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 )دراسة تحلیلیة  بمدینة العلمة، والیة سطیف، الجزائر 

  د صلیحة مقاوسي

  الجزائر

یعتبر التصنیع بشقیھ التوطن والتوطین من أھم السیاسات والقرارات المتخذة للنھوض بالتنمیة بجمیع أشكالھا، وإن ما 
یشھده العالم من تطور وتنمیة في جمیع المجاالت سواء االقتصادیة أو االجتماعیة یعود سببھ إلى الثورة الصناعیة وما انبثق 

  .آثار مست مختلف الشرائح االجتماعیة ونقلت العالم من حیاة زراعیة إلى حیاة صناعیة اقتصادیة تنمویة

دراسة تحلیلیة (التصنیع وأثره في التنمیة الحضریة المستدامة 
ن مساھمة ودور التصنیع في عملیة التنمیة الحضریة المستدامة، 
انطالقا من أن التنمیة الحضریة المستدامة تشمل التنمیة االجتماعیة المستدامة، والتنمیة االقتصادیة المستدامة، وذلك من 

  .سطیف خالل دراسة تحلیلیة إحصائیة بإحدى المناطق الصناعیة في الجزائر وھي مدینة العلمة بوالیة

بحیز كبیر من اھتمام العلماء والباحثین في الدراسات االجتماعیة لما یقدمھ من 
خدمة للعنصر البشري في ازدھاره وتقدمھ ورقیھ، ویسخر لإلنسانیة ویذلل لھا مختلف الوسائل والطرق الختصار شتى 
والجھد، حیث ظل اإلنسان منذ خلقھ وھو یبحث عن السبل واألسباب التي تساعده على 
مسایرة الطبیعة والتأقلم معھا باستغاللھا واالستفادة من ثرواتھا بتنمیتھا وتوظیفھا فیما یوفر لھ الراحة واالستقرار، ولم یتجل 
تي من خاللھا اعتبرت الصناعة وما نتج عنھا من آثار، أحد 

  .أھم األسباب التي نقلت اإلنسان من الحیاة البدائیة الیدویة إلى الحیاة الحضریة الصناعیة

فعوامل التنمیة في نظر كثیر من الباحثین تختلف حسب المعطیات والظروف، فمنھم من یعتبرھا اقتصادیة، 
اجتماعیة، ومنھم من یجمع بین االقتصادیة واالجتماعیة، وعلى العموم فإن التنمیة كمصطلح عام 

  .، بغض النظر عن العوامل واألسباب التي تساھم في ذلك

ر الصناعة بشكل كبیر، حیث أصبح ولم تعرف المجتمعات اإلنسانیة التجمعات الحضریة الجدیدة إال بعد انتشا
عدد النازحین من الریف إلى المدن یزداد بشكل ملحوظ مما أدى بكثیر من الحكومات إلى التفكیر في كیفیة تنظیم ھذه 
المجتمعات الجدیدة، وكیفیة توفیر مختلف الظروف واإلمكانیات للتأقلم مع النمط الحضري للمدینة، وھو ما یعبر عنھ حالیا 
الحضریة، ومن ھنا تبین للكثیر أن التصنیع یعتبر كنقطة البدایة لظھور ونشوء المدن الحضریة الكبیرة، وخاصة 

والتنمیة الحضریة المستدامة، التصنیع 
في شتى القطاعات المكونة  التوطین الصناعي والتوطن

للمجتمع، وبالتالي معرفة كیفیة تنمیتھ اجتماعیا واقتصادیا، باإلضافة إلى محاولة معرفة الفرق الواسع بین المدن والمناطق 

ال یزال موضوع التصنیع یحتل حصة كبیرة في شتى الدراسات والتخصصات التي تشغل اھتمامات الباحثین 
والدارسین في مجال التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، انطالقا من أھمیتھ في صناعة الرقي والتقدم والرفاھیة، حیث أن 

، كبیر في تغییر البنیة االقتصادیة واالجتماعیة لكثیر من المجتمعـات
وموضـوع التنمیة الحضریة ال یزال أیضا محل اھتمام جل الباحثین االجتماعیین واالقتصادیین على حد سواء، ألن دراستھ 

رانیة، وكل ما یمس الجانب تستدعي دراسة جمیع مكونات الوسط الحضري االقتصادیة منھا واالجتماعیة والثقافیة والعم
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دراسة تحلیلیة  بمدینة العلمة، والیة سطیف، الجزائر (المستدامة وأثره في التنمیة الحضریة 

  

د صلیحة مقاوسي.أ/ رضا قجة . د/ اسمھان بلوم . د/ ساعد ھماش . أ

الجزائر )جامعة مسیلة) + 1(جامعة باتنة(

یعتبر التصنیع بشقیھ التوطن والتوطین من أھم السیاسات والقرارات المتخذة للنھوض بالتنمیة بجمیع أشكالھا، وإن ما 
یشھده العالم من تطور وتنمیة في جمیع المجاالت سواء االقتصادیة أو االجتماعیة یعود سببھ إلى الثورة الصناعیة وما انبثق 

آثار مست مختلف الشرائح االجتماعیة ونقلت العالم من حیاة زراعیة إلى حیاة صناعیة اقتصادیة تنمویة

التصنیع وأثره في التنمیة الحضریة المستدامة : وبین الصناعة والتنمیة تأتي ھذه الدراسة المعنونة بـ
ن مساھمة ودور التصنیع في عملیة التنمیة الحضریة المستدامة، لتسعى إلى تبیا) بمدینة العلمة، والیة سطیف، الجزائر

انطالقا من أن التنمیة الحضریة المستدامة تشمل التنمیة االجتماعیة المستدامة، والتنمیة االقتصادیة المستدامة، وذلك من 
خالل دراسة تحلیلیة إحصائیة بإحدى المناطق الصناعیة في الجزائر وھي مدینة العلمة بوالیة

بحیز كبیر من اھتمام العلماء والباحثین في الدراسات االجتماعیة لما یقدمھ من یستأثر التنمیة  ال یزال موضوع
خدمة للعنصر البشري في ازدھاره وتقدمھ ورقیھ، ویسخر لإلنسانیة ویذلل لھا مختلف الوسائل والطرق الختصار شتى 

والجھد، حیث ظل اإلنسان منذ خلقھ وھو یبحث عن السبل واألسباب التي تساعده على العملیات المستغرقة للطاقة والوقت 
مسایرة الطبیعة والتأقلم معھا باستغاللھا واالستفادة من ثرواتھا بتنمیتھا وتوظیفھا فیما یوفر لھ الراحة واالستقرار، ولم یتجل 

تي من خاللھا اعتبرت الصناعة وما نتج عنھا من آثار، أحد مفھوم التنمیة بالشكل الذي ھو علیھ إال بعد الثورة الصناعیة ال
أھم األسباب التي نقلت اإلنسان من الحیاة البدائیة الیدویة إلى الحیاة الحضریة الصناعیة

فعوامل التنمیة في نظر كثیر من الباحثین تختلف حسب المعطیات والظروف، فمنھم من یعتبرھا اقتصادیة، 
اجتماعیة، ومنھم من یجمع بین االقتصادیة واالجتماعیة، وعلى العموم فإن التنمیة كمصطلح عام  

، بغض النظر عن العوامل واألسباب التي تساھم في ذلكخال.... یفید التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

ولم تعرف المجتمعات اإلنسانیة التجمعات الحضریة الجدیدة إال بعد انتشا
عدد النازحین من الریف إلى المدن یزداد بشكل ملحوظ مما أدى بكثیر من الحكومات إلى التفكیر في كیفیة تنظیم ھذه 
المجتمعات الجدیدة، وكیفیة توفیر مختلف الظروف واإلمكانیات للتأقلم مع النمط الحضري للمدینة، وھو ما یعبر عنھ حالیا 
الحضریة، ومن ھنا تبین للكثیر أن التصنیع یعتبر كنقطة البدایة لظھور ونشوء المدن الحضریة الكبیرة، وخاصة 

التصنیع ومن ھذا المنطلق فإن ھذه الدراسة تحاول الكشف عن العالقة الرابطة بین 
التوطین الصناعي والتوطن تيي تحدثھا عملیومحاولة الكشف عن مختلف العملیات الت

للمجتمع، وبالتالي معرفة كیفیة تنمیتھ اجتماعیا واقتصادیا، باإلضافة إلى محاولة معرفة الفرق الواسع بین المدن والمناطق 
  .الصناعیة وغیر الصناعیة

  :التعریف بموضوع الدراسة

  : وفرضیاتھا

ال یزال موضوع التصنیع یحتل حصة كبیرة في شتى الدراسات والتخصصات التي تشغل اھتمامات الباحثین 
والدارسین في مجال التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، انطالقا من أھمیتھ في صناعة الرقي والتقدم والرفاھیة، حیث أن 

كبیر في تغییر البنیة االقتصادیة واالجتماعیة لكثیر من المجتمعـات الصناعة كعملیة اقتصادیة استثماریة تساھم بقدر
وموضـوع التنمیة الحضریة ال یزال أیضا محل اھتمام جل الباحثین االجتماعیین واالقتصادیین على حد سواء، ألن دراستھ 

تستدعي دراسة جمیع مكونات الوسط الحضري االقتصادیة منھا واالجتماعیة والثقافیة والعم
  .الـخ...الحضري، كالھجرة والتقدم والتعلیم والصحة،
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وأثره في التنمیة الحضریة  التصنیع

  : ملخص الدراسة

یعتبر التصنیع بشقیھ التوطن والتوطین من أھم السیاسات والقرارات المتخذة للنھوض بالتنمیة بجمیع أشكالھا، وإن ما   
یشھده العالم من تطور وتنمیة في جمیع المجاالت سواء االقتصادیة أو االجتماعیة یعود سببھ إلى الثورة الصناعیة وما انبثق 

آثار مست مختلف الشرائح االجتماعیة ونقلت العالم من حیاة زراعیة إلى حیاة صناعیة اقتصادیة تنمویةعنھا من 

وبین الصناعة والتنمیة تأتي ھذه الدراسة المعنونة بـ  
بمدینة العلمة، والیة سطیف، الجزائر

انطالقا من أن التنمیة الحضریة المستدامة تشمل التنمیة االجتماعیة المستدامة، والتنمیة االقتصادیة المستدامة، وذلك من 
خالل دراسة تحلیلیة إحصائیة بإحدى المناطق الصناعیة في الجزائر وھي مدینة العلمة بوالیة

  

  :مقدمة

ال یزال موضوع
خدمة للعنصر البشري في ازدھاره وتقدمھ ورقیھ، ویسخر لإلنسانیة ویذلل لھا مختلف الوسائل والطرق الختصار شتى 

العملیات المستغرقة للطاقة والوقت 
مسایرة الطبیعة والتأقلم معھا باستغاللھا واالستفادة من ثرواتھا بتنمیتھا وتوظیفھا فیما یوفر لھ الراحة واالستقرار، ولم یتجل 

مفھوم التنمیة بالشكل الذي ھو علیھ إال بعد الثورة الصناعیة ال
أھم األسباب التي نقلت اإلنسان من الحیاة البدائیة الیدویة إلى الحیاة الحضریة الصناعیة

فعوامل التنمیة في نظر كثیر من الباحثین تختلف حسب المعطیات والظروف، فمنھم من یعتبرھا اقتصادیة، 
 ومنھم من یؤكد على أنھا

یفید التقدم االقتصادي واالجتماعي والثقافي 

ولم تعرف المجتمعات اإلنسانیة التجمعات الحضریة الجدیدة إال بعد انتشا
عدد النازحین من الریف إلى المدن یزداد بشكل ملحوظ مما أدى بكثیر من الحكومات إلى التفكیر في كیفیة تنظیم ھذه 
المجتمعات الجدیدة، وكیفیة توفیر مختلف الظروف واإلمكانیات للتأقلم مع النمط الحضري للمدینة، وھو ما یعبر عنھ حالیا 

الحضریة، ومن ھنا تبین للكثیر أن التصنیع یعتبر كنقطة البدایة لظھور ونشوء المدن الحضریة الكبیرة، وخاصة  بالتنمیة
  .الصناعیة منھا

ومن ھذا المنطلق فإن ھذه الدراسة تحاول الكشف عن العالقة الرابطة بین   
ومحاولة الكشف عن مختلف العملیات الت

للمجتمع، وبالتالي معرفة كیفیة تنمیتھ اجتماعیا واقتصادیا، باإلضافة إلى محاولة معرفة الفرق الواسع بین المدن والمناطق 
الصناعیة وغیر الصناعیة

التعریف بموضوع الدراسة/ أوال 

وفرضیاتھا إشكـالیة الـدراسـة- 1

ال یزال موضوع التصنیع یحتل حصة كبیرة في شتى الدراسات والتخصصات التي تشغل اھتمامات الباحثین 
والدارسین في مجال التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة، انطالقا من أھمیتھ في صناعة الرقي والتقدم والرفاھیة، حیث أن 

الصناعة كعملیة اقتصادیة استثماریة تساھم بقدر
وموضـوع التنمیة الحضریة ال یزال أیضا محل اھتمام جل الباحثین االجتماعیین واالقتصادیین على حد سواء، ألن دراستھ 

تستدعي دراسة جمیع مكونات الوسط الحضري االقتصادیة منھا واالجتماعیة والثقافیة والعم
الحضري، كالھجرة والتقدم والتعلیم والصحة،
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و عـالقة التصنیع بالتنمیة الحضریة، لم تظھر بصورة جلیة تجذب االنتباه، إال بعد الثورة الصناعیة التي كانت 
عالم بأسره، حیث بسببھا انتقل العالم بمثابة الموجة  المغیرة  للظروف االجتماعیة واالقتصادیة وحتى الثقافیة التي مست ال

محل العمل الیدوي، واكتظت المدن الصناعیة بالسكان والمھاجرین 
الذین كانوا یمثلون عمال المصانع والورشات الصناعیة،  وبدأ اتساع المدن عمرانیا وبشریا وجغرافیا، وبسبب االكتظاظ 
ل المتزاید على المناطق الصناعیة، بدأت تظھر مشاكل اجتماعیة واقتصادیة، الشيء الذي  قاد السلطات والحكومات 

، ومن إلى التفكیر الجدي والفعال في كیفیة تنظیم وتطویر وتنمیة ھذه المدن، وھو ما یعرف حالیا بمشاریع التنمیة الحضریة
ھذا المنطلق وتأسیسا على العالقة القائمة بین التصنیع والتنمیة الحضریة المستدامة یتبادر إلى الذھن التساؤل الرئیسي 

اعیة واالقتصادیة للمجاالت الحضریة، فإنھ یمكن تجزئة 

 كیف تساھم عملیة التصنیع في التنمیة االجتماعیة المستدامة للمجتمعات الحضریة؟

 كیف تساھم عملیة التصنیع في التنمیة االقتصادیة المستدامة للمجتمعات الحضریة؟ 

  : على ھذه التساؤالت یمكن وضع فرضیة رئیسیة وفرضیتین جزئیتین تبعا للتساؤالت المطروحة كما یلي

لعملیة التصنیع دور كبیر ومساھمة فعالة في خلق تنمیة حضریة مستدامة ضمن المجاالت الحضریة ذات المناطق 

  .مناطق الصناعیة وزیادة كثافتھم

  . یعتبر كعامل من عوامـــل ھجرة السكان من المناطق غیر الصناعیة إلى المناطق الصناعیة

معرفة الفرق الواسع بین المدن الصناعیة وغیر الصناعیة من ناحیة التنمیة االجتماعیة 
لفت النظر إلى أھمیة التصنیع وواالقتصـادیة والعمرانیة، حیث یبدو الفرق جلیا من خالل درجة التقدم والرقي والرفاھیة، 

الكشف عن باإلضافة إلى ق إلى مختلف جوانبھ، 

  .الكشف عن دور التصنیع في تنمیة المدن من خالل مساھمتھ في مختلف مجاالت التنمیة

بھا التصنیع في تنمیة المدن من خالل توسیعھا وتحریك األنشطة المختلفة 

 .الكشف عن مختلف إیجابیات عملیة التصنیع كتحقیق الثروة وزیادة المداخیل بالنسبة لألفراد

___________________________________________________________________________
 

و عـالقة التصنیع بالتنمیة الحضریة، لم تظھر بصورة جلیة تجذب االنتباه، إال بعد الثورة الصناعیة التي كانت 
بمثابة الموجة  المغیرة  للظروف االجتماعیة واالقتصادیة وحتى الثقافیة التي مست ال

محل العمل الیدوي، واكتظت المدن الصناعیة بالسكان والمھاجرین  اتمن مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي، وحلت المكن
الذین كانوا یمثلون عمال المصانع والورشات الصناعیة،  وبدأ اتساع المدن عمرانیا وبشریا وجغرافیا، وبسبب االكتظاظ 
ل المتزاید على المناطق الصناعیة، بدأت تظھر مشاكل اجتماعیة واقتصادیة، الشيء الذي  قاد السلطات والحكومات 

إلى التفكیر الجدي والفعال في كیفیة تنظیم وتطویر وتنمیة ھذه المدن، وھو ما یعرف حالیا بمشاریع التنمیة الحضریة
ھذا المنطلق وتأسیسا على العالقة القائمة بین التصنیع والتنمیة الحضریة المستدامة یتبادر إلى الذھن التساؤل الرئیسي 

  في التنمیة المستدامة للمجتمعات الحضریة؟ تساھم عملیة التصنیع

اعیة واالقتصادیة للمجاالت الحضریة، فإنھ یمكن تجزئة وبما أن التنمیة الحضریة في مفھومھا العام تشمل التنمیة االجتم
  :ھذا التساؤل إلى تساؤلین جزئیین على النحو التالي

كیف تساھم عملیة التصنیع في التنمیة االجتماعیة المستدامة للمجتمعات الحضریة؟

كیف تساھم عملیة التصنیع في التنمیة االقتصادیة المستدامة للمجتمعات الحضریة؟ 

على ھذه التساؤالت یمكن وضع فرضیة رئیسیة وفرضیتین جزئیتین تبعا للتساؤالت المطروحة كما یلي

لعملیة التصنیع دور كبیر ومساھمة فعالة في خلق تنمیة حضریة مستدامة ضمن المجاالت الحضریة ذات المناطق 

  :  لنحو التاليعلى ا نمن ھذه الفرضیة العامة یمكن استخالص فرضیتین جزئیتی

مناطق الصناعیة وزیادة كثافتھمللالمستدامة في التنمیة االجتماعیة  

  

یعتبر كعامل من عوامـــل ھجرة السكان من المناطق غیر الصناعیة إلى المناطق الصناعیة

  .یوفر فرص للعمل ویساھم في خلق مناصب للشغل

  . سبب من أسباب جذب الید العاملة، وخلق التجمعات السكانیة

  .التنمیة االقتصادیة المستدامة للمناطق الصناعیةفي عملیة التصنیع 

  .یساھم في زیادة دخل األفراد، وتحسین ظروف المعیشة

  . االستثماریعتبر كمحرك لألنشطة االقتصادیة األخرى كالتجارة والنقل و

  .یحققھایعتبر من أھم مصادر الثروة والغنى من خالل األرباح والمداخیل التي 

  : أھمیة الدراسـة وأھدافـــھا

معرفة الفرق الواسع بین المدن الصناعیة وغیر الصناعیة من ناحیة التنمیة االجتماعیة  تتمثل أھمیة الدراسة في
واالقتصـادیة والعمرانیة، حیث یبدو الفرق جلیا من خالل درجة التقدم والرقي والرفاھیة، 

ق إلى مختلف جوانبھ، الوطنیة والمحلیة لفتح مجال الدراسة والبحث حول ھذا الموضوع والتطر
 .العملیات والبرامج والسیاسات التنمویة المختلفة المساھمة في التنمیة الحضریة

الكشف عن دور التصنیع في تنمیة المدن من خالل مساھمتھ في مختلف مجاالت التنمیة

بھا التصنیع في تنمیة المدن من خالل توسیعھا وتحریك األنشطة المختلفة  الوقــوف على األسباب الحقیقة التي یساھم

الكشف عن مختلف إیجابیات عملیة التصنیع كتحقیق الثروة وزیادة المداخیل بالنسبة لألفراد
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و عـالقة التصنیع بالتنمیة الحضریة، لم تظھر بصورة جلیة تجذب االنتباه، إال بعد الثورة الصناعیة التي كانت 
بمثابة الموجة  المغیرة  للظروف االجتماعیة واالقتصادیة وحتى الثقافیة التي مست ال

من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي، وحلت المكن
الذین كانوا یمثلون عمال المصانع والورشات الصناعیة،  وبدأ اتساع المدن عمرانیا وبشریا وجغرافیا، وبسبب االكتظاظ 

ل المتزاید على المناطق الصناعیة، بدأت تظھر مشاكل اجتماعیة واقتصادیة، الشيء الذي  قاد السلطات والحكومات واإلقبا
إلى التفكیر الجدي والفعال في كیفیة تنظیم وتطویر وتنمیة ھذه المدن، وھو ما یعرف حالیا بمشاریع التنمیة الحضریة

ھذا المنطلق وتأسیسا على العالقة القائمة بین التصنیع والتنمیة الحضریة المستدامة یتبادر إلى الذھن التساؤل الرئیسي 
     :  التالي

تساھم عملیة التصنیعكیف 

وبما أن التنمیة الحضریة في مفھومھا العام تشمل التنمیة االجتم  
ھذا التساؤل إلى تساؤلین جزئیین على النحو التالي

كیف تساھم عملیة التصنیع في التنمیة االجتماعیة المستدامة للمجتمعات الحضریة؟  - أ

كیف تساھم عملیة التصنیع في التنمیة االقتصادیة المستدامة للمجتمعات الحضریة؟   -  ب

على ھذه التساؤالت یمكن وضع فرضیة رئیسیة وفرضیتین جزئیتین تبعا للتساؤالت المطروحة كما یلي وبناء

لعملیة التصنیع دور كبیر ومساھمة فعالة في خلق تنمیة حضریة مستدامة ضمن المجاالت الحضریة ذات المناطق 
  .الصناعیة

من ھذه الفرضیة العامة یمكن استخالص فرضیتین جزئیتی

 تساھم عملیة التصنیع -أ

  : ومؤشراتھا كالتالي * 

یعتبر كعامل من عوامـــل ھجرة السكان من المناطق غیر الصناعیة إلى المناطق الصناعیة -

یوفر فرص للعمل ویساھم في خلق مناصب للشغل -

سبب من أسباب جذب الید العاملة، وخلق التجمعات السكانیة -

عملیة التصنیع  تساھم -ب

   :ھيومؤشراتھا * 

یساھم في زیادة دخل األفراد، وتحسین ظروف المعیشة -

یعتبر كمحرك لألنشطة االقتصادیة األخرى كالتجارة والنقل و -

یعتبر من أھم مصادر الثروة والغنى من خالل األرباح والمداخیل التي  -

أھمیة الدراسـة وأھدافـــھا- 2

تتمثل أھمیة الدراسة في  
واالقتصـادیة والعمرانیة، حیث یبدو الفرق جلیا من خالل درجة التقدم والرقي والرفاھیة، 

الوطنیة والمحلیة لفتح مجال الدراسة والبحث حول ھذا الموضوع والتطر
العملیات والبرامج والسیاسات التنمویة المختلفة المساھمة في التنمیة الحضریة

 : أما األھداف فھي  

الكشف عن دور التصنیع في تنمیة المدن من خالل مساھمتھ في مختلف مجاالت التنمیة -

الوقــوف على األسباب الحقیقة التي یساھم -
  .داخلھا

الكشف عن مختلف إیجابیات عملیة التصنیع كتحقیق الثروة وزیادة المداخیل بالنسبة لألفراد -
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امال أساسیا معرفة كیفیة مساھمة التصنیع في توسیع المدن من خالل استقطاب السكان ومن خالل اعتباره سببا أو ع
من عوامل الھجرة نحو المدن والمناطق الصناعیة، حیث تعتبر عملیة التصنیع فیھا من عوامل خلق مناصب الشغل 

ة التصنیع في دفع عجلة بما أن ھذه الدراسة من الدراسات الوصفیة األساسیة، والتي تسعى إلى كشف وتوضیح أثر عملی
التنمیة الحضریة المستدامة، فإن المنھج الوصفي للجانب النظري كان األنسب من خالل وضع مفاھیم شاملة لكل من 
التصنیع ومختلف العملیات المتعلقة بھ، وكذلك مفھوم التنمیة الحضریة وربطھا بمفھوم االستدامة ومفھوم كل من التنمیة 

أما في الجانب التطبیقي فقد تم انتھاج منھج دراسة حالة بطریقة تحلیلیة، وأدوات تتناسب مع ھذا المنھج من خالل 
  .المالحظة والمقابلة والوثائق والسجالت واالحصائیات، وتحلیلھا وقیاسھا الختبار الفرضیات ومؤشراتھا

ھي مجموعة من األعمال والحـرف یؤدیھا الشخـــــص بطریقة یدویة أو عقلیة بواسطة 
    

ھذه األسـالیب المعقــدة استخـدام اآلالت 

إنتاج أو تحویل أو إحداث  یسعى إلىذلك النشــــاط اإلنساني غیر الفالحي الذي 
دف تحقیق غایة محـــــددة، بل ھي أوسع من ذلك حیث تشمل جمیع الفنون والمھن والقدرات 

  )126مشكلة الثقافة، ص ، 

ة وغیر المادیة، فالفـــــالحة صناعة، تشمل جوانب مختلفة من الحیاة وفنونھا المادی
ابتداء من زرع األرض وعـــــالج نباتھا وتعھده بالسقي إلى غایة بلوغ أشده، ثم حصاد سنبلھ واستخراج حبھ من غالفھ 

  )462، ص 1984: الرحمن ابن خلدون 

التحكم في أنشطة الحیاة المختلفة وتحسینھا وترقیة الوجود اإلنساني، فالحیاة 
  ".االجتماعیة اإلنسانیة المعاصرة ھي حیاة صناعیة في جمیع جوانبھا ومیادینھا، عكس الحیاة البدائیة البسیطـة

وكل ما ینجم عن ھذه العملیة من إنشاء للمنشآت الصناعیة والحرفیة، وھو 
حدیث الظھور إذ بدأ استعمالھ منذ أربعین سنة مضت، حین بدأت الدول تنتھج منھج التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

ع والمطلق على جوانب متعددة من النشاط االقتصادي والفني؛ أي كل ما 

بینما مصطلح التصنیـع بالمعنى المحدود، ینحصـر في كل مجھود یبذلھ اإلنسان في أنشطة إنتاجیة مرتبطة بالمادة 
  . وتحویلھا لتصنیع مـادة استھالكیة تھدف إلى إشباع حاجیات الناس

إنســاني یقوم بھ الصانـع إلضافة أشیـاء جدیدة إلى الطبیعة لم تكن موجودة من قبل، بھدف 
          )132، ص 1996: ن حسـن عبـد الحمید رشـوا

التصنیـع ھـو سیاسة اقتصـــادیة شاملـة ذات أھداف اجتماعیة ترسمھا الدولة في شكل 
تخطیط متدرج التنفیذ یھدف إلى دعم االستقالل السیاسي واالقتصادي، وتشمل السیاسة االقتصادیة للتصنیع تنمیة جمیع 
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معرفة كیفیة مساھمة التصنیع في توسیع المدن من خالل استقطاب السكان ومن خالل اعتباره سببا أو ع
من عوامل الھجرة نحو المدن والمناطق الصناعیة، حیث تعتبر عملیة التصنیع فیھا من عوامل خلق مناصب الشغل 

  .وجذب الید العاملة وزیادة دخل األفــــراد

بما أن ھذه الدراسة من الدراسات الوصفیة األساسیة، والتي تسعى إلى كشف وتوضیح أثر عملی
التنمیة الحضریة المستدامة، فإن المنھج الوصفي للجانب النظري كان األنسب من خالل وضع مفاھیم شاملة لكل من 
التصنیع ومختلف العملیات المتعلقة بھ، وكذلك مفھوم التنمیة الحضریة وربطھا بمفھوم االستدامة ومفھوم كل من التنمیة 

  .الخ...

أما في الجانب التطبیقي فقد تم انتھاج منھج دراسة حالة بطریقة تحلیلیة، وأدوات تتناسب مع ھذا المنھج من خالل 
المالحظة والمقابلة والوثائق والسجالت واالحصائیات، وتحلیلھا وقیاسھا الختبار الفرضیات ومؤشراتھا

  : في مفھوم الصناعة والتصنیع

   :اعـــة

ھي مجموعة من األعمال والحـرف یؤدیھا الشخـــــص بطریقة یدویة أو عقلیة بواسطة " :العــــام
  ".وسائل متعددة ومختلفة للحصول على إنتاج معین أو تحسین كمیة ونوع اإلنتــاج

ھذه األسـالیب المعقــدة استخـدام اآلالت  تتضمنوخدمات، سلـع اقتصـادیة  معقـدة إلنتاجتطبیق ألسالیب 
  )67، ص 1975:فؤاد حجـازي  محمد"(مـــن أجــل تحسین كمیة ونوع اإلنتـاج

ذلك النشــــاط اإلنساني غیر الفالحي الذي " :أنھاویمـكـــن تعریفھا كــــذلك على 
دف تحقیق غایة محـــــددة، بل ھي أوسع من ذلك حیث تشمل جمیع الفنون والمھن والقدرات تعدیل في األشیاء والمــواد بھ

، بن نبــي مـالك"(وتطبیقات العلوم المختلفة، فھي جمیعھا تتداخل في مفھوم الصناعة

تشمل جوانب مختلفة من الحیاة وفنونھا المادی"  :خلدونوالصـناعة عند ابـــــن 
ابتداء من زرع األرض وعـــــالج نباتھا وتعھده بالسقي إلى غایة بلوغ أشده، ثم حصاد سنبلھ واستخراج حبھ من غالفھ 

الرحمن ابن خلدون  عبد"(ودواعیھ وھي أقدم الصنائع أسبابھ،وإحكام األعمال لذلك وتحصیل 

التحكم في أنشطة الحیاة المختلفة وتحسینھا وترقیة الوجود اإلنساني، فالحیاة  تفنیا: "ھيأن الصناعة 
االجتماعیة اإلنسانیة المعاصرة ھي حیاة صناعیة في جمیع جوانبھا ومیادینھا، عكس الحیاة البدائیة البسیطـة

وكل ما ینجم عن ھذه العملیة من إنشاء للمنشآت الصناعیة والحرفیة، وھو إن مصطلح التصنیع مـرتبط أساسا بالصناعة 
حدیث الظھور إذ بدأ استعمالھ منذ أربعین سنة مضت، حین بدأت الدول تنتھج منھج التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

  .باالعتماد على الصناعة وكل ما یرتبط بھــا

ع والمطلق على جوانب متعددة من النشاط االقتصادي والفني؛ أي كل ما ویدل استخدام مصطلح التصنیع بمعناه الواس
  )33ص  ،2004: السعید فكـرون"(یتعلق بإنتاج اإلنسان المادي والفــكري

بینما مصطلح التصنیـع بالمعنى المحدود، ینحصـر في كل مجھود یبذلھ اإلنسان في أنشطة إنتاجیة مرتبطة بالمادة 
وتحویلھا لتصنیع مـادة استھالكیة تھدف إلى إشباع حاجیات الناس

إنســاني یقوم بھ الصانـع إلضافة أشیـاء جدیدة إلى الطبیعة لم تكن موجودة من قبل، بھدف  لعم: "
حسـن عبـد الحمید رشـوا ("تقویة قدراتھ على استغالل الطبیعة و مسایرتھا وزیادة رفاھیتھ

التصنیـع ھـو سیاسة اقتصـــادیة شاملـة ذات أھداف اجتماعیة ترسمھا الدولة في شكل : "أن " فورم
تخطیط متدرج التنفیذ یھدف إلى دعم االستقالل السیاسي واالقتصادي، وتشمل السیاسة االقتصادیة للتصنیع تنمیة جمیع 

  )33، ص2004: فكـرون السعید("ة بالمجتمـع
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معرفة كیفیة مساھمة التصنیع في توسیع المدن من خالل استقطاب السكان ومن خالل اعتباره سببا أو ع -
من عوامل الھجرة نحو المدن والمناطق الصناعیة، حیث تعتبر عملیة التصنیع فیھا من عوامل خلق مناصب الشغل 

وجذب الید العاملة وزیادة دخل األفــــراد

  : منھجیة الدراسة-3

بما أن ھذه الدراسة من الدراسات الوصفیة األساسیة، والتي تسعى إلى كشف وتوضیح أثر عملی  
التنمیة الحضریة المستدامة، فإن المنھج الوصفي للجانب النظري كان األنسب من خالل وضع مفاھیم شاملة لكل من 
التصنیع ومختلف العملیات المتعلقة بھ، وكذلك مفھوم التنمیة الحضریة وربطھا بمفھوم االستدامة ومفھوم كل من التنمیة 

...االقتصادیة واالجتماعیة

أما في الجانب التطبیقي فقد تم انتھاج منھج دراسة حالة بطریقة تحلیلیة، وأدوات تتناسب مع ھذا المنھج من خالل   
المالحظة والمقابلة والوثائق والسجالت واالحصائیات، وتحلیلھا وقیاسھا الختبار الفرضیات ومؤشراتھا

في مفھوم الصناعة والتصنیع/ ثانیا 

اعـــةالصنمفھـوم  -1

العــــامالصـناعة بالمفھوم   
وسائل متعددة ومختلفة للحصول على إنتاج معین أو تحسین كمیة ونوع اإلنتــاج

تطبیق ألسالیب " :ھــيأو   
مـــن أجــل تحسین كمیة ونوع اإلنتـاج

ویمـكـــن تعریفھا كــــذلك على   
تعدیل في األشیاء والمــواد بھ

وتطبیقات العلوم المختلفة، فھي جمیعھا تتداخل في مفھوم الصناعة

والصـناعة عند ابـــــن   
ابتداء من زرع األرض وعـــــالج نباتھا وتعھده بالسقي إلى غایة بلوغ أشده، ثم حصاد سنبلھ واستخراج حبھ من غالفھ 

وإحكام األعمال لذلك وتحصیل 

أن الصناعة مما سبق یتضح   
االجتماعیة اإلنسانیة المعاصرة ھي حیاة صناعیة في جمیع جوانبھا ومیادینھا، عكس الحیاة البدائیة البسیطـة

  :التصنیـع مفھوم-2

إن مصطلح التصنیع مـرتبط أساسا بالصناعة   
حدیث الظھور إذ بدأ استعمالھ منذ أربعین سنة مضت، حین بدأت الدول تنتھج منھج التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

باالعتماد على الصناعة وكل ما یرتبط بھــا

ویدل استخدام مصطلح التصنیع بمعناه الواس"   
یتعلق بإنتاج اإلنسان المادي والفــكري

بینما مصطلح التصنیـع بالمعنى المحدود، ینحصـر في كل مجھود یبذلھ اإلنسان في أنشطة إنتاجیة مرتبطة بالمادة "   
وتحویلھا لتصنیع مـادة استھالكیة تھدف إلى إشباع حاجیات الناس الخام، كاستخدامھا

: "التصنیعوعلیـھ فإن   
تقویة قدراتھ على استغالل الطبیعة و مسایرتھا وزیادة رفاھیتھ

فورم"و " میلر"ویرى   
تخطیط متدرج التنفیذ یھدف إلى دعم االستقالل السیاسي واالقتصادي، وتشمل السیاسة االقتصادیة للتصنیع تنمیة جمیع 

ة بالمجتمـعالقطاعات االقتصادی
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التصنیع عملیة اجتماعیة شاملة : "ویتفق معظم الباحثین االجتماعیین المشتغلین في حقل علم اجتماع التنمیة على أن 
ذات بدایة تسیر في حلقات مرتبطة تجمع بین كفاءة العناصر التنمویة في الزمن الطویل والقصیر معتمدا على العوامل 

  )34، ص2004: فكـرون السعید("

تلبیة رغبات  وتطویره بھدفأساسا إلى رفع مستوى اإلنتاج الصناعي 

أساسا على إنشاء المنشآت والمراكز والمناطق الصناعیة في 
مجاالت جغرافیة مخصصة ، بھدف رفع المستوى اإلنتاجي المحلي والوطني، والمستوى المعیشي للسكان، وھو ما یدخل 

ومـن خالل ما تقدم ذكره یتضح أن للتصنیع عدة مفاھیم مرتبطة بھ كالصناعة والتوطین الصناعي والتوطن الصناعي، 

المعجم : المنظمة العربیـة للتربیــة والثقافــة والعلــوم
إنشاء أو إقامة شيء معین في مكان معین، وتنطوي ھذه العملیة على اإلرادة والرغبة 

  ".تحقیق أھداف واضحة في ذھن القائم بالعملیــة

اختیار وسط أو بیئة إلقامة صناعة أو صناعات معینة، أي اختیار المواقع والبیئات المناسبة 
، بغرض اقتصادیا واجتماعیا وجغرافیا، وحتى سیاسیا إلقامة المشروعات الصناعیة وتوزیعھا على الرقعة الجغرافیة للبالد

  ).25، ص 2000: محمـد بومخلــوف

یختلف التوطن الصناعي عن التوطین الصناعي في المعنى ویتفق معھ في األثر،  فالتوطن الصناعي ھو عملیة تلقائیة 
مركزي مباشر، وھذا یشیر إلى المنشآت الصناعیة التابعة للقطاع الخاص، أما التوطین الصناعي 
فھو یخضع لتوجیھ مركزي مباشر ویتم وفق خطة وطنیة صناعیة شاملة، وھذا یشیر من الناحیة اإلیدیولوجیة إلى النظام 

لقائیة، والتلقائیة ھنا ال تعني الفوضویة، إنما تعني عدم خضوعھ إلى توجیھ 
مركزي مباشر، وھذا یشیر من الناحیة اإلیدیولوجیة إلى النظام االقتصادي اللیبرالي، ومع ذلك إال أنھ یخضع في الواقع 

  .ي البـالد

أمـا مــن حیث األثر فال فرق بینھما، ألن المنشـأة الصناعیة مھما كانت طبیعتھا فھـي لھا نفس الھـدف من حیث التفـاعل 
.(  

قامـت ھیئة األمم المتحدة بدور فعال في نشر فكرة التنمیة الحضریة على المستوى الدولي حیث بدأ ھذا منذ عام 
  .م، حینما عملت على دراسة المراكز االجتماعیة وتلك العالقة بین المجتمع المحلي والمجتمع القــومي 

مع  السكانینظر إلیھا على إنھا عملیة تركز على تعاون 
العالم عام  لسكانالجھود الحكومیة، بھدف التنسیق بین الخدمات الزراعیة والصحیة، ولكن تقریر الحالة االجتماعیة 

 جانبھتمام إلى المجتمعات الحضریة من 

نسمة في الكیلو متر مربع، وكبر حجم  2000
نتاج، وتوزیع التكنولوجیا وسیادة المھن التجاریة والصناعیة 
والخدمات وترتبط التنمیة بنمو الدولة،  وتنسیق الضبط االجتماعي الذي یقوم على االتجاھات االجتماعیة والثقافة التي تؤدى 
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ویتفق معظم الباحثین االجتماعیین المشتغلین في حقل علم اجتماع التنمیة على أن 
ذات بدایة تسیر في حلقات مرتبطة تجمع بین كفاءة العناصر التنمویة في الزمن الطویل والقصیر معتمدا على العوامل 

"وجودة في البلد وفق خطة مرسومة لتحقیق ھدف نھائي ھو رفع مستوى المعیشـة

أساسا إلى رفع مستوى اإلنتاج الصناعي  عملیة تھدف: " من ھنا یتضح أن التصنیع ھو
  ".جتماعیةوحاجیات اإلنسان، مما ینتج عنھ ترقیة التنمیة االقتصادیة واال

أساسا على إنشاء المنشآت والمراكز والمناطق الصناعیة في  العملیة القائمة كتل: "الدراسةوالمقــصود بالتصنیع في ھذه 
مجاالت جغرافیة مخصصة ، بھدف رفع المستوى اإلنتاجي المحلي والوطني، والمستوى المعیشي للسكان، وھو ما یدخل 

  ".   كونة للمجتمـعفي إطار تنمیة جمیع القطاعات الم

ومـن خالل ما تقدم ذكره یتضح أن للتصنیع عدة مفاھیم مرتبطة بھ كالصناعة والتوطین الصناعي والتوطن الصناعي، 
  .مما یستوجب التطرق إلى ھذه المفاھیم المرتبطة ولو بصورة موجـزة

  : مفھوم التوطـین الصناعــي 

المنظمة العربیـة للتربیــة والثقافــة والعلــوم ("ان ما موطنا لشيء مااتخاذ مك: " التــوطین الصناعي لغة یعني 
إنشاء أو إقامة شيء معین في مكان معین، وتنطوي ھذه العملیة على اإلرادة والرغبة :"، ومعناه )1989

تحقیق أھداف واضحة في ذھن القائم بالعملیــةالتي تعني االختیار، أي اختیار مكان محدد إلقامة وإنشاء منشآت محددة ل

اختیار وسط أو بیئة إلقامة صناعة أو صناعات معینة، أي اختیار المواقع والبیئات المناسبة :" أمـا اصطالحا فیعني 
اقتصادیا واجتماعیا وجغرافیا، وحتى سیاسیا إلقامة المشروعات الصناعیة وتوزیعھا على الرقعة الجغرافیة للبالد

محمـد بومخلــوف ("الحصول على نسیج صناعي وطني ذي غایات وطنیة واضحة ومحددة مسبقــــا

  

یختلف التوطن الصناعي عن التوطین الصناعي في المعنى ویتفق معھ في األثر،  فالتوطن الصناعي ھو عملیة تلقائیة 
مركزي مباشر، وھذا یشیر إلى المنشآت الصناعیة التابعة للقطاع الخاص، أما التوطین الصناعي حرة ال تخضع إلى توجیھ 

فھو یخضع لتوجیھ مركزي مباشر ویتم وفق خطة وطنیة صناعیة شاملة، وھذا یشیر من الناحیة اإلیدیولوجیة إلى النظام 
  .االقتصادي المخطط والموجـھ

لقائیة، والتلقائیة ھنا ال تعني الفوضویة، إنما تعني عدم خضوعھ إلى توجیھ وعـلیھ فإن التوطن الصناعي ھو عملیة ت
مركزي مباشر، وھذا یشیر من الناحیة اإلیدیولوجیة إلى النظام االقتصادي اللیبرالي، ومع ذلك إال أنھ یخضع في الواقع 

ي البـالدوبصفة غیر مباشرة إلى توجیھات الدولة التي تتماشى مع األھداف العامة للتنمیة ف

أمـا مــن حیث األثر فال فرق بینھما، ألن المنشـأة الصناعیة مھما كانت طبیعتھا فھـي لھا نفس الھـدف من حیث التفـاعل 
).26، ص 2000: محمـد بومخلــوف (مـع البیئة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیـة

   : في مفھوم التنمیة الحضریة المستدامة ومؤشراتھا 

  : مفھوم التنمیة الحضریة 

قامـت ھیئة األمم المتحدة بدور فعال في نشر فكرة التنمیة الحضریة على المستوى الدولي حیث بدأ ھذا منذ عام 
م، حینما عملت على دراسة المراكز االجتماعیة وتلك العالقة بین المجتمع المحلي والمجتمع القــومي 

ینظر إلیھا على إنھا عملیة تركز على تعاون  كأنبا على المجتمعات الریفیة حیث االھتمام منص
الجھود الحكومیة، بھدف التنسیق بین الخدمات الزراعیة والصحیة، ولكن تقریر الحالة االجتماعیة 

ھتمام إلى المجتمعات الحضریة من م، أكد على ضرورة االھتمام بالمجتمعات الحضریة، وبالتالي وجھ اال
  ).69، ص 2001: منال طلعـت محمود

2000بمــــا یتعدى  السكانزیادة كثافة :"  وتشیـر التنمیة الحضــــریة كذلك إلي 
نتاج، وتوزیع التكنولوجیا وسیادة المھن التجاریة والصناعیة نسمة، واشتغــــال األفراد في اإل 10000

والخدمات وترتبط التنمیة بنمو الدولة،  وتنسیق الضبط االجتماعي الذي یقوم على االتجاھات االجتماعیة والثقافة التي تؤدى 
    .) 311، ص1991:  حسـن علي حسـن 
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ویتفق معظم الباحثین االجتماعیین المشتغلین في حقل علم اجتماع التنمیة على أن   
ذات بدایة تسیر في حلقات مرتبطة تجمع بین كفاءة العناصر التنمویة في الزمن الطویل والقصیر معتمدا على العوامل 

وجودة في البلد وفق خطة مرسومة لتحقیق ھدف نھائي ھو رفع مستوى المعیشـةالم

من ھنا یتضح أن التصنیع ھو  
وحاجیات اإلنسان، مما ینتج عنھ ترقیة التنمیة االقتصادیة واال

والمقــصود بالتصنیع في ھذه   
مجاالت جغرافیة مخصصة ، بھدف رفع المستوى اإلنتاجي المحلي والوطني، والمستوى المعیشي للسكان، وھو ما یدخل 

في إطار تنمیة جمیع القطاعات الم

ومـن خالل ما تقدم ذكره یتضح أن للتصنیع عدة مفاھیم مرتبطة بھ كالصناعة والتوطین الصناعي والتوطن الصناعي،   
مما یستوجب التطرق إلى ھذه المفاھیم المرتبطة ولو بصورة موجـزة

مفھوم التوطـین الصناعــي  -3

التــوطین الصناعي لغة یعني   
1989. العـربي األسـاسي

التي تعني االختیار، أي اختیار مكان محدد إلقامة وإنشاء منشآت محددة ل

أمـا اصطالحا فیعني   
اقتصادیا واجتماعیا وجغرافیا، وحتى سیاسیا إلقامة المشروعات الصناعیة وتوزیعھا على الرقعة الجغرافیة للبالد

الحصول على نسیج صناعي وطني ذي غایات وطنیة واضحة ومحددة مسبقــــا

  : التوطن الصناعـي  -4

یختلف التوطن الصناعي عن التوطین الصناعي في المعنى ویتفق معھ في األثر،  فالتوطن الصناعي ھو عملیة تلقائیة   
حرة ال تخضع إلى توجیھ 

فھو یخضع لتوجیھ مركزي مباشر ویتم وفق خطة وطنیة صناعیة شاملة، وھذا یشیر من الناحیة اإلیدیولوجیة إلى النظام 
االقتصادي المخطط والموجـھ

وعـلیھ فإن التوطن الصناعي ھو عملیة ت  
مركزي مباشر، وھذا یشیر من الناحیة اإلیدیولوجیة إلى النظام االقتصادي اللیبرالي، ومع ذلك إال أنھ یخضع في الواقع 

وبصفة غیر مباشرة إلى توجیھات الدولة التي تتماشى مع األھداف العامة للتنمیة ف

أمـا مــن حیث األثر فال فرق بینھما، ألن المنشـأة الصناعیة مھما كانت طبیعتھا فھـي لھا نفس الھـدف من حیث التفـاعل   
مـع البیئة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیـة

في مفھوم التنمیة الحضریة المستدامة ومؤشراتھا / ثالثا 

مفھوم التنمیة الحضریة  -1

قامـت ھیئة األمم المتحدة بدور فعال في نشر فكرة التنمیة الحضریة على المستوى الدولي حیث بدأ ھذا منذ عام   
م، حینما عملت على دراسة المراكز االجتماعیة وتلك العالقة بین المجتمع المحلي والمجتمع القــومي 1951

االھتمام منص كانولقـد     
الجھود الحكومیة، بھدف التنسیق بین الخدمات الزراعیة والصحیة، ولكن تقریر الحالة االجتماعیة 

م، أكد على ضرورة االھتمام بالمجتمعات الحضریة، وبالتالي وجھ اال1957
منال طلعـت محمود(األمم المتحـــدة

وتشیـر التنمیة الحضــــریة كذلك إلي   
10000المدینة بما یزداد عن 

والخدمات وترتبط التنمیة بنمو الدولة،  وتنسیق الضبط االجتماعي الذي یقوم على االتجاھات االجتماعیة والثقافة التي تؤدى 
حسـن علي حسـن "( إلى تنمیة المدن
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 اإلسكانتشمل وضع بــرامج للتـــدریب المھني وتكــــالیف 
مفھوم : الذرعإنيالسالم ادم  عبد "(عدد العـــــاطلین عن العمل

، السكانیةعملیـة تطویر المجتمعــات الحضریة التي تزداد كثافتھـا 
ویتسـع حجــــم مدنھا، من خالل إنشـاء مشاریع  ومخططـات بھدف اشتغال األفراد في شتى القطاعات، وتوزیع 

، قصـد تحقیق الرفاھیة بما في ذلك النقل ووسائلھ وأنواعھ

مجموعة  من الوسائل والطــرق التي تستخدم بقصد توحید 
طات العامة، من أجل تحسین مستوى الحیاة من النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في 
المجتمعات الوطنیة والمحلیة، وإخراج ھذه المجتمعات من عزلتھا لتشارك إیجابیا في الحیاة القومیة، ولتساھم في تقدم 

نا إن التنمیة في حقیقتھا تحسین وتطویر مختلف ظروف المعیشة سواء االقتصادیة أو 

  .المستدامة

فمأخوذة من ) المستدامة(  جعلتھ نامیا، أما كلمة 
www.nabialrahma.com3، ص (  

 أنشأتھانشر من قبل اللجنة عبر الحكومة التي 
، )من القرن العشرین بزعامة جروھارلن بروندتإلند لتقدیم تقریر عن القضایا البیئیة

التنمیة التي تلبي احتیاجات الجیل الحاضر دون التضحیة أو اإلضرار بقدرة 

صوص المفھوم االقتصادي للتنمیة المستدامة فإنھ یختلف حسب طبیعة الدول النامیة والمتقدمة، فبالنسبة للدول 
النامیة فإن التنمیة المستدامة تعني لھا توظیف الموارد من أجل رفع مستوى المعیشة للسكإن األكثر فقرا في الجنوب، 
ي إجراء خفض عمیق ومتواصل في استھالك ھذه الدول من الطاقة والموارد 

حیاة (الحیاتیة السائدة، واقتناعھا بتصدیر نموذجھا التنموي الصناعي عالمیا

لتحقیق  باإلنسانلمختلف النواحي والمجاالت المتعلقة 
الحیاتیة والحفاظ على  باألنظمةدون اإلضرار 

المدن  سكانلألمم المتحدة ویستخلص منھ إنھا ھي تلك التنمیة التي تمكن 
والمجتمعات من العیش والعمل فیھا حالیا وفي المستقبل وھي تنمیة تكون مجتمعات مستدامة نظرا لكونھا تحتوي على البنیة 
، وھي تنمیة مستدامة المتالكھا القدرة والفعالیة 

كما إنھا مستدامة لتوفیرھا  حسب مختلف فئاتھم وقدراتھم في السوق،
وھي تنمیة مستدامة بیئیا بسبب قدرتھا على التالؤم االیكولوجي، فھي تحمي 
مع احتیاجات المستقبل بقدر مساو لتعاملھا مع احتیاجات 

مؤشرات التنمیة المستدامة لتقییم مدى االستدامة أو أداء التنمیة 
المستدامة في دولة ما، حتى یستطیع صناع السیاسة استخدامھا في عملیات صنع القرار، إضافة إلى المؤشرات االقتصادیة 
لتنمیة االجتماعیة في االعتبار لتقییم األداء العام للمجتمع وتقدم مؤشرات التنمیة المستدامة 
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تشمل وضع بــرامج للتـــدریب المھني وتكــــالیف :" ـــة الحضریـةإن التنمیـ" فورستــــر
عدد العـــــاطلین عن العمل انخفاضحیث إن ھــــذه البــــرامج تؤدي إلى 

عملیـة تطویر المجتمعــات الحضریة التي تزداد كثافتھـا :"والمقـصود بالتنمیة الحضـریة في ھـذه الـدراسة 
ویتسـع حجــــم مدنھا، من خالل إنشـاء مشاریع  ومخططـات بھدف اشتغال األفراد في شتى القطاعات، وتوزیع 

بما في ذلك النقل ووسائلھ وأنواعھ یة والخدماتالتكنـولوجیا وسیادة المھــــن التجاریة والصنــاع
  ".والـرقي اجتماعیا واقتصــادیا

   : المستدامة

مجموعة  من الوسائل والطــرق التي تستخدم بقصد توحید :" التنمیة بصفة عامة كما عرفتھا ھیئة األمـم المتحـدة ھي 
طات العامة، من أجل تحسین مستوى الحیاة من النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في 
المجتمعات الوطنیة والمحلیة، وإخراج ھذه المجتمعات من عزلتھا لتشارك إیجابیا في الحیاة القومیة، ولتساھم في تقدم 

  ). 40، ص 1986

نا إن التنمیة في حقیقتھا تحسین وتطویر مختلف ظروف المعیشة سواء االقتصادیة أو من قراءتنا للتعریف یتضح ل
  .االجتماعیة أو الثقافیة للفرد والمجتمع

المستدامة والثانیةاألولى التنمیة، : أما التنمیة المستدامة فھي مصطلح مكون من لفظتین 

جعلتھ نامیا، أما كلمة : الشيء ونّمیتھ أنمیت: یقال). نّمى(والتنمیة في اللغة مصدر من الفعل 
www.nabialrahma.com: محمد عبد القادر الفقي(طلب دوامھ

نشر من قبل اللجنة عبر الحكومة التي (ذلك الوارد في تقریر بروندتإلند  انتشاراومن أھم تعریفاتھا وأوسعھا 
من القرن العشرین بزعامة جروھارلن بروندتإلند لتقدیم تقریر عن القضایا البیئیة الثمانیناتالمتحدة في أواسط 

التنمیة التي تلبي احتیاجات الجیل الحاضر دون التضحیة أو اإلضرار بقدرة :"والذي عرف التنمیة المستدامة على إنھا
  "األجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتھا

صوص المفھوم االقتصادي للتنمیة المستدامة فإنھ یختلف حسب طبیعة الدول النامیة والمتقدمة، فبالنسبة للدول 
النامیة فإن التنمیة المستدامة تعني لھا توظیف الموارد من أجل رفع مستوى المعیشة للسكإن األكثر فقرا في الجنوب، 

ي إجراء خفض عمیق ومتواصل في استھالك ھذه الدول من الطاقة والموارد التنمیة المستدامة تعن: 
الحیاتیة السائدة، واقتناعھا بتصدیر نموذجھا التنموي الصناعي عالمیا األنماطالطبیعیة، وإجراء تحوالت جذریة في 

http://www.cmes.(  

لمختلف النواحي والمجاالت المتعلقة  عقالنیةھو تنمیة  والمقصود بالتنمیة المستدامة في ھذه الدراسة
دون اإلضرار ) الخ...االقتصادیة، االجتماعیة، الثقافیة، الدینیة(

  . حقوق األجیال القادمة لتلبیة حاجاتھا االقتصادیة والحیویة والروحیة

  : الحضریة

لألمم المتحدة ویستخلص منھ إنھا ھي تلك التنمیة التي تمكن  21 العمرانظھر ھذا المصطلح خالل مؤتمر 
والمجتمعات من العیش والعمل فیھا حالیا وفي المستقبل وھي تنمیة تكون مجتمعات مستدامة نظرا لكونھا تحتوي على البنیة 

، وھي تنمیة مستدامة المتالكھا القدرة والفعالیة سكانھاالتي یحتاج إلیھا  واإلمكاناتعیة، والفرص 
حسب مختلف فئاتھم وقدراتھم في السوق، للسكان اإلسكانیةاالقتصادیة، التي تؤمن االحتیاجات 
وھي تنمیة مستدامة بیئیا بسبب قدرتھا على التالؤم االیكولوجي، فھي تحمي  ،السكانفرص تحقیق طموحات كل فئات 

مع احتیاجات المستقبل بقدر مساو لتعاملھا مع احتیاجات  تتواءموتحافظ على البیئة الطبیعیة، وتعمل على تدعیمھا بطرق 
  ) 251، ص2015: د أحمد جارا � الجار هللا وآخرون 

  : حضریة المستدامة

مؤشرات التنمیة المستدامة لتقییم مدى االستدامة أو أداء التنمیة " الموئل"طورت منظمة األمم المتحدة ممثلة في 
المستدامة في دولة ما، حتى یستطیع صناع السیاسة استخدامھا في عملیات صنع القرار، إضافة إلى المؤشرات االقتصادیة 

لتنمیة االجتماعیة في االعتبار لتقییم األداء العام للمجتمع وتقدم مؤشرات التنمیة المستدامة ھناك حاجة إلى أخذ أوجھ ا
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فورستــــر"ویــــرى   
حیث إن ھــــذه البــــرامج تؤدي إلى ، المنخفضة

  ). التنمیة الحضریة

والمقـصود بالتنمیة الحضـریة في ھـذه الـدراسة   
ویتسـع حجــــم مدنھا، من خالل إنشـاء مشاریع  ومخططـات بھدف اشتغال األفراد في شتى القطاعات، وتوزیع 

التكنـولوجیا وسیادة المھــــن التجاریة والصنــاع
والـرقي اجتماعیا واقتصــادیا

المستدامةمفھوم التنمیة  -2

التنمیة بصفة عامة كما عرفتھا ھیئة األمـم المتحـدة ھي   
طات العامة، من أجل تحسین مستوى الحیاة من النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في جھود األھـالي مع السل

المجتمعات الوطنیة والمحلیة، وإخراج ھذه المجتمعات من عزلتھا لتشارك إیجابیا في الحیاة القومیة، ولتساھم في تقدم 
1986:  شیھوب مسعود"(البالد

من قراءتنا للتعریف یتضح ل  
االجتماعیة أو الثقافیة للفرد والمجتمع

أما التنمیة المستدامة فھي مصطلح مكون من لفظتین 

والتنمیة في اللغة مصدر من الفعل   
طلب دوامھ: استدامة الشيء، أي

ومن أھم تعریفاتھا وأوسعھا   
المتحدة في أواسط  األمم

والذي عرف التنمیة المستدامة على إنھا
األجیال القادمة على تلبیة احتیاجاتھا

صوص المفھوم االقتصادي للتنمیة المستدامة فإنھ یختلف حسب طبیعة الدول النامیة والمتقدمة، فبالنسبة للدول وبخ  
النامیة فإن التنمیة المستدامة تعني لھا توظیف الموارد من أجل رفع مستوى المعیشة للسكإن األكثر فقرا في الجنوب، 

: وبالنسبة  للدول المتقدمة
الطبیعیة، وإجراء تحوالت جذریة في 

http://www.cmes-maroc.com: زلماط 

والمقصود بالتنمیة المستدامة في ھذه الدراسة  
( أنواعھاالتنمیة بمختلف 

حقوق األجیال القادمة لتلبیة حاجاتھا االقتصادیة والحیویة والروحیة

الحضریة وم االستدامةمفھ -3

ظھر ھذا المصطلح خالل مؤتمر   
والمجتمعات من العیش والعمل فیھا حالیا وفي المستقبل وھي تنمیة تكون مجتمعات مستدامة نظرا لكونھا تحتوي على البنیة 

عیة، والفرص األساسیة االجتما
االقتصادیة، التي تؤمن االحتیاجات 
فرص تحقیق طموحات كل فئات 

وتحافظ على البیئة الطبیعیة، وتعمل على تدعیمھا بطرق 
د أحمد جارا � الجار هللا وآخرون .أ(الحاضر

حضریة المستدامةالتنمیة ال مؤشرات-4

طورت منظمة األمم المتحدة ممثلة في   
المستدامة في دولة ما، حتى یستطیع صناع السیاسة استخدامھا في عملیات صنع القرار، إضافة إلى المؤشرات االقتصادیة 

ھناك حاجة إلى أخذ أوجھ ا
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د أحمد جارا � الجار هللا .أ(التحذیرات المبكرة لتجنب الخسائر االجتماعیة أو البیئیة أو االقتصادیة في الوقت المناسب

ة باعتبار المجال الحضري یشمل كل القطاعات والعناصر الحضریة الفاعلة ضمن 
  . المجتمعات تتحدد بالمؤشرات االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة، وكل ما یضم من خصائص وتوابع لھذه المؤشرات

ملیة التي یمكن عن طریقھا تنسیق وتوحید جھود األفراد 
  .والھیئات الحكومیة لتحسین الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة في المجتمعات المحلـیة

بھ كل أجھزة األمم المتحدة ووكاالتھا المتخصصة في العمل 
التي تتوحد بھا جھود  تالعملیا: "إلىن مصطلح تنمیة المجتمع قد ظھر في االستخدام العالمي لیشیر 

المواطنین والحكومة لتحسین األحوال االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، ولتحقیق تكامل ھذه المجتمعات في إطار حیاة 

الجھود المنظمة لتحسین ظروف الحیاة في المجتمع بتشجیع وحث المقیمین في ھذا المجتمع 

عبر فترة  وسریعة ومستمرةزیادة تراكمیة 
واالجتماعیة ، بحیث تكون ھذه الزیادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفیر الخدمات اإلنتاجیة 

، وتوفیر أسباب حمایتھا من الفناء 

فُون التنمیة  ــت من القرن المــاضي كان االقتصــادیون والسیاسیون ومخططو التنمیة یَُعرِّ
 بنسبة تتراوح بین بقدرة االقتصاد القومي على تولید واستدامة الزیادة السنویة في الناتج القومي اإلجمالي

لدخل أو الناتـج المحـلي اإلجمالي، إضافة إلى قدرة الـــدولة 
، وھذه العملیة التنمویة تنطوي على "علـى توسیع إنتاجھا بمعـدالت أسرع من معدل النمو السكاني كمؤشر على التنمیة

زداد فیھ مساھمة الصناعة تغییر مخطط لبنیة اإلنتاج والعمالة، تنخفـــض معــــھ مساھمـة الزراعة كقطـاع تقلیدي، بینما ت
عملیة تسریع التصنیع، وأحیانًا تستخدم مؤشرات 
غیر اقتصادیة بدرجة ثانویة؛ لتوظیف منافع عملیة التنمیة االقتصادیة كمعدل تعلیم الكبار وتحسین الخــدمات الصحیة 

على أساس الجھود المبذولة؛ لتخفیف :" 
ا " إعادة التوزیع من النمو"، وصار تعبیر  شعاًرا عاًمّ

ا حول معنى التنمیة بقولھ السؤال الذي یجب توجیھھ : "أن یضع سؤاالً مھًمّ
عن تنمیة أي بلد ھو ماذا حدث بالنسبة إلى الفقر والبطالة وعدم عدالة الدخول؟ إذا كانت الثالثة قد انخفضت من مستویات 
اھتمام، أما إذا ازداد أكثر من واحد من األمور المشار إلیھا سوءاً فمن 
المستغرب أن نسمي ذلك تنمیة حتى وإن كان نصیب الفرد من الناتج اإلجمالي یساوي 

من قبل االقتصادیین على أساس إن التنمیـة تمت معالجتھا 
مجــــرد تمرین في االقتصـــاد التطبیقي بـــدون أن تتعلق عملیة التنمیة باألفكار السیاسیة أو تكوین الحكومات أو دور 
األفراد في المجتمع، إننا في حاجة لدمج السیاسة مع النظریة االقتصادیة، لیس فقط العتبار أنھا أسلوب للمجتمعات 

http://www.islamonline.net (.  

  : التوطین الصناعي وتنمیة مؤشرات التنمیة الحضریة المستدامة في مدینة العلمة

، ھي ثاني أكبر مدینة في والیة سطیف بتعداد سكانھا، تبعد عن الوالیة 
متر، تمثل ھذه المدینة ثاني أكبر قطب صناعي للوالیة، في الماضي 
قمح وتربیة المواشي وما شابھ ذلك، أما الیوم فھي تتوجھ نحو النشاط االقتصادي 
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التحذیرات المبكرة لتجنب الخسائر االجتماعیة أو البیئیة أو االقتصادیة في الوقت المناسب
251.( 

ة باعتبار المجال الحضري یشمل كل القطاعات والعناصر الحضریة الفاعلة ضمن ومنھ فإن مؤشرات التنمیة الحضری
المجتمعات تتحدد بالمؤشرات االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة، وكل ما یضم من خصائص وتوابع لھذه المؤشرات

  : التنمیــة االجتماعیـة 

ملیة التي یمكن عن طریقھا تنسیق وتوحید جھود األفراد مصطلح التنمیة االجتماعیة أو تنمیة المجتمع یقصد بھ الع
والھیئات الحكومیة لتحسین الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة في المجتمعات المحلـیة

بھ كل أجھزة األمم المتحدة ووكاالتھا المتخصصة في العمل  تعریفا، التزمت 1956وصدر عن األمم المتحدة سنة 
ن مصطلح تنمیة المجتمع قد ظھر في االستخدام العالمي لیشیر 

المواطنین والحكومة لتحسین األحوال االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، ولتحقیق تكامل ھذه المجتمعات في إطار حیاة 
   )112، ص1981: نبیل السمالوطي  ("األمة ومساعدتھا في التقدم القومي

الجھود المنظمة لتحسین ظروف الحیاة في المجتمع بتشجیع وحث المقیمین في ھذا المجتمع :" وتعرف أیضا على أنھا
 )8، ص 1962: عبـد العلیـم محجــوب  ("على مساعدة أنفسھم وتعاونھـم

 :  

زیادة تراكمیة  الدخل الحقیقي عبارة عن عملیة یتم فیھا زیادة: "النمــو االقتصادي
، بحیث تكون ھذه الزیادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفیر الخدمات اإلنتاجیة )ربع قرن

، وتوفیر أسباب حمایتھا من الفناء والحفاظ علیھاالمتجددة من التلوث 
http://www.islamonline.net(. 

فُون التنمیة لعقود عدیدة خلــ ــت من القرن المــاضي كان االقتصــادیون والسیاسیون ومخططو التنمیة یَُعرِّ
بقدرة االقتصاد القومي على تولید واستدامة الزیادة السنویة في الناتج القومي اإلجمالي

لدخل أو الناتـج المحـلي اإلجمالي، إضافة إلى قدرة الـــدولة أو أكثر، ویأخـذونھ بمعدل نمو نصیب الفرد من ا
علـى توسیع إنتاجھا بمعـدالت أسرع من معدل النمو السكاني كمؤشر على التنمیة

تغییر مخطط لبنیة اإلنتاج والعمالة، تنخفـــض معــــھ مساھمـة الزراعة كقطـاع تقلیدي، بینما ت
ز التنمیة االقتصـادیة بھذا المفھوم على عملیة تسریع التصنیع، وأحیانًا تستخدم مؤشرات :" وقطاع الخدمات، وبالتالي تُركِّ

غیر اقتصادیة بدرجة ثانویة؛ لتوظیف منافع عملیة التنمیة االقتصادیة كمعدل تعلیم الكبار وتحسین الخــدمات الصحیة 
http://www.islamonline.net(.  

:" وخالل منتصف السبعینیات تمت إعـــــــادة تعریف التنمیة االقتصادیة 
، وصار تعبیر "الفقر وتحقیق العدالة وتوفیر فرص العمــــل في سیاق اقتصاد نامٍ 

ا حول معنى التنمیة بقولھ "دودلي سیزر"ولقد حاول البروفسور  أن یضع سؤاالً مھًمّ
عن تنمیة أي بلد ھو ماذا حدث بالنسبة إلى الفقر والبطالة وعدم عدالة الدخول؟ إذا كانت الثالثة قد انخفضت من مستویات 

اھتمام، أما إذا ازداد أكثر من واحد من األمور المشار إلیھا سوءاً فمن عالیة یصبح من دون شك أن عملیة التنمیة محل 
المستغرب أن نسمي ذلك تنمیة حتى وإن كان نصیب الفرد من الناتج اإلجمالي یساوي 

http://www.islamonline.net( .  

إن التنمیـة تمت معالجتھا : ""إدغار أوبینس"وفـي ھذا السیاق یضیف البروفسور 
مجــــرد تمرین في االقتصـــاد التطبیقي بـــدون أن تتعلق عملیة التنمیة باألفكار السیاسیة أو تكوین الحكومات أو دور 
األفراد في المجتمع، إننا في حاجة لدمج السیاسة مع النظریة االقتصادیة، لیس فقط العتبار أنھا أسلوب للمجتمعات 

http://www.islamonline.net("بل أیًضا لتكون أكثر إنتاجیة مع أن تنمیة البشر أھم من تنمیة األشــیاء

التوطین الصناعي وتنمیة مؤشرات التنمیة الحضریة المستدامة في مدینة العلمة

  : للدراسة

، ھي ثاني أكبر مدینة في والیة سطیف بتعداد سكانھا، تبعد عن الوالیة )سانت آرنو(مدینة العلمة أو كما تعرف سابقا بــ 
متر، تمثل ھذه المدینة ثاني أكبر قطب صناعي للوالیة، في الماضي  942كیلومترا، وبارتفاع  25

قمح وتربیة المواشي وما شابھ ذلك، أما الیوم فھي تتوجھ نحو النشاط االقتصادي كانت منطقة زراعیة في األصل بزراعة ال
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التحذیرات المبكرة لتجنب الخسائر االجتماعیة أو البیئیة أو االقتصادیة في الوقت المناسب
251، ص2015: وآخرون 

ومنھ فإن مؤشرات التنمیة الحضری  
المجتمعات تتحدد بالمؤشرات االقتصادیة والبیئیة واالجتماعیة، وكل ما یضم من خصائص وتوابع لھذه المؤشرات

التنمیــة االجتماعیـة   -أ 

مصطلح التنمیة االجتماعیة أو تنمیة المجتمع یقصد بھ الع  
والھیئات الحكومیة لتحسین الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة في المجتمعات المحلـیة

وصدر عن األمم المتحدة سنة   
ن مصطلح تنمیة المجتمع قد ظھر في االستخدام العالمي لیشیر االجتماعي، على أ

المواطنین والحكومة لتحسین األحوال االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، ولتحقیق تكامل ھذه المجتمعات في إطار حیاة 
األمة ومساعدتھا في التقدم القومي

وتعرف أیضا على أنھا  
على مساعدة أنفسھم وتعاونھـم

: التنمیـة االقتصادیـة  -ب

النمــو االقتصادي
ربع قرن(ممتدة من الزمن 

المتجددة من التلوث  وحمایة الموارد
http://www.islamonline.net("والتلـف

لعقود عدیدة خلــو
بقدرة االقتصاد القومي على تولید واستدامة الزیادة السنویة في الناتج القومي اإلجمالي:" االقتصـادیة 

أو أكثر، ویأخـذونھ بمعدل نمو نصیب الفرد من ا%  7إلى % 5
علـى توسیع إنتاجھا بمعـدالت أسرع من معدل النمو السكاني كمؤشر على التنمیة

تغییر مخطط لبنیة اإلنتاج والعمالة، تنخفـــض معــــھ مساھمـة الزراعة كقطـاع تقلیدي، بینما ت
ز التنمیة االقتصـادیة بھذا المفھوم على وقطاع الخدمات، وبالتالي تُركِّ

غیر اقتصادیة بدرجة ثانویة؛ لتوظیف منافع عملیة التنمیة االقتصادیة كمعدل تعلیم الكبار وتحسین الخــدمات الصحیة 
http://www.islamonline.net("واإلسكـان

وخالل منتصف السبعینیات تمت إعـــــــادة تعریف التنمیة االقتصادیة 
الفقر وتحقیق العدالة وتوفیر فرص العمــــل في سیاق اقتصاد نامٍ 

ولقد حاول البروفسور ومألوفًا، 
عن تنمیة أي بلد ھو ماذا حدث بالنسبة إلى الفقر والبطالة وعدم عدالة الدخول؟ إذا كانت الثالثة قد انخفضت من مستویات 

عالیة یصبح من دون شك أن عملیة التنمیة محل 
المستغرب أن نسمي ذلك تنمیة حتى وإن كان نصیب الفرد من الناتج اإلجمالي یساوي 

http://www.islamonline.net(الضعفـین

وفـي ھذا السیاق یضیف البروفسور   
مجــــرد تمرین في االقتصـــاد التطبیقي بـــدون أن تتعلق عملیة التنمیة باألفكار السیاسیة أو تكوین الحكومات أو دور 
األفراد في المجتمع، إننا في حاجة لدمج السیاسة مع النظریة االقتصادیة، لیس فقط العتبار أنھا أسلوب للمجتمعات 

بل أیًضا لتكون أكثر إنتاجیة مع أن تنمیة البشر أھم من تنمیة األشــیاء المعاصرة،

التوطین الصناعي وتنمیة مؤشرات التنمیة الحضریة المستدامة في مدینة العلمة/ رابعا 

للدراسةالمجال الجغرافي  -1

مدینة العلمة أو كما تعرف سابقا بــ   
25بـ ) والیة سطیف(األم 

كانت منطقة زراعیة في األصل بزراعة ال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A
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عام  190.689نسمة، و  105.956: حوالي 
والشكل التالي یوضح صورة لمدینة العلمة أخذت عن طریق 

Google earth(.  

فلكیا جنوب شرق العاصمة، وتحدد تقع ھذه المدینة في الشمال الشرقي بالنسبة لوالیة سطیف والتي بدورھا تقع 

یجتازھا ، شمال دائرة االستواء 36.26و 

و الطریق الوطني ) الجزائر العاصمة   قسنطینة 

والشكلین التالیین یوضحان موقع مدینة 

م، في مكان 1862أفریل  28تطورت ونمت ھذه المدینة عبر عدة مراحل، حیث تكونت نواتھا األولى بموجب مرسوم 

، والتي كانت تقابلھا 1879الشارع الرئیسي أول نوفمبر، وتتمثل ھذه النواة في الكنیسة التي بنیت عام 

. ، وبقیت بھذا االسم إلى غایة االستقالل

بمحاذاة الشوارع الرئیسیة على شكل شطرنجي، وتم إنجاز بعض 

 )84. ، ص2005

، فقد تطورت المدینة بسرعة كبیرة، حیث تم 

، وما تبعھا من توسع في إطار البناء سواء من ناحیة السكن االجتماعي 

المخطط من طرف الدولة أو من حیث السكن الفردي نتیجة النزوح الریفي والنمو السكاني المتسارع الذي میز مرحلة ما 

___________________________________________________________________________
 

حوالي  1997بلغ عدد سكان المدینة عام . والتجاري مع المحافظة على عادة الزراعة
http://montada.echorouko(   والشكل التالي یوضح صورة لمدینة العلمة أخذت عن طریق

Google earth(صورة لمدینة العلمة  أخذت عن طریق الساتیالیت

تقع ھذه المدینة في الشمال الشرقي بالنسبة لوالیة سطیف والتي بدورھا تقع 

و  34.76شرق خط غرینتش وبین دائرتي عرض  6.26

الجزائر العاصمة   قسنطینة ( الذي یربـط عاصمة البـالد بالشــرق الجزائري 

والشكلین التالیین یوضحان موقع مدینة  .و بھذا فھي تنتمي إلى نطاق الھضاب الشرقیة. ببجایةالذي یربط سطیف 

 .العلمة بالنسبة للجزائر ككل وبالنسبة لوالیة سطیف

تطورت ونمت ھذه المدینة عبر عدة مراحل، حیث تكونت نواتھا األولى بموجب مرسوم 

الشارع الرئیسي أول نوفمبر، وتتمثل ھذه النواة في الكنیسة التي بنیت عام 

، وبقیت بھذا االسم إلى غایة االستقالل)سانت آرنو(أطلق علیھا اسم  1868وفي سنة . دار البلدیة والمدرسة الوحیدة آنذاك

بمحاذاة الشوارع الرئیسیة على شكل شطرنجي، وتم إنجاز بعض في ھذه المرحلة توسعت المدینة نحو الجھة الغربیة 

2005: أحمد عقاقبة (ھكتار 86المرافق اإلداریة واالقتصادیة، وبلغت مساحة المدینة 

، فقد تطورت المدینة بسرعة كبیرة، حیث تم  1979و  1962أما في الفترة الممتدة بعد االستقالل أي ما بین 

، وما تبعھا من توسع في إطار البناء سواء من ناحیة السكن االجتماعي 1976لمنطقة الصناعیة سنة 

المخطط من طرف الدولة أو من حیث السكن الفردي نتیجة النزوح الریفي والنمو السكاني المتسارع الذي میز مرحلة ما 

  . بعد االستقالل إَضافة إلى دور المنطقة الصناعیة في جذب السكان
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والتجاري مع المحافظة على عادة الزراعة
2002)http://montada.echoroukonline.com

  . الساتیالیت

صورة لمدینة العلمة  أخذت عن طریق الساتیالیت) : 01(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

تقع ھذه المدینة في الشمال الشرقي بالنسبة لوالیة سطیف والتي بدورھا تقع 

6.26و 5.04بین خطي طول 

الذي یربـط عاصمة البـالد بالشــرق الجزائري  5الطریق الوطني رقم 

الذي یربط سطیف  9رقم 

العلمة بالنسبة للجزائر ككل وبالنسبة لوالیة سطیف

تطورت ونمت ھذه المدینة عبر عدة مراحل، حیث تكونت نواتھا األولى بموجب مرسوم   

الشارع الرئیسي أول نوفمبر، وتتمثل ھذه النواة في الكنیسة التي بنیت عام یدعى تفكیكة بجوار 

دار البلدیة والمدرسة الوحیدة آنذاك

في ھذه المرحلة توسعت المدینة نحو الجھة الغربیة 

المرافق اإلداریة واالقتصادیة، وبلغت مساحة المدینة 

أما في الفترة الممتدة بعد االستقالل أي ما بین 

لمنطقة الصناعیة سنة الشروع في إنجاز ا

المخطط من طرف الدولة أو من حیث السكن الفردي نتیجة النزوح الریفي والنمو السكاني المتسارع الذي میز مرحلة ما 

بعد االستقالل إَضافة إلى دور المنطقة الصناعیة في جذب السكان

  

http://montada.echoroukonline.com/
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والمنطقة الصناعیة أنشئت بقرار مركزي جنوب المدینة فوق موضع مسطح مالئم للنشاط الصناعي، مجاورة 
وجود ھذه المنطقة بشكل مباشر في سرعة زیادة سكان المنطقة والنزوح الریفي نحو ھذه 
المدینة، والشكلین التالي یوضح موقع المنطقة الصناعیة بالنسبة لمدینة العلمة، أما الشكل الثاني فھو عبارة عن صورة 

  106مرجع سابق، ص : أحمد عقاقبة (

  .یمثل موقع المنطقة الصناعیة بالنسبة لمدینة العلمة

___________________________________________________________________________
 

 

 .یمثل موقع مدینة العلمة بالنسبة لخریطة والیة سطیف  

http://www.el-eulma.com/presentation.htm.    

والمنطقة الصناعیة أنشئت بقرار مركزي جنوب المدینة فوق موضع مسطح مالئم للنشاط الصناعي، مجاورة 
وجود ھذه المنطقة بشكل مباشر في سرعة زیادة سكان المنطقة والنزوح الریفي نحو ھذه وساھم 

المدینة، والشكلین التالي یوضح موقع المنطقة الصناعیة بالنسبة لمدینة العلمة، أما الشكل الثاني فھو عبارة عن صورة 
(تلفةأخذت عن طریق الساتیالیت تبین بشكل واضح المنطقة الصناعیة وحدودھا المخ

یمثل موقع المنطقة الصناعیة بالنسبة لمدینة العلمة) : 3(شكل رقم 

 Google Earth: المصدر
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یمثل موقع مدینة العلمة بالنسبة لخریطة والیة سطیف  ) : 2(شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eulma.com/presentation.htm: المصدر

والمنطقة الصناعیة أنشئت بقرار مركزي جنوب المدینة فوق موضع مسطح مالئم للنشاط الصناعي، مجاورة 
وساھم . بذلك المحیط الحضري

المدینة، والشكلین التالي یوضح موقع المنطقة الصناعیة بالنسبة لمدینة العلمة، أما الشكل الثاني فھو عبارة عن صورة 
أخذت عن طریق الساتیالیت تبین بشكل واضح المنطقة الصناعیة وحدودھا المخ
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  .یمثل الموقع المفصل للمنطقة الصناعیة ومختلف حدودھا 

م، توسعت المدینة نحو الضفة الشرقیة بشكل كبیر وظھرت 
أحیاء جدید كحي قوطالي، وحي ثابت بوزید، وتضاعف توسعھا حوالي خمس مرات، حیث قدرت مساحة المجال الحضري 

.  

م، فقد توسع المجال الحضري للمدینة حیث بلغ مجالھا 
ھكتار، وشھدت توسع كبیر جدا في مجال النشاط الصناعي والتجاري وأصبحت أكبر ثاني قطب تجاري 

وھو معدل . %3.7قدر معدل الزیادة السكانیة بـ 

.  

  النسبة  عدد السكنات المحتملة

36.82 %  

13.58 %  

12.52 %  

7.38  %  

29.70  % 

100 % 
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یمثل الموقع المفصل للمنطقة الصناعیة ومختلف حدودھا ) : 4(شكل رقم 

Google Earth 

م، توسعت المدینة نحو الضفة الشرقیة بشكل كبیر وظھرت 1992و  1980الممتدة ما بین  وخالل المرحلة
أحیاء جدید كحي قوطالي، وحي ثابت بوزید، وتضاعف توسعھا حوالي خمس مرات، حیث قدرت مساحة المجال الحضري 

.ھكتار، وتم إنشاء حي إداري یضم البلدیة، والدائرة والمحكمة ومقر الشرطة

م، فقد توسع المجال الحضري للمدینة حیث بلغ مجالھا 2004و  1992في الفترة األخیرة والممتدة ما بین 
ھكتار، وشھدت توسع كبیر جدا في مجال النشاط الصناعي والتجاري وأصبحت أكبر ثاني قطب تجاري 

قدر معدل الزیادة السكانیة بـ وصناعي بعد الوالیة األم، وازداد عدد سكانھا بشكل كبیر أیضا، حیث ی
  . مرتفع مقارنة بالدوائر األخرى

  : نماذج من الدراسة التحلیلیة 

.یوضح توزیع المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة لوالیة سطیف

عدد السكنات المحتملة  النسبة  )ھـ(المساحة العدد   

  6233  % 42.22  171  1  سطیف

 2300  % 11.40 57.50 1  عین الكبیرة

  2120  % 11.88  60  1  عین ولمان

  1250  % 17.15  86.60  1  بوقاعة

  1  129.64  25.68  % 5024  

  16927 % 100  504.74  5  المجموع

  العمرانیة  لوالیة سطیفمدیریة التخطیط والتھیئة 
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Google Earth: المصدر

  

وخالل المرحلة
أحیاء جدید كحي قوطالي، وحي ثابت بوزید، وتضاعف توسعھا حوالي خمس مرات، حیث قدرت مساحة المجال الحضري 

ھكتار، وتم إنشاء حي إداري یضم البلدیة، والدائرة والمحكمة ومقر الشرطة 559بـ 

في الفترة األخیرة والممتدة ما بین  أما
ھكتار، وشھدت توسع كبیر جدا في مجال النشاط الصناعي والتجاري وأصبحت أكبر ثاني قطب تجاري  825الحضري 

وصناعي بعد الوالیة األم، وازداد عدد سكانھا بشكل كبیر أیضا، حیث ی
مرتفع مقارنة بالدوائر األخرى

نماذج من الدراسة التحلیلیة  -2

یوضح توزیع المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة لوالیة سطیف ) :01(جدول رقم 

  البلدیة

سطیف

عین الكبیرة

عین ولمان

بوقاعة

  العلمة

المجموع

مدیریة التخطیط والتھیئة : المصدر 
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 % 36.82من خالل الجدول یتبین أن مساحة مدینة سطیف المخصصة للتجمعات الحضریة الجدیدة تمثل نسبة 
من  % 13.58بالنسبة للمساحة اإلجمالیة للوالیة ككل، أما الدوائر األخرى فنجد دائرة عین الكبیرة التي تمثل مساحتھا 

المساحة اإلجمالیة للوالیة المخصصة للتجمعات الحضریة الجدیدة، ثم دائرة عین ولمان والتي تمثل مساحتھا المخصصة 
مثلتھا دائرة بوقاعة، وللعلم فھي كلھا  %

من المساحة اإلجمالیة المخصصة للتجمعات 
الحضریة الجدیدة بالنسبة للوالیة بأكملھا، فالمالحظ ھنا أن نسبة مدینة العلمة مقاربة جدا لنسبة مدینة سطیف، رغم صغر 

  .نسب الدوائر األخرى التي تكبرھا مساحة بفارق كبیر

وھذا الفارق الكبیر بین دائرة العلمة وبین الدوائر األخرى ال یفسر إال بالزیادة السكانیة الكبیرة لھذه المدینة، التي 
نات المحتملة نتج عنھا عدد كبیر من الطلبات فیما یخص السكنات الحضریة الجدیدة، وبالتالي زیادة مساحة وعدد السك

بشكل كبیر لتلبیة رغبات السكان بصفة عامة، باإلضافة إلى الزیادة السكانیة المرتفعة نتیجة الھجرة الداخلیة نحو ھذه 
المدینة، والتي سببھا األساسي توفر مختلف الخدمات والنشاطات االقتصادیة كالصناعة والتجارة، باإلضافة إلى الھجرة من 
غل وسد حاجیات الحیاة المختلفة ومتطلباتھا، فتوفر المدینة على عدة عوامل جاذبة للسكان أدى 

  النسبة

24.40  % 

12.84 % 

27.91  % 

26.91 %  

لوالیة سطیف مصدرا مھما لمداخیلھا وزیادة رأس مالھا، والجدول أعاله یثبت ھذا 
، من المداخیل اإلجمالیة للوالیة % 26.91
دائرة أخرى في الوالیة، ونسبة  20ر األخرى مع العلم بوجود 

بالمئة من نسبة الضرائب اإلجمالیة للوالیة، وھي نسبة مرتفعة جدا تخدم الوالیة والدائرة 

خطى ثابتة نحو التنمیة وارتفاع المداخیل بالنسبة لمنطقة ما یعتبر كدلیل على تطورھا وتقدمھا وسیرھا على 
الحضریة، وتنمیة مختلف القطاعات التي تخدم الفرد والمجتمع ، وبطبیعة الحال فإن ھذا االرتفاع في المداخیل لم یتحقق إال 
بالعمل الجاد والدؤوب، وكما ذكرنا سابقا فإن المدینة تحتوي على مجمل النشاطات االقتصادیة والتجاریة التي تجعلھا في 
لرائدة، فوجود المصانع و المحالت التجاریة ساھم بشكل كبیر في خلق الثروة بمختلف أنواعھا في المنطقة، وھذا 
بدوره ساعد على ظھور نشاطات أخرى وجدیدة وشجع على التفكیر في االستثمار الناتج عن األرباح المرتفعة واألموال 
ة وأصبحت وحدة متكاملة وقوة كبیرة شملت الجانب االقتصادي 
واالجتماعي وحتى الثقافي، فكل ما ھو موجود في المدینة من مظاھر حضریة تنم عن التطور والتقدم سببھا األول واألخیر 

  .ھو الصناعة والتجارة وما ینعكس عنھما من آثار على شتى جوانب الحیاة االجتماعیة

تشیر البیانات والمعلومات الكمیة المتحصل علیھا حول التصنیع والتنمیة الحضریة، إلى عدة آثار تحدثھا 
عملیات التصنیع والوحدات الصناعیة على المنطقة، منھا ما ھو متعلق بالسكان وتجمعاتھم وھجرتھم، ومنھا ما ھو متعلق 
ت بما فیھا التجارة باإلضافة إلى مؤشرات الثروة والغنى من خالل 

  .مجموع المداخیل من كل القطاعات، وفیما یلي سیتم استخالص النتائج المتعلقة بالدراسة تبعا لفرضیاتھا
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من خالل الجدول یتبین أن مساحة مدینة سطیف المخصصة للتجمعات الحضریة الجدیدة تمثل نسبة 
بالنسبة للمساحة اإلجمالیة للوالیة ككل، أما الدوائر األخرى فنجد دائرة عین الكبیرة التي تمثل مساحتھا 

المساحة اإلجمالیة للوالیة المخصصة للتجمعات الحضریة الجدیدة، ثم دائرة عین ولمان والتي تمثل مساحتھا المخصصة 
% 7.38من المساحة اإلجمالیة، ونسبة  % 12.52للتجمعات الحضریة الجدیدة نسبة 
  .دوائر أكبر مساحة من دائرة العلمة

من المساحة اإلجمالیة المخصصة للتجمعات  % 29.70ذا أتینا إلى النسبة التي مثلتھا دائرة العلمة فھي 
الحضریة الجدیدة بالنسبة للوالیة بأكملھا، فالمالحظ ھنا أن نسبة مدینة العلمة مقاربة جدا لنسبة مدینة سطیف، رغم صغر 

نسب الدوائر األخرى التي تكبرھا مساحة بفارق كبیر مساحة المدینة بأكملھا، ومن جھة أخرى فھي تفوق جمیع

وھذا الفارق الكبیر بین دائرة العلمة وبین الدوائر األخرى ال یفسر إال بالزیادة السكانیة الكبیرة لھذه المدینة، التي 
نتج عنھا عدد كبیر من الطلبات فیما یخص السكنات الحضریة الجدیدة، وبالتالي زیادة مساحة وعدد السك

بشكل كبیر لتلبیة رغبات السكان بصفة عامة، باإلضافة إلى الزیادة السكانیة المرتفعة نتیجة الھجرة الداخلیة نحو ھذه 
المدینة، والتي سببھا األساسي توفر مختلف الخدمات والنشاطات االقتصادیة كالصناعة والتجارة، باإلضافة إلى الھجرة من 

غل وسد حاجیات الحیاة المختلفة ومتطلباتھا، فتوفر المدینة على عدة عوامل جاذبة للسكان أدى أجل البحث عن مناصب الش
  .وبال شك إلى ارتفاع نسبة الزیادة السكانیة بشكل كبیر

  .یوضح نسبة مداخیل  دائرة العلمة بالنسبة لوالیة سطیف

  والیة  سطیف  دائرة العلمةالمداخیل بالدینار  

  464.395.919  113.321.491  ممتلكات البلدیة

 55.189.877 7.090.554 الخدمات

  1950.315.660  544.409.188  الضریبة

  2469.901.456  664.821.233  المجمــــــــــــوع

  سطیف العمرانیة لوالیةمدیریة التخطیط والتھیئة 

لوالیة سطیف مصدرا مھما لمداخیلھا وزیادة رأس مالھا، والجدول أعاله یثبت ھذا  العلمة بالنسبة
26.91القول، فالمالحظ من خالل الجدول استحواذ دائرة العلمة وحدھا على نسبة 

ر األخرى مع العلم بوجود بأكملھا، ھذا رغم صغر مساحة الدائرة مقارنة بالدوائ
بالمئة من نسبة الضرائب اإلجمالیة للوالیة، وھي نسبة مرتفعة جدا تخدم الوالیة والدائرة  27.91%

وارتفاع المداخیل بالنسبة لمنطقة ما یعتبر كدلیل على تطورھا وتقدمھا وسیرھا على 
الحضریة، وتنمیة مختلف القطاعات التي تخدم الفرد والمجتمع ، وبطبیعة الحال فإن ھذا االرتفاع في المداخیل لم یتحقق إال 
بالعمل الجاد والدؤوب، وكما ذكرنا سابقا فإن المدینة تحتوي على مجمل النشاطات االقتصادیة والتجاریة التي تجعلھا في 
لرائدة، فوجود المصانع و المحالت التجاریة ساھم بشكل كبیر في خلق الثروة بمختلف أنواعھا في المنطقة، وھذا 
بدوره ساعد على ظھور نشاطات أخرى وجدیدة وشجع على التفكیر في االستثمار الناتج عن األرباح المرتفعة واألموال 

ة وأصبحت وحدة متكاملة وقوة كبیرة شملت الجانب االقتصادي المدخرة، وكلھا عوامل شاركت بصفة مباشرة وغیر مباشر
واالجتماعي وحتى الثقافي، فكل ما ھو موجود في المدینة من مظاھر حضریة تنم عن التطور والتقدم سببھا األول واألخیر 

ھو الصناعة والتجارة وما ینعكس عنھما من آثار على شتى جوانب الحیاة االجتماعیة

   

تشیر البیانات والمعلومات الكمیة المتحصل علیھا حول التصنیع والتنمیة الحضریة، إلى عدة آثار تحدثھا 
عملیات التصنیع والوحدات الصناعیة على المنطقة، منھا ما ھو متعلق بالسكان وتجمعاتھم وھجرتھم، ومنھا ما ھو متعلق 

ت بما فیھا التجارة باإلضافة إلى مؤشرات الثروة والغنى من خالل بمختلف النشاطات االقتصادیة األخرى، كالنقل والخدما
مجموع المداخیل من كل القطاعات، وفیما یلي سیتم استخالص النتائج المتعلقة بالدراسة تبعا لفرضیاتھا
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من خالل الجدول یتبین أن مساحة مدینة سطیف المخصصة للتجمعات الحضریة الجدیدة تمثل نسبة 
بالنسبة للمساحة اإلجمالیة للوالیة ككل، أما الدوائر األخرى فنجد دائرة عین الكبیرة التي تمثل مساحتھا 

المساحة اإلجمالیة للوالیة المخصصة للتجمعات الحضریة الجدیدة، ثم دائرة عین ولمان والتي تمثل مساحتھا المخصصة 
للتجمعات الحضریة الجدیدة نسبة 
دوائر أكبر مساحة من دائرة العلمة

ذا أتینا إلى النسبة التي مثلتھا دائرة العلمة فھي وإ
الحضریة الجدیدة بالنسبة للوالیة بأكملھا، فالمالحظ ھنا أن نسبة مدینة العلمة مقاربة جدا لنسبة مدینة سطیف، رغم صغر 

مساحة المدینة بأكملھا، ومن جھة أخرى فھي تفوق جمیع

وھذا الفارق الكبیر بین دائرة العلمة وبین الدوائر األخرى ال یفسر إال بالزیادة السكانیة الكبیرة لھذه المدینة، التي 
نتج عنھا عدد كبیر من الطلبات فیما یخص السكنات الحضریة الجدیدة، وبالتالي زیادة مساحة وعدد السك

بشكل كبیر لتلبیة رغبات السكان بصفة عامة، باإلضافة إلى الزیادة السكانیة المرتفعة نتیجة الھجرة الداخلیة نحو ھذه 
المدینة، والتي سببھا األساسي توفر مختلف الخدمات والنشاطات االقتصادیة كالصناعة والتجارة، باإلضافة إلى الھجرة من 

أجل البحث عن مناصب الش
وبال شك إلى ارتفاع نسبة الزیادة السكانیة بشكل كبیر

یوضح نسبة مداخیل  دائرة العلمة بالنسبة لوالیة سطیف  ) :02(جدول رقم 

المداخیل بالدینار  

ممتلكات البلدیة

الخدمات

الضریبة

المجمــــــــــــوع

مدیریة التخطیط والتھیئة  :المصدر

العلمة بالنسبةتعتبر مدینة 
القول، فالمالحظ من خالل الجدول استحواذ دائرة العلمة وحدھا على نسبة 

بأكملھا، ھذا رغم صغر مساحة الدائرة مقارنة بالدوائ
27.91الضرائب وحدھا مثلت 

  .في آن واحد

وارتفاع المداخیل بالنسبة لمنطقة ما یعتبر كدلیل على تطورھا وتقدمھا وسیرھا على 
الحضریة، وتنمیة مختلف القطاعات التي تخدم الفرد والمجتمع ، وبطبیعة الحال فإن ھذا االرتفاع في المداخیل لم یتحقق إال 
بالعمل الجاد والدؤوب، وكما ذكرنا سابقا فإن المدینة تحتوي على مجمل النشاطات االقتصادیة والتجاریة التي تجعلھا في 

لرائدة، فوجود المصانع و المحالت التجاریة ساھم بشكل كبیر في خلق الثروة بمختلف أنواعھا في المنطقة، وھذا المرتبة ا
بدوره ساعد على ظھور نشاطات أخرى وجدیدة وشجع على التفكیر في االستثمار الناتج عن األرباح المرتفعة واألموال 

المدخرة، وكلھا عوامل شاركت بصفة مباشرة وغیر مباشر
واالجتماعي وحتى الثقافي، فكل ما ھو موجود في المدینة من مظاھر حضریة تنم عن التطور والتقدم سببھا األول واألخیر 

ھو الصناعة والتجارة وما ینعكس عنھما من آثار على شتى جوانب الحیاة االجتماعیة

 :الدراسة نتائج -3

تشیر البیانات والمعلومات الكمیة المتحصل علیھا حول التصنیع والتنمیة الحضریة، إلى عدة آثار تحدثھا   
عملیات التصنیع والوحدات الصناعیة على المنطقة، منھا ما ھو متعلق بالسكان وتجمعاتھم وھجرتھم، ومنھا ما ھو متعلق 

بمختلف النشاطات االقتصادیة األخرى، كالنقل والخدما
مجموع المداخیل من كل القطاعات، وفیما یلي سیتم استخالص النتائج المتعلقة بالدراسة تبعا لفرضیاتھا



___________________________________________________________________________ 
  68 Page 

  ".مناطق الصناعیة وزیادة كثافتھم

  . یعتبر كعامل من عوامـــل ھجرة السكان من المناطق غیر الصناعیة إلى المناطق الصناعیة

العملیات التي تتوحد بھا جھود المواطنین والحكومة لتحسین 
ا في التقدم األحوال االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، ولتحقیق تكامل ھذه المجتمعات في إطار حیاة األمة ومساعدتھ

ومن خالل الدراسة التحلیلیة والبیانات اإلحصائیة تبین أن المصانع والوحدات الصناعیة وما نتج عنھما من 
  : لدائرة العلمة من خالل المؤشرات والنقاط التالیة

في التجمعات الحضریة الجدیدة والتجمعات السكانیة الرئیسیة والثانویة، حیث مثلت نسبة 
دائرة أخرى  20، من مجمل السكان، وھي نسبة مرتفعة جدا مع العلم بوجود 

ة العدید من األفراد والعائالت من المناطق 
المجاورة والریفیة والوالیات األخرى إلى المدینة بحثا عن مناصب الشغل وفرص العمل وظروف اجتماعیة أفضل لتلبیة 

وھذا دلیل على الزیادة ، من مجمل المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة لوالیة سطیف، 
السكانیة المرتفعة للدائرة وظھور تجمعات سكانیة جدیدة، ومن أھم العوامل واألسباب في ذلك توفر المدینة على مختلف 

 .  النشاطات االقتصادیة خاصة الصناعیة التي تعتبر من أبرز عوامل جذب السكان والید العاملة

، من الید العاملة % 11.79ب الید العاملة فنجد قطاع التصنیع قد وفر نسبة 
منصب شغل، وھو عدد كبیر وجد معتبر بالنظر إلى ما یحققھ ھذا العدد من 

الحال فھذا الشيء بدوره  مداخیل إضافیة للعائالت واألفراد، باإلضافة إلى االدخار وتحسین ظروف المعیشة، وبطبیعة
 .  یساھم بشكل كبیر في الحد من البطالة وظاھرة الفقر والتشرد ونقص اآلفات االجتماعیة

."  

یق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخــل الفـرد الحقیقي خالل فترة ممتدة من 

ومن خالل ما توصلنا إلیھ بفضل الدراسة التحلیلیة والبیانات اإلحصائیة والنسب المئویة تبین أن ھناك عدة آثار 
  : ناطق الصناعیة، یمكننا أن نوردھا من خالل النقاط التالیة 

ساھمت عملیة التصنیع في توفیر عدة مناصب شغل لعدد كبیر من األفراد، ھذا الشيء ساھم بشكل كبیر في تحسین 
وھذا بدوره كما الحالة االقتصادیة لعدد كبیر من العائالت واألسر، وبالتالي زیادة دخل األفراد وتحسین الظروف المعیشیة، 

ذكرنا سابقا یعتبر من أھم عوامل الحد من البطالة والقضاء على الفقر والتشرد، حیث أن نسبة البطالة في مدینة العلمة 
  .، وھي نسبة منخفضة مقارنة بالمناطق األخرى، مما یعكس تحسن وتطور المستوى االقتصادي للمدینة
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  : على ضوء الفرضیة الجزئیة األولى

   :التاليحیث كانت الفرضیة الجزئیة األولى على النحو 

مناطق الصناعیة وزیادة كثافتھمللالمستدامة في التنمیة االجتماعیة  لتوطین الصناعي

  

یعتبر كعامل من عوامـــل ھجرة السكان من المناطق غیر الصناعیة إلى المناطق الصناعیة

  .یوفر فرص للعمل ویساھم في خلق مناصب للشغل

  . سبب من أسباب جذب الید العاملة، وخلق التجمعات السكانیة

العملیات التي تتوحد بھا جھود المواطنین والحكومة لتحسین :" فالتنمیة االجتماعیة كما سبق وأن عرفناھا ھي 
األحوال االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، ولتحقیق تكامل ھذه المجتمعات في إطار حیاة األمة ومساعدتھ

ومن خالل الدراسة التحلیلیة والبیانات اإلحصائیة تبین أن المصانع والوحدات الصناعیة وما نتج عنھما من 
لدائرة العلمة من خالل المؤشرات والنقاط التالیة المستدامة عملیات صناعیة، ساھمت بشكل كبیر في التنمیة االجتماعیة

في التجمعات الحضریة الجدیدة والتجمعات السكانیة الرئیسیة والثانویة، حیث مثلت نسبة  أن عملیة التصنیع كانت سببا
، من مجمل السكان، وھي نسبة مرتفعة جدا مع العلم بوجود %13.12سكان الدائرة بالنسبة للوالیة ككل 

ة العدید من األفراد والعائالت من المناطق بالوالیة وكلھا تكبرھا مساحة، باإلضافة إلى أن التصنیع كان سببا في ھجر
المجاورة والریفیة والوالیات األخرى إلى المدینة بحثا عن مناصب الشغل وفرص العمل وظروف اجتماعیة أفضل لتلبیة 

  .رغباتھم وحاجاتھم الیومیة

، من مجمل المناطق السكنیة الحضریة الجدیدة لوالیة سطیف، %29.70كذلك مثلت الدائرة نسبة 
السكانیة المرتفعة للدائرة وظھور تجمعات سكانیة جدیدة، ومن أھم العوامل واألسباب في ذلك توفر المدینة على مختلف 

النشاطات االقتصادیة خاصة الصناعیة التي تعتبر من أبرز عوامل جذب السكان والید العاملة

ب الید العاملة فنجد قطاع التصنیع قد وفر نسبة أما إذا أتینا إلى توفیر مناصب الشغل وجذ
منصب شغل، وھو عدد كبیر وجد معتبر بالنظر إلى ما یحققھ ھذا العدد من  4475اإلجمالیة بالدائرة، وھو ما یقارب 

مداخیل إضافیة للعائالت واألفراد، باإلضافة إلى االدخار وتحسین ظروف المعیشة، وبطبیعة
یساھم بشكل كبیر في الحد من البطالة وظاھرة الفقر والتشرد ونقص اآلفات االجتماعیة

  : على ضوء الفرضیة الجزئیة الثانیة

  :كانت الفرضیة كالتالي 

". التنمیة االقتصادیة المستدامة للمناطق الصناعیةفي التوطین الصناعي 

  .یساھم في زیادة دخل األفراد، وتحسین ظروف المعیشة

  . یعتبر كمحرك لألنشطة االقتصادیة األخرى كالتجارة والنقل واالستثمار

  .یعتبر من أھم مصادر الثروة والغنى من خالل األرباح والمداخیل التي یحققھا 

یق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخــل الفـرد الحقیقي خالل فترة ممتدة من عملیة تتضمـن تحق:" فالتنمیة االقتصادیة ھي 
  "الزمن لتلبیة مختلف حاجاتھ االقتصادیة واالجتماعیة

ومن خالل ما توصلنا إلیھ بفضل الدراسة التحلیلیة والبیانات اإلحصائیة والنسب المئویة تبین أن ھناك عدة آثار 
ناطق الصناعیة، یمكننا أن نوردھا من خالل النقاط التالیة اقتصادیة تحدثھا عملیة التصنیع في الم

ساھمت عملیة التصنیع في توفیر عدة مناصب شغل لعدد كبیر من األفراد، ھذا الشيء ساھم بشكل كبیر في تحسین 
الحالة االقتصادیة لعدد كبیر من العائالت واألسر، وبالتالي زیادة دخل األفراد وتحسین الظروف المعیشیة، 

ذكرنا سابقا یعتبر من أھم عوامل الحد من البطالة والقضاء على الفقر والتشرد، حیث أن نسبة البطالة في مدینة العلمة 
، وھي نسبة منخفضة مقارنة بالمناطق األخرى، مما یعكس تحسن وتطور المستوى االقتصادي للمدینة
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على ضوء الفرضیة الجزئیة األولى -أ 

حیث كانت الفرضیة الجزئیة األولى على النحو 

لتوطین الصناعيیساھم ا"

  : ومؤشراتھا كالتالي * 

یعتبر كعامل من عوامـــل ھجرة السكان من المناطق غیر الصناعیة إلى المناطق الصناعیة -

یوفر فرص للعمل ویساھم في خلق مناصب للشغل -

سبب من أسباب جذب الید العاملة، وخلق التجمعات السكانیة -

فالتنمیة االجتماعیة كما سبق وأن عرفناھا ھي 
األحوال االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، ولتحقیق تكامل ھذه المجتمعات في إطار حیاة األمة ومساعدتھ

  "القومي

ومن خالل الدراسة التحلیلیة والبیانات اإلحصائیة تبین أن المصانع والوحدات الصناعیة وما نتج عنھما من 
عملیات صناعیة، ساھمت بشكل كبیر في التنمیة االجتماعیة

أن عملیة التصنیع كانت سببا -
سكان الدائرة بالنسبة للوالیة ككل 

بالوالیة وكلھا تكبرھا مساحة، باإلضافة إلى أن التصنیع كان سببا في ھجر
المجاورة والریفیة والوالیات األخرى إلى المدینة بحثا عن مناصب الشغل وفرص العمل وظروف اجتماعیة أفضل لتلبیة 

رغباتھم وحاجاتھم الیومیة

كذلك مثلت الدائرة نسبة  -
السكانیة المرتفعة للدائرة وظھور تجمعات سكانیة جدیدة، ومن أھم العوامل واألسباب في ذلك توفر المدینة على مختلف 

النشاطات االقتصادیة خاصة الصناعیة التي تعتبر من أبرز عوامل جذب السكان والید العاملة

أما إذا أتینا إلى توفیر مناصب الشغل وجذ -
اإلجمالیة بالدائرة، وھو ما یقارب 

مداخیل إضافیة للعائالت واألفراد، باإلضافة إلى االدخار وتحسین ظروف المعیشة، وبطبیعة
یساھم بشكل كبیر في الحد من البطالة وظاھرة الفقر والتشرد ونقص اآلفات االجتماعیة

على ضوء الفرضیة الجزئیة الثانیة  -ب

كانت الفرضیة كالتالي 

التوطین الصناعي یساھم " 

  : ومؤشراتھا ھي * 

یساھم في زیادة دخل األفراد، وتحسین ظروف المعیشة -

یعتبر كمحرك لألنشطة االقتصادیة األخرى كالتجارة والنقل واالستثمار -

یعتبر من أھم مصادر الثروة والغنى من خالل األرباح والمداخیل التي یحققھا  -

فالتنمیة االقتصادیة ھي   
الزمن لتلبیة مختلف حاجاتھ االقتصادیة واالجتماعیة

ومن خالل ما توصلنا إلیھ بفضل الدراسة التحلیلیة والبیانات اإلحصائیة والنسب المئویة تبین أن ھناك عدة آثار   
اقتصادیة تحدثھا عملیة التصنیع في الم

ساھمت عملیة التصنیع في توفیر عدة مناصب شغل لعدد كبیر من األفراد، ھذا الشيء ساھم بشكل كبیر في تحسین  -
الحالة االقتصادیة لعدد كبیر من العائالت واألسر، وبالتالي زیادة دخل األفراد وتحسین الظروف المعیشیة، 

ذكرنا سابقا یعتبر من أھم عوامل الحد من البطالة والقضاء على الفقر والتشرد، حیث أن نسبة البطالة في مدینة العلمة 
، وھي نسبة منخفضة مقارنة بالمناطق األخرى، مما یعكس تحسن وتطور المستوى االقتصادي للمدینة%5.17قدرت بــ 
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تحریك األنشطة االقتصادیة األخرى، كالتجارة والنقل والمواصالت، فمعظم المحالت 
التجاریة تقتني سلعھا وبضائعھا من المصانع المتواجدة بالمنطقة ومعظمھا یمول مختلف الوحدات الصناعیة بالمواد 

لنسبة للنقل والمواصالت، فنقل األولیة، وھذا یعتبر مساھمة في خلق مناصب شغل في النشاطات األخرى، ونفس الشيء با
المنتجات الصناعیة یستلزم توفیر وسائل نقل حدیثة وسائقین لتوصیل وشحن البضائع، باإلضافة إلى وسائل نقل لتوصیل 

لذي بدوره من أھم عوامل التفكیر في االستثمار 
وخلق نشاطات تجاریة وصناعیة أخرى، فمعظم العمال اللذین لدیھم فائض في الدخل یستثمرونھ في إنشاء نشاطات أخرى 
تساعدھم على رفع وزیادة أرباحھم ومداخیلھم وتحسین ظروف معیشتھم، وحتى المساھمة في تحسین وتطویر مختلف 

بالنسبة للثروة والغنى فالتصنیع من أھم وأنجع الوسائل في جمع األرباح والثروة بالنسبة لألفراد وبالنسبة للمدینة ككل من 
ة نسبة خالل ما تجنیھ السلطات المعنیة من ضرائب ومداخیل من مختلف النشاطات الصناعیة، فقد سجلت مدینة العلم

، من المداخیل اإلجمالیة % 26.91، من النسبة الكلیة للضرائب لوالیة سطیف واستحوذت وحدھا على نسبة 
للوالیة، وھذا دلیل على أن للتصنیع إلى جانب النشاطات األخرى دور أساسي ومھم في زیادة رأس مال المنطقة الذي 

 . ود بالنفع والفائدة على كل فئات المجتمع وطبقاتھ

من خالل الدراسة وما تم التوصل إلیھ على ضوء الفرضیة الجزئیة األولى والفرضیة الجزئیة الثانیة فإنھ یمكن القول 
  .القتصادیةبأن التصنیع حقیقة یلعب دورا أساسیا في التنمیة الحضریة من خالل التنمیة االجتماعیة والتنمیة ا

فھو یساھم في التنمیة االجتماعیة من خالل تحسین الظروف المعیشیة لألفراد وتوفیر دخل إضافي لكل األفراد 
والعائالت المشتغلة في قطاع الصناعة، باإلضافة إلى أنھ یعتبر من أھم أسباب خلق التجمعات السكانیة الحضریة، وجذب 
ریة جدیدة تسعى إلى تحقیق الرقي والتقدم واالزدھار من خالل ممارسة مختلف 

  .النشاطات، وبتوفیر عملیة التصنیع لمختلف مناصب الشغل یحد من انتشار البطالة واآلفات االجتماعیة بأنواعھا

بة ادخارھم مما یؤدي إلى أما من الناحیة االقتصادیة فھو كذلك یعتبر من أھم عوامل زیادة دخل األفراد وارتفاع نس
االستثمار والتفكیر في مشاریع جدیدة تخدم كافة المجتمع، كذلك یعتبر من أھم مصادر زیادة الربح والثرة والغني من خالل 
ما یجمع من الضرائب والفوائد والتي بدورھا تستغل في مشاریع اقتصادیة واجتماعیة ثقافیة، بمعنى تحقیق تنمیة شاملة في 

ومما سبق فالتصنیع یساھم بشكل كبیر في التنمیة الحضریة للمناطق والمدن الصناعیة من خالل تنمیتھا اجتماعیا 
واقتصادیا، وبطبیعة الحال فالتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة تكون داخل المناطق الحضریة، وعلیھ فإن كل ما یساھم في 
ات في شتى القطاعات والمجاالت یدخل ضمن التنمیة الحضریة، ذلك ألن الوسط الحضري یتشكل من مجمل 

  . القطاعات والفئات التي تعمل متعاونة ومتضامنة لتنمیة وتطویر المجتمع والعمل على تحسین مختلف الظروف المعیشیة

1989. 

 . 1996المجتمع والتصنیع، المكتب الجـامعي الحدیث، اإلسكندریة، 

 .1991المجتمع الریفي والحضري، المكتـب الجامعي الحدیث، اإلسكنـدریة، 

 .1986اإلدارة المحلیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجـزائر، 

 .1984المقدمـة، الجزء الثاني، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 

 .1962اإلدارة العامة وتنمیة المجتمع، مركز تنمیـة العـالم العـربي، لبنـــان، 

 .عبد الصبور شاھین، دار الفكر، الجزائر، د ت
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تحریك األنشطة االقتصادیة األخرى، كالتجارة والنقل والمواصالت، فمعظم المحالت ساھم التصنیع بشكل كبیر في 
التجاریة تقتني سلعھا وبضائعھا من المصانع المتواجدة بالمنطقة ومعظمھا یمول مختلف الوحدات الصناعیة بالمواد 

األولیة، وھذا یعتبر مساھمة في خلق مناصب شغل في النشاطات األخرى، ونفس الشيء با
المنتجات الصناعیة یستلزم توفیر وسائل نقل حدیثة وسائقین لتوصیل وشحن البضائع، باإلضافة إلى وسائل نقل لتوصیل 

 .وإرجاع العمال المھنیین المشتغلین في شتى القطاعات الصناعیة

لذي بدوره من أھم عوامل التفكیر في االستثمار أضف إلى ذلك أن زیادة دخل األفراد وارتفاعھ ینتج عنھ االدخار، وا
وخلق نشاطات تجاریة وصناعیة أخرى، فمعظم العمال اللذین لدیھم فائض في الدخل یستثمرونھ في إنشاء نشاطات أخرى 
تساعدھم على رفع وزیادة أرباحھم ومداخیلھم وتحسین ظروف معیشتھم، وحتى المساھمة في تحسین وتطویر مختلف 

 .المدینة سواء كانت ثقافیة أو صحیة أو اجتماعیة

بالنسبة للثروة والغنى فالتصنیع من أھم وأنجع الوسائل في جمع األرباح والثروة بالنسبة لألفراد وبالنسبة للمدینة ككل من 
خالل ما تجنیھ السلطات المعنیة من ضرائب ومداخیل من مختلف النشاطات الصناعیة، فقد سجلت مدینة العلم

، من النسبة الكلیة للضرائب لوالیة سطیف واستحوذت وحدھا على نسبة 
للوالیة، وھذا دلیل على أن للتصنیع إلى جانب النشاطات األخرى دور أساسي ومھم في زیادة رأس مال المنطقة الذي 

ود بالنفع والفائدة على كل فئات المجتمع وطبقاتھبدوره یستغل في خدمة األفراد والمشاریع التي تع

من خالل الدراسة وما تم التوصل إلیھ على ضوء الفرضیة الجزئیة األولى والفرضیة الجزئیة الثانیة فإنھ یمكن القول 
بأن التصنیع حقیقة یلعب دورا أساسیا في التنمیة الحضریة من خالل التنمیة االجتماعیة والتنمیة ا

فھو یساھم في التنمیة االجتماعیة من خالل تحسین الظروف المعیشیة لألفراد وتوفیر دخل إضافي لكل األفراد 
والعائالت المشتغلة في قطاع الصناعة، باإلضافة إلى أنھ یعتبر من أھم أسباب خلق التجمعات السكانیة الحضریة، وجذب 

ریة جدیدة تسعى إلى تحقیق الرقي والتقدم واالزدھار من خالل ممارسة مختلف الید العاملة، وبالتالي ظھور مناطق حض
النشاطات، وبتوفیر عملیة التصنیع لمختلف مناصب الشغل یحد من انتشار البطالة واآلفات االجتماعیة بأنواعھا

أما من الناحیة االقتصادیة فھو كذلك یعتبر من أھم عوامل زیادة دخل األفراد وارتفاع نس
االستثمار والتفكیر في مشاریع جدیدة تخدم كافة المجتمع، كذلك یعتبر من أھم مصادر زیادة الربح والثرة والغني من خالل 
ما یجمع من الضرائب والفوائد والتي بدورھا تستغل في مشاریع اقتصادیة واجتماعیة ثقافیة، بمعنى تحقیق تنمیة شاملة في 

  .ات والمجاالت المكونة للمجتمع

ومما سبق فالتصنیع یساھم بشكل كبیر في التنمیة الحضریة للمناطق والمدن الصناعیة من خالل تنمیتھا اجتماعیا 
واقتصادیا، وبطبیعة الحال فالتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة تكون داخل المناطق الحضریة، وعلیھ فإن كل ما یساھم في 
ات في شتى القطاعات والمجاالت یدخل ضمن التنمیة الحضریة، ذلك ألن الوسط الحضري یتشكل من مجمل 

القطاعات والفئات التي تعمل متعاونة ومتضامنة لتنمیة وتطویر المجتمع والعمل على تحسین مختلف الظروف المعیشیة
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ساھم التصنیع بشكل كبیر في  -
التجاریة تقتني سلعھا وبضائعھا من المصانع المتواجدة بالمنطقة ومعظمھا یمول مختلف الوحدات الصناعیة بالمواد 

األولیة، وھذا یعتبر مساھمة في خلق مناصب شغل في النشاطات األخرى، ونفس الشيء با
المنتجات الصناعیة یستلزم توفیر وسائل نقل حدیثة وسائقین لتوصیل وشحن البضائع، باإلضافة إلى وسائل نقل لتوصیل 

وإرجاع العمال المھنیین المشتغلین في شتى القطاعات الصناعیة

أضف إلى ذلك أن زیادة دخل األفراد وارتفاعھ ینتج عنھ االدخار، وا -
وخلق نشاطات تجاریة وصناعیة أخرى، فمعظم العمال اللذین لدیھم فائض في الدخل یستثمرونھ في إنشاء نشاطات أخرى 
تساعدھم على رفع وزیادة أرباحھم ومداخیلھم وتحسین ظروف معیشتھم، وحتى المساھمة في تحسین وتطویر مختلف 

المدینة سواء كانت ثقافیة أو صحیة أو اجتماعیةالقطاعات ب

بالنسبة للثروة والغنى فالتصنیع من أھم وأنجع الوسائل في جمع األرباح والثروة بالنسبة لألفراد وبالنسبة للمدینة ككل من  -
خالل ما تجنیھ السلطات المعنیة من ضرائب ومداخیل من مختلف النشاطات الصناعیة، فقد سجلت مدینة العلم

، من النسبة الكلیة للضرائب لوالیة سطیف واستحوذت وحدھا على نسبة 27.91%
للوالیة، وھذا دلیل على أن للتصنیع إلى جانب النشاطات األخرى دور أساسي ومھم في زیادة رأس مال المنطقة الذي 

بدوره یستغل في خدمة األفراد والمشاریع التي تع

  :خاتمة

من خالل الدراسة وما تم التوصل إلیھ على ضوء الفرضیة الجزئیة األولى والفرضیة الجزئیة الثانیة فإنھ یمكن القول     
بأن التصنیع حقیقة یلعب دورا أساسیا في التنمیة الحضریة من خالل التنمیة االجتماعیة والتنمیة ا

فھو یساھم في التنمیة االجتماعیة من خالل تحسین الظروف المعیشیة لألفراد وتوفیر دخل إضافي لكل األفراد     
والعائالت المشتغلة في قطاع الصناعة، باإلضافة إلى أنھ یعتبر من أھم أسباب خلق التجمعات السكانیة الحضریة، وجذب 

الید العاملة، وبالتالي ظھور مناطق حض
النشاطات، وبتوفیر عملیة التصنیع لمختلف مناصب الشغل یحد من انتشار البطالة واآلفات االجتماعیة بأنواعھا

أما من الناحیة االقتصادیة فھو كذلك یعتبر من أھم عوامل زیادة دخل األفراد وارتفاع نس    
االستثمار والتفكیر في مشاریع جدیدة تخدم كافة المجتمع، كذلك یعتبر من أھم مصادر زیادة الربح والثرة والغني من خالل 
ما یجمع من الضرائب والفوائد والتي بدورھا تستغل في مشاریع اقتصادیة واجتماعیة ثقافیة، بمعنى تحقیق تنمیة شاملة في 

ات والمجاالت المكونة للمجتمعكل القطاع

ومما سبق فالتصنیع یساھم بشكل كبیر في التنمیة الحضریة للمناطق والمدن الصناعیة من خالل تنمیتھا اجتماعیا     
واقتصادیا، وبطبیعة الحال فالتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة تكون داخل المناطق الحضریة، وعلیھ فإن كل ما یساھم في 

ات في شتى القطاعات والمجاالت یدخل ضمن التنمیة الحضریة، ذلك ألن الوسط الحضري یتشكل من مجمل تنمیة المجتمع
القطاعات والفئات التي تعمل متعاونة ومتضامنة لتنمیة وتطویر المجتمع والعمل على تحسین مختلف الظروف المعیشیة
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