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Abstract: 

Through this research، we aim to reveal the true reality of rural 

housing in the two study areas and the means to develop it، and to 

study the current situation of this sector according to the models of 

policies and programs applied to it and aiming to develop this 

sensitive aspect with the aim of achieving balance in the distribution 

of population، eliminating overcrowding in cities and restoring life 

For rural areas، the two study areas are primarily agricultural areas 

thanks to the characteristics that distinguish them. The two study 

areas have received the attention of the state in the field of rural 

housing، through some planning and economic programs such as 

establishing the modern village and preparing basic plans for the 

villages nominated for development in the Shinafiya district in the 

Republic of Iraq and the economic recovery and the first five-year 

plan 2005-2009، and the second five-year plan 2010-2014 in the 

municipality Lakhdaria in the Republic of Algeria، with the aim of 

making the two study areas attractive to the population due to their 

distinctive geographical location. 

Key words: Rural Housing، Rural Areas، First Pentagonal Scheme، 
Second Pentagonal Scheme،Modern Villages. 
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ي ناحية الشنافية

 
ي تحقيق التنمية المستدامة ف

 
ي ف

 مساهمة السكن الريف 

ي الجمهورية الجزائرية
 
ية  ف ي جمهورية العراق وبلدية األخض 

 
 ف

(دراسة مقارنة( )) 
 

 3 هاتف لفته الجبوري

 4نوال بلعباس
 

 الملخص
ي 
ي منطقت 

 
ي ف

ي للسكن الريق 
نهدف من خالل هذا البحث للكشف عن الواقع الحقيق 

ودراسة الوضعية الراهنة لهذا القطاع تكون حسب  ،الدراسة والسبل الكفيلة لتطويره
امج المطبقة عليه والرامية إىل تطوير هذا الجانب الحساس بهدف  نماذج السياسات والبر
ي المدن وإعادة الحياة 

 
ي توزي    ع السكان والقضاء عىل اإلكتضاض ف

 
تحقيق التوازن ف

ي الدراسة منطقتي   ذات طابع زراعي 
بالدرجة األوىل بفضل  للمناطق الريفية، تعد منطقت 

ها  ي تمب  
ات الت  ي من خالل بعض  ،الممب  

ي مجال السكن الريق 
 
وقد حظيت باهتمام الدولة ف

امج التخطيطية واالقتصادية مثل إنشاء القرية العرصية وإعداد مخططات أساسية  البر
ي جمهورية العراق واإلنعاش االقتصادي 

 
ي ناحية الشنافية ف

 
للقرى المرشحة للتطوير ف

ي الجمهورية الجزائرية بهدف  2009-2005مخطط الخماسي األول وال
 
ية ف ي بلدية األخرص 

 
ف

ي الممب   لهما
 
ي الدراسة من المناطق الجاذبة للسكان بسبب الموقع الجغراف

 .جعل منطقت 

،: الكلمات المفتاحية ي
المخطط الخماسي األول، المخطط  المناطق الريفية، السكن الريق 

، ي
 .العرصيةالقرية  الخماسي الثان 

 
 المقدمة: 

اتيجية التنمية المستدامة المبنية لغرض  إعادة االعتبار للريف بتأهيله وتنميته من كافة الجوانب تستوجب تطبيق إسب 
ية المتوفرة، واقتصاديا وحل جذري  اجتماعيا بالريف  ارتقاءفهي  عىل االستغالل األمثل للموارد المادية والطبيعية والبشر

ي كما ونوعا والحد من ظاهرة 
ي أو الحيوان 

للمشاكل المتفشية فيه والمتعلقة أساسا بالعقار وتطوير اإلنتاج سواء النبان 
، ي
وح الريق  ي الممب   به الب  

ي السكن الريق 
 
ي تنمية الريف يتجسد بوضوح ف

 
ومهما اختلفت صور هذا  ،ذا األخب  مؤشر هام ف

ي الذي يضم األشة المسكن ونوعه وشاغ
لوه فإن متطلباته  الهدوء والصحة واألمن والخصوصية إذن فهو الحب   العمران 

 الريفية. 
 

 مشكلة البحث: 

   ي دفع عجلة
 
ي إعادة تعمب  األرياف بالرغم من النقائص، وهل أدى دورا فاعال وهاما ف

 
ي نجح ف

وع السكن الريق  هل مشر
 التنمية الريفية المستدامة. 

  ي هل المشاري    ع ي الدراسة كافية للرد عىل طالتر
ي عىل مستوى منطقت 

امج المسطرة لتطوير وتحسي   السكن الريق  والبر
 السكن من المناطق الريفية. 

 
 فرضية البحث: 

  ي دفع عجلة التنمية الريفية
 
ي إعادة تعمب  األرياف، ولم يؤدي دورا فاعال وهاما ف

 
ي ف

وع السكن الريق  لم ينجح مشر
 المستدامة. 

 ي وطموحات سكان األرياف. تتماسر الص
 يغة المعتمدة للبناء الريق 

ي الدراسة: 
 حدود منطقت 

                                                           
hateefjebori@gmail.com ،العراق،جامعةالمثنى،د.
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،الجزائر،جامعةالعلوموالتكنولوجياهواريبومدينالباحثة، nawalbellabes2015@gmail.com
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حظ أن ناحية الشنافية تشغل موقع يتوسط منطقة الفرات األوسط. أذ يمثل مركز قضاء الحمزة ( نال 1فمن خريطة )
ي قضاء الشامية تمثل حدودها الشمالية والشمالية الغربية أما 

 
قية وناحية غماس ف حدودها الجنوبية حدودها الشر

ي ناحية القادسية التابعة 
 
ي حي   حدودها الجنوبية  إىلالغربية فتتمثل ف

 
ف ف ي محافظة النجف األشر

 
قضاء المشخاب ف

ي قضاء الرميثة بمحافظة المثت  
 
 ها نسمة. ولموقع (78079)( فقد بلغ عدد سكانها 2كم1132.78تبلغ مساحتها ) ،فتتمثل ف

ي العالقات اإلقليمية للمحافظة السيما أنها تمثل عقدة طرق النقل بي   محافظات 
 
ها ف أهمية جغرافية حيث يتضح تأثب 

 الجنوب من جهة والوسط من جهة أخرى. 
ية عىل بعد ) (2الخريطة )من و  ق غرب،يحدها كل 40تقع بلدية األخرص  ق الجزائر العاصمة عبر الطريق السيار شر ( كم شر

قا والحدود مع والية بومرداس شماال وبلدية بودربالة غربا وبلدية معالة وجبال زبربر عموما من من بلدية  قاديرية شر
ية.  ق جبال صخرية تقع شمال غرب المدينة مشكال بالذي يعرف بفج األخرص   الجنوبيمر منها وادي يش الذي يخب 

 
 ( موقع ناحية الشنافية1خريطة )

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،بغداد ،500000: 1بمقياس رسم ،خريطة محافظة القادسية االدارية،الهيئة العامة للمساحة،جمهورية العراقالمصدر: 
2009 

 

يةأل ( موقع بلدية ا2الخريطة )  خرص 

 
 م. 1984خريطة التقسيم اإلداري للواليات سنة  ،الجمهورية الجزائرية المصدر:                     
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 شمل البحث عىل:  هيكلية البحث: 
  المقدمة.  .1
ي الدراسة. األولالمبحث .2

ي منطقت 
 
ي ف

 : الواقع السكت 

ي لتحقيق تنمية مستدامة. .3
:آفاق السكن الريق  ي

 المبحث الثان 

 
ي األولالمبحث 

ي منطقن 
 
ي ف

 الدراسة: الواقع السكن 
ي الدراسة  .1.1

ي منطقن 
 
 :المشاري    ع السكنية ف

ي الجمهورية العراقية 
 
ي تم تنفيذها سنة )ف

وع 2006من بي   المشاري    ع السكنية المهمة والرائدة الت  قرية  إنشاء( هو مشر
ي ناحية الشنافية )مقاطعة 

 
ي ممب   حيث إنها تبعد  ،(1صورة ) ،/ العشة(12عرصية متكاملة ف

 
ي موقع جغراف

 
وتقع ف

ف ومحافظة المثت  حيث تبعد بحدود )أل كم عن الطريق الرئيس الرابط بي   محافظة النجف ا  (1.5)بمسافة  (كم 75شر
 عن (2)عن كل من مركز محافظة القادسية ويمر بالقرب من القرية نهر القادسية )الخسف( ويبعد عنها بحدود 

ً
كم فضال

تضم  إذ دونم لبناء القرية  (40) إىلوقد قسمت هذه المساحة  ،دونم (6000)تها مساحتبلغ )القائم( و  يةذلك قرب  ها من قر 
طة ،مركز صحي  ،دار حضانة ،(2)وتحتوى عىل )مدرسة عدد  2م(200)دار بمساحة  (100)لقرية ا  ،مرصف ،مركز شر

محطة تصفية الماء وشبكات الماء والكهرباء  ،خدمية للماء والكهرباء  أبنية ،مسجد  ،محطة وقود  ،سوق تجاري
ية ،ساحة رياضية ،والمجاري مركز دفاع  ،القريبة ( كذلك تضم )قاعة دواجن وكراج عمومي يربط القرية بالمراكز الحرص 

ي 
هات ،وحدة للمكننة الزراعية وأخرى بيطرية ،مكتب بريد  ،مدن  شتالت محاصيل  إنتاجرشادية وتشمل إمراكز  ،متب  

بية  هم بمضخة مائية وبذور محسنة  األغنامالخرص  وحقول لب  ومبيدات ومولدة  وأسمدةوالماعز والعجول( ويتم تجهب  
KVA60  ي ري بالتنقيط والرش الثابت والبالستك الزراعي

وع خدمة المهندسي   الزراعيي    ،وشبكت  والهدف من المشر
يحة غب  قليلة من السكان  ي تقليل أزمة السكن من خالل إسكان شر

 
واألطباء العاملي   عىل التنمية الزراعية والمساهمة ف

اء عىل حساب المساحات وتقليل البطالة وتوفب  فرص عمل لعدد كبب  من السكان فض ال عن زيادة المساحات الخرص 
وع رائد الستثمار المناطق غب  المزروعة عىل غرار ما موجود  إقامةالمتصحرة وغب  الصالحة للزراعة. وجاءت فكرة  مشر

ي بعض الدول العربية ومنها جمهورية مرص العربية وتعتمد الفكرة عىل تأجب  أرض للشباب الخريجي   صالحة للزرا
 
عة ف

مثل هذه  إنمع وحدة سكنية ويقدم لهم الدعم الكامل من البذور المحسنة واألسمدة والمبيدات والمستلزمات األخرى 
ي سد الفجوة الغذائية وتكون نواة  إنتاجيةالمشاري    ع يساعد عىل إقامة مجتمعات 

 
جديدة متكاملة الخدمات تسهم ف

وعات جديد مماثلة وتحسي   البيئة و  اقتصاديجذب  ي لمشر
 .(2020)مديرية الزراعة، توسيع الغطاء النبان 

المأخذ عليها لم يعالج المخطط األساس تنظيم الوظائف وخاصة المستقبلية ذات العالقة بالحيوانات وممرات  أن إال
الفصل التصميمي بي    أهميةالحقل للحفاظ عىل بيئة نظيفة من خالل  إىلدخولها وخروجها من الدور السكنية للمالكي   

 رات حركة الحيوانات وبقية شوارع حركة السكان. مم
 

 (1صورة )
ي ناحية الشنافية

 
 القرية العرصية ف

 
 .2/8/2020التقطت الصورة بتأري    خ 

ي الجمهورية الجزائرية: 
 
ي بلدية ا ف

 
كة رقم )أل ف ية وبموجب التعليمة الوزارية المشب  ي 6خرص 

 
جويلية  31( المؤرخة ف

ي 2002
تفق عليها كل من الوزارات )وزارة الفالحة والتنمية الريفية،وزارة المالية،وزارة السكن والعمران،وزارة إم،الت 

ي إطار جهاز التنمية الريفية،كما 
 
ي ف

الداخلية والجماعات المحلية(. والمتعلقة بتحديد كيفيات إنجاز عمليات السكن الريق 



285 Hatif ALJEBOORY      &   Nawal BELLABES   

 

3 March 2021, Volume 3, Issue  
 p. 281-298 

وط الم ؤهلة للمستفيدين من هذه اإلعانة وذلك قصد تحسي   النتائج نظمت كيفية الحصول عىل إعانة الدولة والشر
ي 
وط االستفادة من  سياسة السكن الريق  مع ضمان االستغالل الفعىلي لإلعانات العمومية لفائدة السكان المستوفي   لشر

ي 
ي الوسط الريق 

 
نامج إعانات مالية بقيمة ) ،اإلعانة العمومية والممارسي   لنشاط ف لبناء  (دج500.000وقد شمل البر

 .(2002)تعليمة وزارية،دج(250.000السكنات الريفية الجديدة وإعانات مالية لتهيئة وتوسيع مسكن موجود بقيمة )
 (1جدول )

ية المنتهجة  ي لبلدية األخرص 
 م2004-م2002من سنة  ا بتداءإ التوزي    ع األوىلي إلعانات السكن الريق 

نسبة 
 اإلنجاز%

 

نامج اإلعانات المسجلةعدد  الوضعية المادية للبر  الدوائر 
غب   

 منطلق
 المنجز منها قيد اإلنجاز

ية 17 16 01 00 94،12  بلدية األخرص 

ية 442 421 6 15 95،25  دائرة األخرص 
 مجموع الوالية  2950 2891 24 35 98

ات العمومية لوالية البويرة  .2016،المصدر: معطيات مديرية السكن و التجهب  

 
 

ية (3الخريطة) ي لبلدية األخرص 
 : التوزي    ع األوىلي إلعانات السكان الريق 

 
ات العمومية لوالية البويرةم ،الجمهورية الجزائريةالمصدر:                .2016، ديرية السكن والتجهب  

 
كة ضبطت كل اآلليات المنظمة لمراحل وكيفية الحصول عىل اإلعانة المالية ال موجهة إن هذه التعليمة الوزارية المشب 

ي 
ي الوسط الريق 

 
ي جهاز التنمية الريفية أو  ،لبناء سكن ف

 
ائح سكان األرياف سواء كانوا منخرطي   ف ويشمل هذا الجهاز كل شر

ي نوجزها  يمارسون نشاطا آخر
ي التعليمة الوزارية السالفة الذكر والت 

 
وط التأهيل المنصوص عليها ف ط أن يستوفوا شر بشر

 :  فيما يىلي
، و لم يتحصلوا عىل إعانة الدولة المخصصة للسكن. لم يستفيدوا بعد م•   ن تنازل عن سكن تابع للقطاع العمومي
 ال يمتلكون أي بناية مخصصة للسكن. • 
ي األدن  المضمون. • 

 يتوفرون عىل دخل شهري أقل من خمس مرات الدخل الوطت 
ي . • 

ي الوسط الريق 
 
 يمتلك وعاء عقاري ف

شح وط التأهيل أن يكون ملفا ويودعه لدى الفرع المؤهل إقليميالإلعانة والذي تتوف  يجب عىل المب  هذا الفرع  ر فيه شر
ي تقوم بها المصالح الفالحية ومصالح السكن 

ي مطابقة الملف مع الواقع.وبعد التحقيق والمعاينة الت 
 
يكلف بالتحقيق ف

ي 
بدورها تقوم بتقييمها ودراستها ثم  المؤهلة إقليميا،ترسل الملفات مصحوبة بمحاض  المعاينة إىل مصالح الدائرة والت 

ة عىل تقديم الملفات للدراسة من طرف اللجنة  ات العمومية.كما تسهر هذه األخب  ترسلها إىل مديرية السكن والتجهب  
ي تتكون من: 

ي الموعد الذي يحدده رئيسها، والت 
 
 الوالئية المتخصصة ف
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 الواىلي أو األمي   العام للوالية رئيسا. • 
ات العمومية. مدير السكن •   والتجهب  
 مدير التعمب  والبناء. • 
 مدير التخطيط والتهيئة العمرانية. •
 مدير المصالح الفالحية. •
 محافظ الغابات. •
ي للسكن المؤهل إقليميا. •

 مدير وكالة الصندوق الوطت 
ي أجل ال يتعدى بمدى قبولية ملفات اإلعانة المقدمة  ترصح اللجنة المشكلة أعاله بعد التحقيقات المعمول بها

 
 30لها ف

ي من طرف الواىلي أو األمي   العام للوالية إىل المصالح  يوما
ي حالة قبول الطلب يرسل مقرر منح اإلعانة والممض 

 
وف

ي للسكن،المعنية كمديرية المصالح الفالحية
ات العمومية،ومدير وكالة الصندوق الوطت  )تعليمة مديرية السكن والتجهب  

 .(2002وزارية،
ة الفعليةيتم إعال  ي   م المستفيد لتكوين ملفه والمباشر

 
م  ( أشهر6األشغال بمنحه مهلة ستة) ف ومن المعلوم أن يلب  

المستفيد بمساهمة شخصية من أجل ترميم/توسيع سكن موجود أو بناء سكن جديد،كما عليه التوجه إىل الوكالة 
ي للسكن من أجل إمضاء دفب  

وط و المؤهلة إقليميا التابعة للصندوق الوطت  كيفيات تحرير  األعباء الذي يحدد شر
ات  اإلعانة الممنوحة،وذلك حسب تقدم األشغال المالحظة بشهادات المصالح التقنية لمديرية السكن والتجهب  

كما يمكن للمستفيد أن يحصل عىل قرض ليكمل األشغال الخاصة بمسكنه من طرف المؤسسات  ،العمومية
ي  البنكية.وذلك وفق أحكام االتفاقية

 
مة مع بنك الفالحة والتنمية الريفية ووزارة 2002فيفري  26المؤرخة ف م،المبر

 الفالحة والتنمية الريفية. 
ات المشجعة و المساعدة لسكان  مما سبق يمكن القول أن إنجاز البناءات الريفية لم يسبق أن شهدت مثل هذه التحفب  

ي مجال التعليم والصحة والخدمات  ،األرياف سواء من حيث إنجاز المساكن أو االستثمار 
 
إضافة إىل مجهودات الدولة ف

ات األخرى كشبكات الكهرباء والغاز الطبيعي والهاتف والنقل.إذن مع كل هذه  الخاصة بالمناطق الريفية وحت  التجهب  
المدينة والريف قد  عمارها ألن الفوارق بي   إالمجهودات لم يبق أي عائق أمام استقرار السكان بالمناطق الريفية وإعادة 

 تالشت. 
 

ي لتنمية مستدامة: 
: آفاق السكن الريف  ي

 
 المبحث الثان

ي جمهورية العراقية: 
 
ي ريف ناحية الشنافية لتحقيق التنمية الريفية المستدامة ف

 
ية ف عىل صعيد السكان والمستقرات البشر

 .  فقد اعتمد البحث عىل مجموعة من المبادئ وهي
 . المستدامة  ريفيةولويات التنمية الأوضع  .1.2

األم أو المركزية وتصبح كنواة  المرشحة للتطوير يمكن تسميتها بالقرى القرى لقد اعتمد الباحث مبدأ وسياسة اختيار
.  للتنمية لخدمة القرى

ً
 األقل حجما

ي التنمية الريفيةأل ا .2.2
 
 .المستدامة ساليب الحديثة ف

ح تنفيذ مجموعة من القرى األساليبلتطبيق   ي التنمية الريفية المستدامة نقب 
 
  الحديثة ف

َ
ي تنفذ حاليا

العرصية الت 
ي بعض محافظات العراق ولكن بمنهجية وآليات تختلف باتجاه تخصيص القرىي   للمهندسي   الزراعي

 
للفالحي     ف

 المرشحة نفسها وببديلي   هما:  والمزارعي   من القرى
ح للتطوير لقرى العرصية ضمن القرىيختار موقع ا أنوال: أ ي الجزء المقب 

 
المستقبىلي نفسها. وهذا  المرشحة للتطوير ف

ية والعمرانية ومالئمة الموقع إنشاءوالفنية حيث مقومات  اقتصاديةالبديل تتوفر فيه مبادئ الجدوى اإل  ،القرى البشر
ح أنشاء عدد من القرى العرصية ضمن القرى المرشحة للتطوير.   وهذه الدراسة تقب 

ح  : نقب 
ً
 اإلمكانياتيتم اختيار مواقع جديدة للقرى العرصية وفق معايب  نشر التنمية الريفية المكانية واستثمار  أنثانيا

 للسكان والبعيدة ع باتجاهالتنموية المتاحة وخاصة 
ً
ية حيث تتوفر مقومات المناطق األقل تركزا ن التجمعات الحرص 

 العيش والعمل لتشجيع الفالحي   للسكن واستيعاب الطلب الجديد عىل الوحدات السكنية. 

 المرشحة للتطوير.  خطة القرى .3.2
ي هو تنظيم هيكل حجوم وتوزي    ع القرىالريفية لبناء نمط متوازن ومتسلسل  

من بي   أهم أهداف عملية التطوير الريق 
 قادر

ً
 عىل تلبية احتياجات السكان وعملية التنمية بشكل عام.  وظيفيا

ي عموم المنطقة يجعل من الصع يةقر   (67)ولما كان وجود
 
 ف
ً
ي ناحية الشنافية بشكل منتشر مكانيا

 
وبة توفب  الخدمات ف

 بمستويات متدرجة حسب حجم السكان ووظيفة القرى بوقت واحد للحاجة 
َ
 ونوعا

ً
مالية  إمكانات إىلالمالئمة كما

ي الوقت الحاض  
 
ها ف  يصعب توفب 

ً
اح قرى مرشحة للتطوير لتكون نواة  إىللذا برزت الحاجة الماسة  ،ضخمة جدا  أو اقب 
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المجاورة لها األقل  ىل جانب خدمة سكان القرىإ فيها لتلبية حاجة سكان هذه القرىمركز للتنمية يمكن تركب   الخدمات 
شيح القرى . ولوضع خطة لب  ي

 ومستوى وظيق 
ً
ا المتوسطة  األم والقرى حجما ة القرى وأخب  اعتمدت خمس  ،الصغب 

 : ي
 مراحل تخطيطية وهي كما يأن 

شيح.  اختيار  .1 ي عملية الب 
 
ي سيعتمد عليها ف

 العوامل الت 
جيح الختيار القرى األوزان. وضع 2  المرشحة.  لغرض الب 
 المرشحة.  اختيار القرى وأسبقيات أولويات. عملية المفاضلة بي   3
ي المحافظة. 4

 
حات عىل المختصي   ف

 . المناقشات المحلية لعرض المقب 
ي الم القرى أولويات. اختيار 5

 
ي ،ستويات المحليةالمرشحة للتطوير بصيغتها النهائية بعد نتائج المناقشات ف

وفيما يأن 
 عرض لهذه المراحل. 

   Factor analysis:  التحليل العاملي  أسلوب. 1
ي اختيار القرىالمرشحة للتطوير     

 
  ،تحديد العوامل المؤثرة ف

ً
 وارتباطا

ً
وب  هدف الوصول اىل اختيار أكبر العوامل عالقة

ي التحليل
 
ي يحقق الشمولية ف  بالقرىوعملية تطويرها وباسلوب علمي منهحر

ً
ا ي لدراسة  ،وتأثب 

فقد تم اعتماد اسلوب رياض 
ي تؤثر عىل القرىونمط حجمها أو وظيفتها وهو اسلوب التحليل العامىلي ب

ات الت  الحاسبة طبيعة العوامل والمتغب 
ونية وبرنامج    (Spss)االلكب 

ً
ي عدم امكانية استخدامه يدويا

ي تحصيل النتائج الدقيقة ولكن هذا آليعت 
 
ويمكن  ،ف
 بطريقتي   هما: 

ً
 استخدامه يدويا

  ات ذات وحدات ومقاييس مختلفة مما يضطر اىل استخدام مصفوفة االرتباط بي   تلك عندما تكون المتغب 
ات وهذا يستوجب  . المتغب   تحويل القيم اىل قيم قياسية معيارية حسب القواني  

  .ات ك للمتغب 
 عندما تكون الوحدات القياسية متماثلة وموحدة فنستخدم مصفوفة التباين والتباين المشب 

ي الناحية  (Spss)وقد استخدم برنامج 
 
بطريقة المكونات االساسية وعند تحليل عوامل التنمية االقتصادية واالجتماعية ف

ات المهمة جدول ) (22)فة القرىتم ادخال ولكا ا من المتغب  ي برنامج 1متغب 
 
ي كل القرى ف

 
ي حالة التنمية ف

 
ي تؤثر ف

( الت 
 ب ) 

ً
ي المعروف عالميا

وبعد ان تم ادخال البيانات تم اجراء  Spss)التحليل العامىلي من خالل برنامج التحليل االحصان 
:   التحليل عليها واستخراج مصفوفة العوامل وهي  ي

 كما يأن 

 (1جدول )
ي التحليل العامىلي 

 
 مصفوفة البيانات الداخلة ف

النشاط الرئيس  عدد السكان
 للسكان

عدد الدور 
 السكنية

ي 
 
عدد االش ف

 القرى

البعد عن اقرب قرى/ 
 كم

البعد عن المركز 
ي/ م  الحرص 

ي 
هل تعان 

القرى من 
 التصحر

هل القرى مرشحة 
 للتطوير

هل للقرى 
تصميم وما هي 

 حالته

محرمات 
توسع القرى 
 العمرانية

محرمات توسع 
 القرى الطبيعية

المسافة عن اقرب 
/م  مركز صحي

ي 
 
هل تتوفر ف
 القرى مدرسة 

الحالة االنشائية 
 للمدرسة

وع  هل يوجد مشر
ي 
 
استصالح ف
 القرى

هل تتوفر 
للقرى حصة 

 مائية

ب  مصدر مياه الشر
ي القرى

 
 ف

مصدر الطاقة 
ي القرى

 
 الكهربائية ف

الطريقة 
الرئيسة 
لترصيف 
 المياه

 

الوسيلة الرئيسية 
ي 
 لالتصال الهاتق 

 

نوع وسمة الطريق 
 المؤدي
 اىل القرى

واسطة النقل 
ي 
 
الرئيسة ف
 القرى

 

 .المصدر: الباحثان
 (2جدول )

اكات للتحليل العامىلي 
 مصفوفة االشب 

 
Initial Extraction 

X1 1.000 .913 

X2 1.000 .948 

X3 1.000 .867 

X4 1.000 .658 
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X5 1.000 .372 

X6 1.000 .558 

X7 1.000 .911 

X8 1.000 .996 

X9 1.000 .996 

X10 1.000 .534 

X11 1.000 .656 

X12 1.000 .560 

X13 1.000 .933 

X14 1.000 .930 

X15 1.000 .996 

X16 1.000 .911 

X17 1.000 .614 

X18 1.000 .429 

X19 1.000 .996 

X20 1.000 .742 

X21 1.000 .666 

X22 1.000 .996 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

  
ب نتائج معظمها من الرقم واحد 2ومن جدول ) ية مالئمة للتحليل العامىلي وتقب  ات وقوتها التفسب  ( فأن طبيعة المتغب 

ي 
 
ي التحليل ويؤيد فرضية استخدام التحليل العامىلي وفعاليته ف

 
ي قوة العالقة بي   العوامل الداخلة ف

صحيح وهذا يعت 
ي منطقة الدراسة. جتماال قتصادية واالعوامل التنمية ا أهمتحديد 

 
 عية ف

 حظ( حيث نال 3جدول التباين المفش الذي يظهره الجدول ) أما 
اكات (.   (78%)يقارب األوىل فقط تفش ما الستةالعوامل  أو هناك المكونات  إن. 1 ات )االشب   من الظاهرة بفعل المتغب 
 .100× نسبة التفسب  للمكون تكون عبارة عن تباين المكون األول / مجموع التباين  إن.2
  . من خالله يتم تحديد عدد العوامل أو المكونات. 3
ي الحاسوب. 4

 
نامج ف  .ممكن تحديد عدد العوامل ) المكونات ( من خالل البر

 (3جدول )
ي قرى ناحية الشنافية

 
 التباين المفش للتحليل العامىلي ف

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 6.823 31.013 31.013 6.823 31.013 31.013 

2 3.214 14.609 45.622 3.214 14.609 45.622 

3 2.488 11.308 56.930 2.488 11.308 56.930 

4 1.770 8.047 64.977 1.770 8.047 64.977 

5 1.702 7.734 72.711 1.702 7.734 72.711 

6 1.184 5.383 78.094 1.184 5.383 78.094 

7 .859 3.907 82.000    

8 .815 3.705 85.705    

9 .671 3.052 88.757    

10 .545 2.479 91.236    

11 .537 2.442 93.677    

12 .478 2.173 95.850    
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13 .412 1.875 97.725    

14 .338 1.537 99.262    

15 .076 .344 99.606    

16 .053 .242 99.848    

17 .033 .152 100.000    

18 2.769E-16 1.259E-15 100.000    

19 7.876E-18 3.580E-17 100.000    

20 -4.463E-17 -2.029E-16 100.000    

21 -2.459E-16 -1.118E-15 100.000    

22 -1.221E-15 -5.552E-15 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
ما مصفوفة التشبعات وهي تمثل االرتباط البسيط بي   العامل والمتغب  أي مدى تشبع المتغب  بالعامل )المكون( وبذلك أ

لتفسب  النتائج وتظهر العوامل المستخرجة من التحليل العامىلي وعندئذ يمكن استخراج  تتكون لدينا مصفوفة العوامل
 (.4وتحليل كل عامل من العوامل جدول )

 (4جدول )
 مصفوفة التشبعات للتحليل العامىلي لقرى ناحية الشنافية

 

Component 

1 2 3 4 5 6 

X1 .755 .094 -.513 .172 -.051 .198 

X2 .738 .079 -.573 .161 -.111 .176 

X3 .685 .123 -.544 .207 -.169 .121 

X4 .682 -.149 -.236 .256 .175 .136 

X5 .130 .593 -.033 .035 -.041 .002 

X6 -.232 .243 .495 .217 .017 .391 

X7 -.021 .845 .034 .249 .328 -.162 

X8 .912 -.087 .379 .005 .059 -.097 

X9 .912 -.087 .379 .005 .059 -.097 

X10 .096 .245 .077 -.152 -.658 .050 

X11 -.061 .412 -.092 -.134 -.497 -.457 

X12 .053 .361 .200 .263 -.405 -.392 

X13 .286 .388 -.150 -.776 .271 .043 

X14 .324 .423 -.148 -.744 .259 .051 

X15 .912 -.087 .379 .005 .059 -.097 

X16 -.021 .845 .034 .249 .328 -.162 

X17 -.348 .494 .178 .309 .310 .157 

X18 -.347 -.224 .440 .007 .185 .175 

X19 .912 -.087 .379 .005 .059 -.097 

X20 .046 -.313 -.488 .258 .453 -.363 

X21 .309 .452 .126 .076 -.268 .522 

X22 .912 -.087 .379 .005 .059 -.097 

Extraction Method: Principal Component Analysis.a. 6 components extracted. 

جيحأ . منهجية و 2  سلوب الت 
جيحية لكل عامل وعىل   أسلوبمجموعة عوامل تم اشتقاقها من تطبيق  اعتماد  أساسوهي مرحلة وضع األوزان الب 

ي القرى
 
اح خطة للقرى  إىليمكن التوصل  اجتماعيةوإ اقتصاديةوهي عوامل إ التحليل العامىلي ذات التأثب  األكبر ف اقب 
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ي يسهل توفب  الخدمات العامة و إطار بهدف بناء  أساسيةالمرشحة للتطوير كأولوية 
البت  التحتية لعموم  وهيكل وظيق 

 (.1ملحق ) ،منطقة الدراسة
ي متسلسل ومتوازن لتوفب  الخدمات العامة و األساسالهدف  إن 

 من خطة التطوير للقرى المرشحة هو بناء نظام ريق 
 إداريهيكل  إىل باإلضافةالبت  التحتية بنوعية وكمية تنسجم والمعايب  التخطيطية المستهدفة بخطط التنمية القومية 

ي الحجوم والوظائف. 
 
ي ومتسلسل ومتوازن ف

 ريق 
جيح يق أسلوبإ إن ي  إليها حذف التداخل بي   العوامل المشار  أساسمجموعة معايب  وعوامل وعىل  اختيار وم عىل إالب 

 
ف

 منها  (11)وثانوية بلغ عددها  أساسيةمجموعة عوامل  اختيار إ إىل( وتم التوصيل 1الجدول )
ً
 (5)و  أساسية (6)عامال

ي منطقة الدراسة ل ثانوية ولكل عامل وزن بهدف المفاضلة بي   القرى
 
المرشحة للتطوير وفق  القرى أولوياتتحديد ف

:  ثانوية وكما وأخرى أساسيةعوامل  إىلالمعايب  واألوزان وآليات يمكن تصنيفها  ي
 يأن 

ي  األساسيةالعوامل  :أوال
 
.  القرى أهميةوتشمل العنارص المؤثرة بشكل كبتر ف  وهي

 نقاط وكما يىلي  (10).عامل السكان وزن 1
 درجة.  30=  10×  3نقاط وتصبح النتيجة  (3)نسمة تأخذ  2000من  أكبر أ. 

 درجة.  20=  10×  2نقاط وتصبح النتيجة  (2)نسمة تأخذ  1999 -  1000ب. بي   
 درجة.  10=  10×  1نقاط وتصبح النتيجة  (1)نسمة تأخذ  1000ج. اقل من 

:  نقاط وكما (7). عامل النشاط االقتصادي 2  يىلي
 نقطة.  21= 7× 3نقاط وتصبح النتيجة  (3)أ. تمارس نشاط زراعي 

 نقطة.  14= 7× 2نقاط وتصبح النتيجة  (2)ب. نشاط صناعي 
 نقطة.  7= 7× 1نقاط وتصبح النتيجة  (1)ج. نشاط خدمي 

ي 3  نقاط.  (6).عامل البعد عن المركز الحرص 
 نقطة.  24=6× 4نقاط وتصبح النتيجة  (4)كم تأخذ   (10)أ.مسافة اكبر من 
 نقطة.  12=6× 2نقطة وتصبح النتيجة  (2)( كم تأخذ 10واقل من  – (5ب. مسافة بي   

 نقاط.  6=6× 1نقطة وتصبح النتيجة  (1)كم تأخذ (5)ج. مسافة اقل من 
 نقاط.  (5). توفب  حصة مائية للزراعة وزن 4

 نقطة.  15=5× 3نقاط وتصبح النتيجة  (3)أ.  توفب  الحصة المائية الكافية 
ي   نقاط.  10=5× 2نقطة وتصبح النتيجة  (2)ب. توفب  الحصة المائية باكتفاء نستر

 نقاط.  5=5× 1نقطة وتصبح النتيجة  (1)ج.عدم توفر حصة مائية 
 نقاط.  (5)وزن  األرض. عامل ملكية 5

 نقطة.  15=5×3نقاط وتصبح النتيجة  (3)أيجار تأخذ  األرضأ. هل 
ية تأخذ  األرضب.هل   نقاط.  10=5× 2تصبح النتيجة نقطة و  (2)أمب 
 نقاط.  5=5× 1نقطة وتصبح النتيجة  (1)و ضف تأخذ  طاب األرضج.هل 

 نقاط. (5). القرى مرشحة للتطوير وزن6
 نقطة.  10=5×2نقاط وتصبح النتيجة  (2)أ. القرى مرشحة للتطوير تأخذ 

 نقاط.  5=5× 1نقطة وتصبح النتيجة  (1)ب. القرى غب  مرشحة للتطوير تأخذ 
: العوامل الثانوية وتضم العوامل اآلتية: 

ً
 ثانيا

 نقاط.  (4).عامل المسافة عن اقرب مركز صحي 1
 نقطة.  12=4×3نقاط وتصبح النتيجة  (3)كم تأخذ (1)أ.مسافة أقل من 
 نقاط.  8=4× 2نقطة وتصبح النتيجة  (2)كم تأخذ   (1-3)ب. مسافة من 

 نقاط.  4=4× 1نقطة وتصبح النتيجة  (1)كم تأخذ   (3)ج. مسافة أكبر من 
 نقاط.  (4). توفر مدرسة وزن 2

 نقطة.  12=4×3نقاط وتصبح النتيجة  (3)أ.تتوفر مدرسة ابتدائية وثانوية تأخذ 
 نقاط.  8=4× 2نقطة وتصبح النتيجة  (2)ب. تتوفر مدرسة ابتدائية تأخذ 

 نقطة 0=4× 0نقطة وتصبح النتيجة  (0)ج. عدم توفر مدرسة ابتدائية تأخذ 
 نقاط.  (4). توفر مصدر للطاقة الكهربائية وزن 3

 نقطة.  12=4×3نقاط وتصبح النتيجة  (3)أ. شبكة وطنية تأخذ 
 نقاط.  8=4× 2نقطة وتصبح النتيجة  (2)ب. مولدة تأخذ 

 نقطة.  0=4× 0نقطة وتصبح النتيجة  (0)ج. عدم توفر المصدر تأخذ 
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 نقاط.  (5). توفر طريق يربط القرى وزن 4
 نقطة.  15=5×3نقاط وتصبح النتيجة  (3)أ. طريق معبد رئيس تأخذ 

 نقاط 10=5× 2نقاط وتصبح النتيجة  (2)ب. طريق ثانوي معبد تأخذ 
ي معبد تأخذ 

 نقاط.  5=5× 1نقطة وتصبح النتيجة  (1)ج. طريق ريق 
ي تأخذ   نقاط.  0=5× 0نقطة وتصبح النتيجة  (0)د. طريق ترانر

ب وزن 5  نقاط.  (4). توفر مصدر مياه صالحة للشر
 نقطة.  12=4×3نقاط وتصبح النتيجة  (3)مجمع ماء تأخذ  أو  إسالةأ. شبكة 

 نقاط.  8=4× 2نقطة وتصبح النتيجة  (2)ب. سيارة حوضية + نهر تأخذ 
 نقاط.  4=4× 1نقطة وتصبح النتيجة  (1)ج. سيارة حوضية + جدول تأخذ 

 
ي  األسبقيات. عملية المفاضلة بير  3

 
 .قرىال اختيار ف

ي حصلت عليها كل قرى  احتساب أساسوعىل 
ي للقرى المرشحة والقدرة  أوال مجموعة النقاط الت 

وتدقيق التوزي    ع المكان 
ي الناحية أو خصوصية موقع القرىأل ا عىل خدمة القرى

 
رات أخرى خرى ف وكانت القائمة النهائية للقرى  ،أو أية مبر

 (1ملحق ) ،قرى(4)المرشحة للتطوير ضمن منطقة الدراسة تضم 
ح إ    يةقر  (67) قرى من مجموع مستقرات منطقة الدراسة والبالغة (4)المرشحة للتطوير وعددها  القرىاعتماد لذا نقب 

ي المحافظة  الخماسيةوان تدرج ضمن الخطط 
 
 ضمن قرى  األعىل القرىباعتبارها  ،أوال والمناهج االستثمارية ف

ً
نقاطا

 وتحقيق أهداف حماية البساتي   
َ
ي الناحية ثانيا

ي منه الناحية.  واألراض 
ي تعان 

ي الت 
 الزراعية من التوسع العشوان 

ي المحافظة. . مرحلة المناقشات المحلية لعرض المق4
 
حات عل المختصير  ف  ت 

ي محافظة القادسية لتحديد   
 
المرشحة للتطوير  القرى أولوياتمن خالل عرض النتائج عىل الجهات ذات العالقة ف

ي هذا المجال ومنها ) مديرية  أبدتفقد  ،ضمن ناحية الشنافية
 
ي محافظة القادسية وجهة نظرها ف

 
الجهات المحلية ف

ي 
ي المحافظة ،التخطيط العمران 

 
ي  قائم ،المشاري    عدائرة  ،تنمية األقاليم ف

 
ف مديرية ناحية  ،قامية قضاء الحمزة الشر

 -الشنافية ( فقد أكدت الجهات المحلية عىل: 
 عىل النطاق األكبر  . ترشيح القرى1

ً
ا اعتمادا ها عىل القرىتأثب   للقرى المرشحة ضمن ناحية الشنافية بنطاق تأثب 

ي يتم تحديد مواقعها إ
 عىل الصور الفضائية والدراسة الميدانية.  اعتمادا المجاورة والت 

ي  اعتمادا والذي يشتمل عىل التوسع المستقبىلي  األساسالمخططات  إلعداد . عائدية األرض المتوفرة 2
عىل النمو السكان 

ي تتضمن  األفضليةالمستقبىلي وتكون 
ي للقرى الت 

 .األساسلتسهيل تنفيذ المخطط  الدولة إىلعائديتها  أراض 
 
ي المستويات المحلية المرشحة للتطوير بصيغتها النهائية بعد عرض نتائج القرى أولويات.اختيار 5

 
 .  المناقشات ف
ي ناحية الشنافية جدول )

 
( وذلك لوجود 4خريطة ) ،(5بعد عرض النتائج عىل السلطات المحلية تم ترشيح مستقرتان ف

ح من خالل  لهذه القرى أساسيهمخططات  ي حي   نقب 
 
الدراسة الميدانية للقرى من كافة الجوانب قيد الدراسة ف

ية وا  ،( قرى4المرشحة للتطوير ) عدد القرى إن اإلحصائية األساليبقتصادية والخدمية واستخدام الالطبيعية والبشر
 (. 5( خريطة )6جدول )

 (5جدول )
 المرشحة للتطوير بحسب وجهات نظر الجهات المحلية المختصة القرى

 عدد السكان القرىالمرشحة الوحدة اإلدارية

 700 الغرب ناحيةالشنافية

 1316 البسامية

 8127 2 المجموع

ي محافظة القادسية ،المصدر: وزارة التخطيط
 
ي ف

 2020بيانات غب  منشورة لعام  ،مديرية التخطيط العمران 
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 (4خريطة )

 المرشحة للتطوير القرى

 
ي محافظة القادسية ،وزارة التخطيطالمصدر:                             

 
ي ف

 2020بيانات غب  منشورة لعام  ،مديرية التخطيط العمران 

 (6جدول )
 المرشحة للتطوير من قبل الباحث القرى

ي ضمت اليها عدد السكان القرىالمرشحة الوحدة االدارية
العدد الكىلي  عدد السكان القرىالت 

 للقرى

 
 
 
 
 
 
 
 

 ناحية الشنافية

  873 أم الورد 2563 الهرد
 
 
 
9 
 
 

 403 حسي   حريز

 10 هويدي واجد

ي  700 الغرب
 261 ال سبت 

 140 عباس نومان

 159 عطية شياع

 524 ال كريطي 

 496 البو صكر

 22 كريم حسي   عبود

  310 ال لطف 1316 البسامية
 183 ملحان هكتار 4

 183 حاتم صدام مصحب

 141 عواد سلمان

ي عارض 2554 القائم
  1719 بت 

 209 ام الخيل 3

 206 الخزاعل

 4 7133 16 5839 16 

 المصدر: الدراسة الميدانية.   
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 (5خريطة )
 المرشحة للتطوير من قبل الباحث القرى

 
 (.6جدول )المصدر:                                  

 

ي الجمهورية الجزائرية: 
 
ي رفع ف

 
ي تتمثل بالدرجة األوىل ف

ي تنمية السكن الريق 
 
ية ف ي بلدية األخرص 

 
إن اآلفاق المسطرة ف

ة دراسة الملفات المقدمة للمصالح  ي خصص لها برنامجا إضافيا،كما تم تشي    ع وتب 
اإلعانات الموجهة لسكان الريف والت 

بناءا عىل هذه المعطيات فإن اآلفاق المستقبلية  لغ المالية إلنجاز هذه البناياتالمعنية و استفادة سكان األرياف من المبا
 : ي والية البويرة .يمكن تلخيصها كما يىلي

 
ي ف

 المسطرة لتنمية السكن الريق 
ي )1

 
نامج اإلضاف  إعانة(:  1000+3000. توزي    ع اإلعانات حسب البر

ي برنامجا إضافيا 
 ( إعانة جديدة موزعة عىل دوائر وبلديات الوالية4000)  قدر ب سطرت والية البويرة لتنمية السكن الريق 

ية.  نامج عىل مجال بلدية األخرص   وسوف نستعرض فيما يىلي توزي    ع هذا البر
 (7جدول )

ي )
 
نامج اإلضاف  إعانة(.  1000+3000توزي    ع  اإلعانات حسب البر

 الملفات الموجهة الملفات المقبولة
 

 الدوائر عدد اإلعانات
إعانة 1000 المجموع  إعانة 3000   

ية 87 00 87 87 71  بلدية األخرص 

ية 657 00 657 657 568  دائرة األخرص 
 مجموع الوالية 3000 1000 4000 3862 2299

ات العمومية لوالية البويرة  2016،المصدر: معطيات مديرية السكن و التجهب  
 

نا فيما يخص نسبة االستفادة من هذا  (7من خالل الجدول ) نامج فلنحظ أن هذا األخب  لم يجسد ليومنا هذا وقد مب   البر
ة معظمها لم تدرس ولم يستفد أصحابها من  ة دراسة الملفات،حيث وجدنا هذه األخب  أن المصالح المعنية لم تشع وتب 

ي المرتبة األوىل بنسبة استفادة تصل إىل )
 
ية ف %(، ثم تليها دائرة 24.7قرارات االستفادة من اإلعانة المالية.فدائرة األخرص 

%(. وهذا راجع إىل وجود طلبات جديدة عىل السكن،ونية سكان 15.2%(،ثم دائرة بشلول ب ) 18سور الغزالن بنسبة )
ي العودة إىل أراضيهم بعد حلول األمن بمناطقهم

 
اوح النسب ما بي   ) ،الريف ف  %(.9و 0أما بقية الدوائر فتب 

). توزي    ع اإلعانات المتبقية من ا2 ي
ي )2014-2010لمخطط الخماسي الثان 

 
نامج اإلضاف  إعانة(:  1000+3000(والبر

ي بلدية 
 
ي قمنا بها والتقارير الرسمية لفرق مراقبة إنجاز السكنات الريفية ف

انطالقا من المعاينات الميدانية الت 
ي لم تستغل بشكل صحيح وجدي

ي وجهت للسكن الريق 
ية،تبي   لنا أن مجموع اإلعانات الت  من طرف المصالح  األخرص 

من هنا  ،إعانة مسجلة 335سكن منجز من بي    79% أي ما يعادل 38،28حيث وصلت نسبة اإلنجاز إىل  ،المختصة
ة اإلنجاز هذا حسب المخطط الخماسي  % أي ما يعادل 81،60و  2014-2010وجب عىل السلطات المعنية تشي    ع وتب 

ي هذا حسب ال إعانة (87)من بي    استفادةقرار  (71)
 
نامج اإلضاف بناءا عىل هذه المعطيات فإن  إعانة 1000+3000بر

ي الجدول )
 
ي والية البويرة .يمكن تلخيصها ف

 
 .(8اإلعانات المتبقية ف
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 (8جدول)
ية.  ي بلدية األخرص  امج المسطرة فت   توزي    ع اإلعانات المتبقية من البر

ي 
 
نامج اإلضاف 1000+ 3000اإلعانات المتبقية من البر 2014-2010المتبقية من المخطط الخماسي اإلعانات    الدوائر 

ية 15 16  األخرص 

ية 394 89  دائرة األخرص 
 المجموع 4595 1701

ات العمومية لوالية البوي  . 2016رة،المصدر: معطيات مديرية السكن و التجهب  
 

امج المسطرة8من خالل معطيات الجدول ) لم تجسد كلها عىل أرض  ( تبي   لنا أن مجموع اإلعانات المتبقية من البر
ية نامج من حيث وصل مجموع اإلعانات المتبقية الواقع عىل مستوى بلدية األخرص  ) البر ي

 
إعانة(  1000+3000اإلضاف

ي ،(%18،39)إعانة متبقية أي بنسبة  (16)حواىلي 
حواىلي  2014-2010أما فيما يخص ما تبق  من المخطط الخماسي الثان 

ي التطبيق يرجع إىل مجموعة من العراقيل منها أن جل المستفيدين (%4،47)إعانة متبقية أي بنسبة  (15)
 
.هذا التأخر ف

حة ) ي طموحات سكان الريف علما بأن األشة الريفية 3ومن مناطق مختلفة من البلدية أكدوا أن الصيغة المقب  غ( ال تلتر
ي الكما أن الص  ،( أشخاص كذلك عدم كفاية مبلغ اإلعانة النجاز سكن8يفوق عددها )

تتماسر  يغة الحالية للسكن الريق 
ي الصيغة الجديدة للسكنات الريفية 

 
مع خصوصية العائلة الريفية. لذا وجب عىل السلطات العمومية إعادة النظر ف

 وتصميمها وفق متطلبات الريف. 
 

 التوصيات: 
امج  فاإلنسان هو محرك التنمية وذلك عن .1 ي عملية تجسيد هذا البر

 
اك أفراد المجتمع ف طريق األخذ  إشر

ي من حيث الحجم والمظهر. 
احاته حول بناء السكن الريق   باقب 

اح وترشيح عدد من المستقرات من اجل تطويرها.  .2  تم اقب 

 تشجيع الشباب عىل االستقرار بمناطقهم الريفية والحد من هجرتهم .  .3

، وذلك عن طريق توزي    ع اآلالت  .4 ومختلف مواد تحفب   الفالحي   وتشجيعهم عىل ممارسة النشاط الزراعي
 الزراعة . 

ي يتالءم مع نشاط السكان  .5
، وذلك إليجاد كيفيات إنجاز سكن ريق  ي

ي العمران الريق 
 
اك الجامعيي   المختصي   ف إشر

ي المناطق الريفية. 
 
 ف

ها بأسعار معقولة ليتمكن المستفيد من اإلعانة  .6 ي أسعار مواد البناء، والعمل عىل توفب 
 
وضع ضوابط للتحكم ف

 البناء مع تشجيع الورشات التقليدية لصناعة مواد محلية. تشي    ع عملية 

ي عملية البناء واختيار المستفيدين، وذلك ألن البلدية هي األقرب إىل المواطن  .7
 
إعطاء صالحية أكبر للبلديات ف

ي البلدية. 
 ولديها الدراية الكافية بوضعيات السكن لمواطت 

      

 قائمة المراجع
ي والية البويرة (.2001)مسعود ،بلعباس 

 
العلوم و التكنولوجيا  جامعة .[ غب  منشورة ]رسالة دكتوراه التحوالت الريفية ف

 .                                  هواري بومدين الجزائر
اكية و التنمية الريفية(.2013)أحمد الصغب  ،تشقال ية] القرى الفالحية االشب  غب   رسالة  ماجستب   حالة دائرة األخرص 

 .هواري بومدين الجزائرالعلوم و التكنولوجيا  جامعة .[نشورةم
ي والية باتنة، (.2001) نواري ،سوي  هر 

 
اه دولة ] أثر العوامل الجغرافية عىل التحوالت الريفية ف  .[ غب  منشورة رسالة دكب 

 .هواري بومدين الجزائرالعلوم و التكنولوجيا  جامعة
ي باب الزوار]رسالة ماجستب  سياسة السكن و محا (.2001) مت   ،عبادي

 
ى ف غب   ولة تثمي   المجمعات السكنية الكبر

 .هواري بومدين الجزائرالعلوم و التكنولوجيا  جامعة.[ منشورة
ي الجزائر و انعكاساتها عىل استغالل المجال و الحياة االقتصادية و االجتماعية(.1995) ليىل ،عباس

 
حالة  أزمة السكن ف

 .هواري بومدين الجزائرالعلوم و التكنولوجيا  جامعة.[غب  منشورة رسالة ماجستب   العاصمة]
دار الضياء  (.1ط )التحليىلي بي   النظرية بي   النظرية والتطبيق اإلحصاء (.2011آخرون) محمد جاسم و  ،الياشي

ف      .147 -119ص .للطباعة النجف األشر
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