية نذكر منيا ظاىرة االزدحام التي سنتطرق ليا في الفصل التالي .
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تمهيد :
اذا كانت الجزائر تواجو في الوقت الراىن  ،عمى االقل تحديات امنية بالدرجة االولى واخرى اقتصادية فإن
انسيابية حركة المرور الميكانيكية وكذا حركة المشاة في مراكزىا الحضرية خصوصا وتعتبر تحديا حقيقيا تقاس
بو رفاىية السكان  .وتعد ظاىرة االزدحام اىم محدد لوجود خمل عمى مستوى مخططات الحركة والمرور ،حيث
انيا تبرز وتوضح السياسات الخاطئة المعتمدة من السمطات المعنية .
المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج عمى غرار مراكز المدن االخرى يعاني من ظاىرة االزدحام في الحركة
الميكانيكية وكذا حركة المشاة وقد تفشت ىذه الظاىرة خصوصا امام المناطق التي تحوي مؤسسات خدماتية
ىامة وحتى نتمكن من معرفة اسباب ىذه الظاىرة بشكل اوضح سنتطرق في ىذا الفصل الى دراسة ظاىرة
االزدحام عمى مستوى المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج وعالقتيا بالمؤسسات الخدماتية الموجودة فيو .

 -1الحركة عمى مستوى مركز مدينة برج بوعريريج :
 -1-1الحركة الميكانيكية في المركز الحضري لممدينة :
تعتبر الحركة الميكانيكية من اىم مسببات االزدحام  ،حيث تعتبر المركبات المستعممة في الطرقات سببا في

اختناقات السير والمرور وزيادة عددىا يعتبر المحدد االدق لحصر نسبة االزدحام في الطرقات  .وتعتبر طرقات

المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج معرضة بشكل يومي لالختناقات المرورية عمى مستواىا وعمى ىذا

االساس قمنا بتحديد حجم الحركة ونوعيا وذلك بعد المالحظة الميدانية ووجدنا ان الحركة الميكانيكية تنقسم الى

:

أ -حركة ضعيفة :
ويظير لنا ان حركتيا ليست كثيفة لوجود مبان سكنية فقط عمى مستوى طريق المحطة  ،طريق وسط البالد ،

طريق فرانس فانون  ,والجية الشرقية من طريق العقيد عميروش .
ب -حركة متوسطة :

تعتبر الحركة فييا كثيفة نسبيا خاصة اوقات الذروة لوجود مؤسسات خدماتية تعميمية عمى مستوى طريق العقيد
سي الحواس  ,طريق ديدوش مراد وطريق محمد المقراني .
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ج -حركة قوية :
وىي حركة كثيفة جدا خاصة اوقات الذروة وحتى خارجيا وتظير عمى مستوى طريق زروقي خصوصا باعتباره
طريقا رئيسيا وعمى مستواه العديد من المؤسسات الخدماتية االدارية مما ادى الى ظيور العديد من النقاط

السوداء واالختناقات المرورية عمى مستوى تقاطعو مع الطرق االخرى بسبب انو :
 الطريق الوحيد الذي يحدد اتجاه السير فيو من الشمال الى الجنوب .
 عرضو الطريق ال يتجاوز  7م .
 وجود تجييزات في المنطقة الجنوبية لمركز المدينة .

 يعتبر الطريق الرئيسي الوحيد بالمنطقة مما يسبب كثافة عالية خصوصا اوقات الذروة .
الجدول رقم ( : )34يبين عدد ونوع المركبات في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج اوقات الذروة .
نوع المركبة

الطريق

الساعة

العدد

حافالت (رقم )5:-59-9

طريق وسط البالد

0,48-7

0

طريق المحطة

74-77,48

طريق  77اكتوبر

77-71

طريق وسط البالد

9-0,48

738-90

طريق  77اكتوبر

78-9,48

17-44

طريق المحطة

77-78,71

97-11

طريق زروقي

71,48-71

714-79

طريق وسط البالد

9-0,48

18-71

طريق  77اكتوبر

78-9,48

70-9

طريق المحطة

77-78,71

41-48

طريق زروقي

71,48-71

47-43

سيارات خاصة

سيارات االجرة

المصدر :الزيارة الميدانية لمطالبة.1871

117

ظاهرة االزدحام وعالقتها بالمؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لممدينة

الفصل السابع
 تحميل الجدول :

الجدول يبين عدد ونوع المركبات في ساعات معينة من الصباح والمساء وعميو نستنتج ان معظم المركبات يزيد
عددىا عند الساعة الثامنة صباحا  ،منتصف النيار  ،الساعة الرابعة مساءا وىي تعتبر ساعات الذروة التي
تطابق ساعات خروج الطمبة والعاممين من اماكن الدراسة والعمل وىذا يسبب نوعا من االكتظاظ خاصة في حالة
استعمال المركبات الخاصة والواضح من الجدول ان الطريق الرئيسي زروقي وطريق المحطة ىما االكثر كثافة
من ناحية سعة الطريق وعدد المركبات  ،وىذا ما يسبب اختناقات عمى مستوى تقاطعات ىذا الطريق بالطرق
االخرى .
المخطط رقم ( : )48يمثل النقاط السوداء لمحركة الميكانيكية عمى مستوى طرقات المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

نقاط سوداء

المصدر  :الزيارة الميدانية  +معالجة الطالبة .1871
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 -2-1حركة المشاة في المركز الحضري لممدينة :
رغم انو من غير المألوف قول مصطمح ''ازدحام في حركة المشاة '' في المدن الج ازئرية رغم وجوده بالفعل وذلك
لعدم وجود مخططات اكثر حداثة تواكب العصر  ،رغم ذلك فانو من الواجب التعريف االولي ليذا المصطمح
المساقة والمركبات
ان حركة المرور حسب تعريفيا تشمل كال من الطرقات و المشاة والحيوانات المركوبة أو ُ
والسيارات ووسائل النقل األخرى  ،وكل ما يتحرك عمى الطرقات واالرصفة سواءا منفردة أو مع بعضيا
بعضا بيدف التنقل أو السفر ،لذلك فحركة المشاة تحدث فييا نوع من االزدحامات او تكون سببا في
االزدحامات المرورية ومن مسببات االختناقات المرورية فتواجد المشاة في الطرقات من اىم المعرقالت لمحركة
الميكانيكية لذلك و بعد المالحظة الميدانية وجدنا ان حركة المشاة تنقسم الى :
أ -حركة ضعيفة :
وىي الحركة اليومية لسكان المركز خاصة عمى مستوى طرق السكنات الثانوية وتتمثل ىذه الحركة خصوصا
عمى مستوى شارع فرانس فانون ،والجية الشرقية من شارع العقيد عميروش .
ب -حركة متوسطة :
وىي حركة تزيد في اوقات الذروة فقط خاصة امام المؤسسات الخدماتية التعميمية وتكون عمى مستوى شارع
العقيد سي الحواس  ،وشارع ديدوش مراد وشارع محمد المقراني.
ج -حركة قوية :
عمى مستوى شارع المحطة والجية الشمالية من شارع العربي بن مييدي والجية الشرقية لشارع وسط البالد
لوجود العديد من المحالت التجارية والمؤسسات الخدماتية وتكون الحركة كثيفة جدا حتى خارج ساعات الذروة
مما ادى الى ظيور العديد من النقاط السوداء واالختناقات المرورية وىذا راجع الى :
 تمركز التجييزات التجارية والمالية .
 ضيق االرصفة .
 وجود تجييزات الترفيو (الحديقة والساحة ).
 وجود محالت تجارية .
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الجدول رقم ( : )33يبين متوسط عدد المارة في شوارع المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .
عدد المارة

شارع

ساعة

;79

شارع المحطة

9-0,48

69:

شارع فرانس فانون

78-9,48

678

شارع ديدوش مراد

77-78,48

698

شارع زروقي

74-71
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 تحميل الجدول :
يوضح الجدول ان متوسط عدد المارة في الساعات المحددة سابقا يعتبر كبي ار ومرك از خاصة امام الشوارع التي
تحوي محالت تجارية ويزيد عدد المارة كمما اقتربنا من ساعات الذروة خاصة امام المؤسسات الخدماتية االدارية
والتعميمية الرتباطيا بخروج العمال والطمبة في ساعات معينة  ،وىي الساعة الثامنة صباحا  ،العاشرة صباحا ،
منتصف النيار  ،والساعة الرابعة مساءا .
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مخطط رقم ( : )47النقاط السوداء لحركة المشاة عمى مستوى شوارع المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .

نقاط سوداء
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 -2اسباب ظاهرة االزدحام في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج :
أ -تمركز مختمف المؤسسات الخدماتية في المركز الحضري :
مركز مدينة برج بوعريريج يعتبر قمب المدينة والذي تتركز بو العديد من المؤسسات الخدماتية االدارية
والتعميمية الدينية والصحية مما جعمو قطبا جاذبا لتوافد سكان المدينة وىذا ما يزيد من الحركة المرورية
الميكانيكية وحركة المشاة والدراسة التحميمية السابقة لممؤسسات الخدماتية والمركز الحضري يبينان ان المناطق
التي تتركز فييا المؤسسات الخدماتية بكثرة ىي عرضة لالختناقات المرورية عمى مستوى الطرق المؤدية ليا كما
ىو حال المركز الحضري لممدينة .
ب  -نقص في المنشات القاعدية:
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التباين الواضح بين المتطمبات المرورية لممركز والمنشئات القاعدية الموجودة فيو  ،حيث ان الزيادة السكانية
والتوافد لممركز يزيد عدد المركبات والذي بدوره يزيد من الحركة الميكانيكية وظيور نقاط سوداء عمى مستوى
المحاور الرئيسية  ،وبعد الدراسة التحميمية لطرقات المركز اتضح لنا ان معظميا تعاني تدىو ار وتحتاج الى اعادة
تحديث وتحسين حتى تتمكن المركبات من السير بسيولة عمييا مما يقمص نسبة كبيرة من ظاىرة االزدحام في
المركز .
ج  -انعدام الحظائر ومواقف السيارات :
مركز المدينة تنعدم فيو المواقف السيما قرب المحالت التجارية لذلك يتوجو معظم السيارات الى الركون عمى
حافة الطريق واالرصفة مشكمين بذلك عرقمة كبيرة في محاور الحركة  ،وبعد الزيارة الميدانية الحظنا كذلك حالة
الركون في الوضعية الثانية  ،وقد سبب ذلك ازدحاما كبي ار خاصة عمى مستوى طريق المحطة  ،ذلك لعدم تييئة
مواقف خاصة بالسيارات قرب المؤسسات الخدماتية .
د -كثرة التقاطعات في المركز مع غياب في وسائل فك االختناق المروري من جسور وانفاق .
ه  -قمة الممتقيات الدائرية التي تفرض تخفيض السرعة وتساعد في فك االزدحام .

و -قمة المسالك وتدهور حالة االرصفة وممرات المشاة :
حيث تفتقر معظم شوارع المركز لممرات المشاة وحالة معظم االرصفة غير مييئة وذلك ما يدفع
السكان لمزاحمة السيارات في الطريق والذي يعتبر عامال اساسيا في ظاىرة االزدحام .
ز -نقص في التنظيم المروري واالشارات الضوئية يؤدي الى اختناق عمى مستوى المحاور خاصة اوقات
الذروة .

 -3عالقة ظاهرة االزدحام بالمؤسسات الخدماتية في المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج :
ظاىرة االزدحام  ،والمؤسسات الخدماتية في المركز الحضري  ،بعد الدراسات التحميمية التي قمنا
بيا عمى مستوى المركز الحضري وواقع المؤسسات الخدماتية عمى مستواه وممركز مدينة برج
بوعريريج كان مثاال عمى دراستنا  ،تبين لنا ان :
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 معظم النقاط السوداء في المركز تكون قرب مؤسسة خدماتية في اوقات الذروة او حتىخارجيا .
 الطرق المؤدية لممؤسسات الخدماتية في المركز ىي طرق ذات كثافة مرورية عالية  ،وىذاناتج عن تنقل سكان المركز والوافدين لو بقضاء حوائجيم المختمفة والموجودة عمى مستوى ىذه
المؤسسات .
 يكون تنقل معظم الوافدين لممركز قصد المؤسسات الخدماتية بسيارات خاصة وىذا يزيد منعدد المركبات الداخمة لممركز التي ترفع نسبة االزدحام في المركز .
 تحتاج معظم السيارات الى مواقف سيارات والتي تعتبر معدومة في المركز الحضري لممدينةخاصة امام المؤسسات الخدماتية .
 ركن السيارات عمى حافة الطرق الثانوية يقمص من سعتيا ويحدث اختناقا عمى مستوىالتقاطعات التابعة ليا .
 استعمال المشاة لمطرقات المخصصة لمسيارات في حالة االرصفة المتدىورة امام المؤسساتالخدماتية يعرقل الحركة المرورية.
 نقص االشارات المرورية امام المؤسسات الخدماتية يزيد من التوترات بالنسبة لمسائقين مما يزيدمن نسبة حوادث المرور التي غالبا ما تعرقل السير لساعات .
من ىذه المالحظات التي استخرجناىا من الزيارة الميدانية واالستمارة االستبيانية لمسكان المركز
استنتجنا ان لظاىرة االزدحام عالقة طردية بتركز المؤسسات الخدماتية في المركز فكمما زاد تركز
ىذه االخيرة بالمركز كمما كثرت التنقالت الييا وبذلك تزيد االختناقات المرورية وعرقمة في الحركة
وبالتالي زيادة في نسبة ظاىرة االزدحام عمى مستوى المركز الحضري .
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خالصة :
مركز مدينة برج بوعريريج يعاني العديد من المشاكل عمى جميع المستويات لكننا ركزنا دراستنا
عمى ظاىرة االزدحام نظ ار لتفاقميا عمى مستواه واستنتجنا ان اىم مسببات ليا ىي تركز اغمب
ال مؤسسات الخدماتية عمى مستوى المركز الحضري لممدينة مما يزيد من توافد السكان عميو يوميا
ل مختمف الخدمات وبالتالي زيادة الحركة الميكانيكية وحركة المشاة واالنشطة عمى مستوى محاور
الرئيسية لممركز الحضري عموما وعمى شبكة طرقات المؤسسات الخدماتية خصوصا مما يؤدي
لالزدحام عمى مستواىا اخي ار نستنج ان لممؤسسات الخدماتية عالقة بزيادة ظاىرة االزدحام في
المركز الحضري لمدينة برج بوعريريج .
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الخاتمة العامة
يحتوي مركز مدينة برج بوعريريج الحضري عمى مجموعة ىامة من المؤسسات الخدماتية التي
تقدم خدمات متنوعة  ،غير انيا في السنوات االخيرة اصبحت عبارة عن تكدس عمى مستواه ،
ىذا الذي ادى الى نتوج العديد من الظواىر السمبية اىميا ظاىرة االزدحام ،من ىذا المنطمق
قمت بدراسة ىذا الموضوع حيث تطرقت لدراسة المركز الحضري لممدينة وكذا توزيع المؤسسات
الخدماتية فيو ومدى تمبيتيا الحتياجات السكان وقد استنجت وجود بعض الفوارق في نوعية
الخدمات المقدمة وكذا غياب بعض المؤسسات الخدماتية التي تعد اساسية في المركز الحضري
غير ان ىناك توازنا في توزيع المؤسسات الخدماتية كالرياضية والدينية مثال  .بعدىا تطرقت
الى اثر ىذه المؤسسات الخدماتية عمى المركز الحضري عن طريق دراسة مجال نفوذىا حيث
اقتصرت الدراسة عمى اثر المؤسسات الخدماتية التعميمية والصحية كمثال عن المؤسسات
الخدماتية كونيا تمس كل شرائح سكان المركز الحضري وكذلك لتغطيتيا نسبة كبيرة من اجمالي
المؤسسات الخدماتية في المركز  ،حيث استنتجت ان اثر ىذه المؤسسات الخدماتية يختمف من
نوع الى اخر فأثر المؤسسات الخدماتية التعميمية ايجابي وىذا لوفرتيا وقياميا بالخدمة الجيدة
بينما الحظنا ان اثر المؤسسات الخدماتية الصحية يتمثل في اثر مزدوج اوال ايجابي لوفرة
المؤسسات الخدماتية الصحية حيث ان مجال نفوذىا يتعدى حدود المركز الى المدينة وحتى
الوالية  ،اما سمبا وىو عدم تقديم الخدمات والرعاية الصحية الالزمة لممرضى .
بعدىا قمت باستنتاج العالقة بين ظاىرة االزدحام و المؤسسات الخدماتية في المركز من خالل
دراسة الحركة الميكانيكية وحركة المشاة عمى مستواه  ،وقد تبين لنا ان ظاىرة االزدحام تزيد في
الطرقات المؤدية لممؤسسات الخدماتية خاصة اوقات الذروة اي ان المؤسسات الخدماتية ليا
عالقة بزيادة نسبة االزدحام في المركز الحضري لممدينة .
امل ان تكون الدراسة التي قمت بيا مفتاحا لمدراسات التي ستاتي مستقبال حول مركز المدينة او
ظاىرة االزدحام عمى مستواه وحتى حول موضوع الدراسة باعتبار دراستي ىذه قاعدة النطالق
بحوث اكثر دقة ونجاحا .

تحليل الفرضيات
تمهيد :
من خالل الدراسة التحميمية لمركز مدينة برج بوعريريج وكذا دراسة توزيع المؤسسات الخدماتية فيو وظاىرة
االزدحام عمى مستواه تمكنا من معرفة مدى تحقق الفرضيات المطروحة سابقا .
 تحميل الفرضية االولى :
بعد التطرق الى الدراسة التحميمية لممركز الحضري لمدينة برج بوعريريج وكذا واقع المؤسسات الخدماتية عمى

مستواه استنتجنا ان المؤسسات الخدماتية بكل انواعيا تمثل عامل استقطاب لسكان المدينة ككل خاصة اوقات
الذروة مما تسبب في اختناقات مرورية وكثافة في السيولة الحركية ويعود ذلك النعدام الدراسات والتصورات
المستقبمية المتعمقة بيا وذلك ما ينتج ظاىرة االزدحام اي ان العالقة بينيما طردية كمما زاد عدد المؤسسات
الخدماتية في المركز الحضري كمما زادت نسبة االزدحام واالختناقات فيو.

وعميو فالفرضية االولى صحيحة .
 تحميل الفرضية الثانية :
بعد دراسة وتحميل المؤسسات الخدماتية عمى المركز الحضري تبين لنا انو رغم العدد الكبير لممؤسسات

الخدماتية عمى مستواه اال ان المركز يبقى عاج از عن تمبية احتياجات السكان اي ان عدد المؤسسات الخدماتية

اصبح مؤث ار سمبيا عمى المركز بل ومسببا لظيور الكثير من الظاىر غير المرغوبة عمى مستوى المركز
الحضري عمى مستوى المركز

وعميو فالفرضية الثانية محققة .
 تحميل الفرضية الثالثة:
يعتبر التضارب الواضح بين التصورات المستقبمية في حال وجودىا وكذا معظم المعايير التخطيطية التنظيمية
النظرية مع التجسيد عمى المجاالت العمرانية و الواقع المعاكس لكل ماىو تخطيطي وكنتيجة متوقعة ليذا

االىمال تنتج العديد من الظواىر السمبية كظاىرة االزدحام الموجودة فعميا في المركز الحضري لمدينة برج

بوعريريج وىذا يجرنا لمقول ان السياسة المتبعة في مدينة برج بوعريريج بالتحديد عمى مستوى المركز الحضري

الرئيسي سياسة فاشمة .

وعميو فالفرضية الثالثة محققة كذلك
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تحليل االستمارة االستبيانية
 لقد استندنا في تحميمنا لمركز مدينة برج بوعريريج ومختمف مؤسساتو الخدماتية قمنا بتوزيع
إستمارة إستبيانية في ميدان الدراسة عمى عينة مقدرة بـ ــ 011 :شخص ومن إستجواب السكان تم
إستخالص النتائج التالية :
إجابات العينة على السؤال رقم ()10

كم عدد أفراد أسرتكم ؟
عدد أفراد األسرة
أقل من

60

 60أفراد
أكثر من

60

المجموع

أقل من

96

96

أكثر من

عدد اإلجابات

9%

67
42
99

96

أقل من 06

24%

 06أفراد
أكثر من 06

67%

199

نالحظ من اإلجابات أن نسبة ( )%67لـ أقل من  16أفراد ،و ىذا يثبت صحة أن
 TOL=15بينما نسبة ( )%24لـ  16أفراد ،لكنيا تنخفض إلى ( )%9فقط لـ أكثر من 16
أفراد ،بمعنى أن مركز المدينة يشيد كثافة سكانية متوسطة.
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تحليل االستمارة االستبيانية
إجابات العينة على السؤال رقم ()12

ىل تكفي مساحة منزلكم لكامل األسرة ؟
مساحة المنزل

عدد اإلجابات

تكفي

88

ال تكفي

14

المجموع

199

تكفي

ال تكفي
12%

تكفي
ال تكفي

88%

نالحظ من اإلجابات أن نسبة ( )%88لإلجابة تكفي ،بينما تبقى نسبة ( )%02لإلجابة ال
تكفي ،و ىذا راجع إلى انخفاض الكثافة السكانية في المركز ،و اتساع المنازل الفردية التي
بناىا االستعمار.
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تحليل االستمارة االستبيانية
إجابات العينة على السؤال رقم ()13

كهرباء

ما ىي الشبكة ادلوصولة مبنزلكم ؟
الشبكات

عدد اإلجابات

كهرباء

199

غاز

199

مياه شرب

199

صرف صحي

199

غاز

مياه

صرف

عدد اإلجابات

نالحظ من اإلجابات أن جميع المنازل موصولة بالكيرباء و الغاز و مياه الشرب و كذلك
بمجاري الصرف الصحي ،و ىذا ألنو تم خالل السنوات القريبة انطالقا من عام 2112
تجديد ىذه الشبكات و وصل جميع المنازل و المؤسسات الخدماتية بيا.
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تحليل االستمارة االستبيانية
إجابات العينة على السؤال رقم ()14

ىل يف اإلمكان ترك منزلكم لإلصالحات مع تعويضكم خارج احلي ؟
ترك المنزل لإلصالحات

عدد اإلجابات

نعم

14

ال

88

المجموع

199

نعم

ال

12%
نعم
ال
88%

نالحظ من اإلجابات أن نسبة ( )%02تماشت مع اإلصالحات و تنازلت عن منزليا اليش
مقابل التعويض خارج المركز ،بينما عارضت نسبة ( )%88و تمسكت بمنزليا اليش ،و
سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية لنزع ممكية ىذه المنازل اليشة لصالح المنفعة العامة مع
تعويضيم طبعا.
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تحليل االستمارة االستبيانية
إجابات العينة على السؤال رقم ()05

ىل ادلؤسسات اخلدماتية بادلنطقة كافية ؟
المؤسسات

عدد اإلجابات

كافية

47

غير كافية

73

المجموع

199

الخدماتية

كافية

غير كافية

27%
كافية
غير كافية
73%

نالحظ من اإلجابات أن نسبة ( )%73أن المؤسسات الخدماتية غير كافية ،بينما ترى
نسبة ( )%27أنيا كافية ،راجع لكون مركز المدينة ىو النواة األولى و قد كانت ىذه
التجييزات كافية أياميا ،أما اليوم فالمركز مكدس و يحتاج لتنظيم ىذه المؤسسات الخدماتية
.
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تحليل االستمارة االستبيانية
اجابات العينة على السؤال رقم (16

ما ىو نوع ادلؤسسة اخلدماتية االناقصة؟

اقتصادي

خدماتي

ترفيهي

عدد اإلجابات
اقتصادي

42

ادارية

34

ترفيهي

23

المجموع

199

اقتصادي

25%

خدماتي
ترفيهي

43%

32%

نالحظ من اإلجابات أن نسبة ( )%23تريدمؤسسات خدماتية ترفيهية ،بينما نسبة ( )%34تريدىا
خدماتية ،و نسبة ( )%42اقتصادية ،و ىذا ناتج عن كون ادلركز احلضري اقتصادي جتاري
بالدرجة األوىل ليس إىل ادلستوى ادلطلوب ،لكنو خيلوا من أماكن ترفيو و يعاين من نقص يف
ادلساحات اخلضراء.
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تحليل االستمارة االستبيانية
إجابات العينة على السؤال رقم ()07

ماىي وسيلة انتقالك من واىل ادلركز
؟

سيارة اجرة

سيارة خاصة

وسيللة االنتقال

عدد اإلجابات

سيارة خاصة

27

سيارة اجرة

19

النقل الجماعي

23

المجموع

199

قليلة

النقل الجماعي

43%

47%

متوفرة
غير مهيأة

10%

نالحظ من اإلجابات أن نسبة ( )%47تقول أنياتستعمل السيارة الخاصة  ،بينما نسبة
مقاربة ليا ( )%43تستعمل النقل الجماعي  ،و حسب االجابات فان الظاىر ان سكان
المركز يزيدون من نسبة االزدحام فيو .
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تحليل االستمارة االستبيانية
إجابات العينة على السؤال رقم ()08

ىل ىناك مواقف لركن السيارات ؟
أماكن لركن السيارات

عدد اإلجابات

نعم

99

ال

94

قليلة

98

المجموع

199

ال

نعم

قليلة
0%

8%
نعم
ال
قليلة
92%

نالحظ من اإلجابات أن نسبة ( )%92ال تجد مكانا تركن فيو السيارة بينما نسبة ()%18
تجد مكانا ليا ،و من خالل خرجاتنا الحظنا انعداما تاما في مواقف السيارات ،حيث يتم
ركنيا عمى حافة الطرق و في أماكن غير مخصصة ليا و ربما ىذا ما قصده من قال أن
المواقف موجودة.
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تحليل االستمارة االستبيانية

إجابات العينة على السؤال رقم ()9

كيف ىي حالة احلركة يف طرق ادلركز ؟
حالة الحركة في

كثيفة

متوسطة

عدد اإلجابات

4%

الطرق
كثيفة

84

متوسطة

12

ضعيفة

92

المجموع

199

ضعيفة

14%

كثيفة
متوسطة
ضعيفة
82%

نالحظ من اإلجابات أن نسبة ()%82تقول أن الحركة كثيفة عمى الطرق ،بينما تقول نسبة

()14%أنيا متوسطة ،كما ترى نسبة قميمة ( )4%أنيا ضعيفة ،و ىذا بدييي فمركز المدينة
فيو معبر لباقي األحياء و نظ ار لضيق الطرق فالحركة الكثيفة ناتج طبيعي.
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تحليل االستمارة االستبيانية
إجابات العينة على السؤال رقم ()10

ىل تشهد طرقات ادلركز ازدحاما ؟

نعم

الطرقات

عدد اإلجابات

نعم

47

ال

46

بعضها

27

المجموع

199

ال

نعم

بعضها

27%
47%

ال
بعضها
26%

نالحظ من اإلجابات أن نسبة ( )%47ترى أن بعض الطرقات تشكو من االزدحام  ،بينما
ترى نسبة ( )%27أن كل الطرقات في المركز تعاني االزدحام في الوقت الذي تقول نسبة
مماثمة ليا تقريبا ( )%26أنو ال يوجد ازدحام ،و ىذا التباين بسبب تباين مواقع المؤسسات
الخدماتية التي يقصدىا الناس.
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التوصيات واالقتراحات
بعد الوصول الى نتائج االشكالية المطروحة لمدراسة التي قمنا بيا اقترحنا بعض الحمول المؤقتة وكذا حموال عمى
المدى الطويل لموصول الى افضل استغالل لممؤسسات الخدماتية واعطاء فاعمية اكبر لممركز الحضري لمدينة
برج بوعريريج و محاولة التعامل مع ظاىرة االزدحام عمى مستواه وذلك من خالل :
 عمى مستوى االطار المبني :
 مركز تجاري يعوض السوق المغطاة .
 وضع مرافق الخدمة اليومية عمى الطرق الفرعية.
 التناسق في واجيات المؤسسات الخدماتي والمباني .
 تحسين واجيات المحالت التجارية .
 توسيع الساحات الخاصة بالمساجد وترميم واجياتيا .
 ترميم المدارس االبتدائية .
 تيديم المجموعة الوالئية لمدرك الوطني الن ليس لو اي عالقة بمركز المدينة.
 تيديم السكنات اليشة والسكنات التقميدية .
 تيديم السوق المغطاة .
 اتباع المعايير القانونية في انشاء المباني السكنية والمؤسسات الخدماتية .
 تحويل بعض التجييزات لتخفيض الضغط .
 عمى مستوى االطار غير المبني :
 وضع مخطط حركة ومرور لمركز المدينة .
 تطوير شبكات والمخطط المقترح لمنقل .
 زيادة نسبة المناطق المفتوحة مثل الحدائق والساحات .
 توفير مواقف لمسيارات .
 مراعاة توفير شبكة صرف مياه االمطار بجميع الطرقات .
 تطوير النقل الجماعي وتحسين ادائو لمحد من استعمال المركبات الخاصة .
 زيادة الممتقيات الدائرية عمى مستوى تقاطع الطرقات ذات الحركة الكثيفة .
 تحسين التنظيم المروري ونوعية االشارات العمودية واالفقية .
 تحسين حالة الطرقات واالرصفة .
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التوصيات واالقتراحات
 التركيز عمى عنصر االنارة الميمية .
 توفير شبكة الصرف الصحي بالمناطق الخضراء بالمناطق المفتوحة .
 عمى مستوى السكان:
 توعية افراد المجتمع حول اسباب االزدحام .
 القيام بحمالت توعوية بالمؤسسات التعميمية .
 التركيز عمى الجانب النفسي لمسكان من خالل وضع مؤقتات عمى االشارات الضوئية .
 مشاركة السكان براييم والسماح ليم بالتحدث عن احتياجاتيم الى الجيات المعنية لمتخمص من مشاكميم
التي تزعجيم بشكل يومي .
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إستمارة استبيانية موجهة لمركز مدينة برج بوعريريج .
يرجى وضع عالمة (×) في المكان المناسب.
 -1عدد أفراد األسرة 60 :أفراد
 -2هل تكفي مساحة منزلكم :

أكثر من 60

أقل من 60

ال

نعم

مياه الشرب

 -3هل الشبكة موصولة بمنزلكم  :الصرف الصحي
كهرباء
 -4هل يمكن ترك منزلكم لالصالحات:

الغاز
ال

نعم

ال

 -5هل المؤسسات الخدماتية كافية في المنطقة  :نعم
 -6ماهو نوع المؤسسة الخدماتية الناقص  :اقتصادي
 -7ماهي حالة الحركة الميكانيكية:

كثيفة

ترفيهي
متوسطة

 -8ماهي وسيمة انتقالك من و الى المركز :سيارة خاصة
 -9هل توجد مواقف لركن السيارات :

خدماتي
ضعيفة

سيارة اجرة
نعم
نعم

نقل جماعي

ال
ال

بعضها

-11

هل تعاني الطرقات في المركز من االزدحام :

-11

إذا كانت اإلجابة بنعم ،فما سببها؟ ....................................................
وشك ار عمى وقتكم .

فهرس االشكال
الفصل

العنوان

الرقم

الصفحة

الفصل

10
10

المدينة الجزائرية في فترة قبل االستعمار الفرنسي

01

االول

10

مرحمة االستقالل

02

10

الفاعمون والمتدخمون في انجاز المؤسسات الخدماتية

03

10

منحنى بياني يمثل التطور السكاني لمدينة برج بوعريريج

00

الفصل
الثاني

10

11
12
الفصل

الثالث

13
01
00
00
00

00

00
00
01

مرحمة االستعمار الفرنسي

المرحمة الحديثة

02
03

مخطط اعمدة يمثل الفئات العمرية حسب الجنس لمدينة

برج بوعريريج

دائرة نسبية تمثل المؤسسات الخدماتية في مدينة برج

بوعريريج

منحنى بياني يمثل التطور السكاني لممركزالحضري لمدينة
برج بوعريريج
مخطط اعمدة يمثل الفئات العمرية لسكان المركز الحضري

بمدينة برج بوعريريج

دائرة نسبية تعبر عن نسبة التشغيل والبطالة لسكان المركز
الحضري لمدينة برج بوعريريج
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