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التوجه املكاين يف تقييم جودة احلياة احلرضية بمدينة سطيف )اجلزائر(

فـؤاد بن غـضبان                  حمفوظ جـعجـو
معهد تسيري التقنيات احلرضية، جامعة ‘‘العريب بن مهيدي’’ أم البواقي، اجلزائر.

fouad.benghadbane@gmail.com

قدم للنرش يف 1437/4/8هـ ؛ وقبل للنرش يف 1437/7/13هـ

ملخص البحث. هيدف هذا البحث إىل توضيح عملية تقييم جودة احلياة باملدن، وذلك باالعتامد عىل جمموعة 
إىل  واخلدمات،  األساسية  بالبنية  متعلقة  وأخرى  والبيئية  والعمرانية  واالجتامعية  االقتصادية  املتغريات  من 
عرب  احلياة  جودة  ملستوى  املكانية  التباينات  خمتلف  الكشف عن  هبدف  النسيبة،  األوزان  إىل  االستناد  جانب 

القطاعات احلرضية باملدن.
وسنحاول استخدام العديد من املتغريات التي ُتسهم يف تصنيف جودة احلياة إىل أنامط مكانية متباينة بمدينة 
حتسن  إىل  أدت  التي  والعوامل  األسباب  خمتلف  وحتليل  البحث،  هلذا  مكانيًا  جماالً  اخرتناها  التي  سطيف 
املناسبة  التوصيات  القطاعات احلرضية وتدنيها يف قطاعات أخرى، متهيًدا لتصور بعض  مستواها يف بعض 
التي من شأهنا التقليل من حدة الفوارق يف مستوى جودة احلياة، ولفت انتباه صانعي القرار بمدينة سطيف 

إىل رضورة معاجلة مكامن العجز والقصور يف بعض املتغريات لتحسني مستوى جودة احلياة لدى السكان.

الكلامت املفتاحية: جودة احلياة، توجه مكاين للتقييم، املتغريات، األوزان النسبية، مدينة سطيف، اجلزائر.
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املقدمة
املحـددات  مـن  العديـد  املـدن  بعـض  تواجـه 
والعوائـق التـي تقف حائـًا أمـام نموهـا وتطورها بام 
يتـاءم وزيـادة حجمها السـكاين، وقد صاحـب النمو 
احلـرضي للمـدن وخاصـة الكـربى منهـا العديـد من 
املشـاكل، أثـرت وبدرجـة كبرية عـىل احليـاة احلرضية، 
ووضـع دول العـامل أمـام معضلة جديدة متثلت أساًسـا 
الزيـادة  ملواجهـة  األوىل  بالدرجـة  السـكن  توفـري  يف 
يف أعـداد السـكان الوافديـن إىل املـدن دون االهتـامم 
بتوفـري اخلدمات التي حيتاجها سـكان املـدن يف حياهتم 
اليوميـة، وهو مـا ترتب عنه عـدم االنسـجام والتوافق 
بـني التنميـة احلرضيـة والنمو احلرضي وحـال إىل دون 
حتقيـق دورهـا الوظيفـي، وهـو مـا كان لـه انعـكاس 
مـا  املـدن، وهـو  هـذه  احليـاة يف  مبـارش عـىل جـودة 
يسـتدعي وجـود طريقـة أو أسـلوب مناسـب ملعرفـة 

مسـتوى جـودة احليـاة فيهـا بتوجيـه مكاين. 
وتعـد املدينـة اجلزائريـة واحـدة مـن مـدن العامل 
ووظيفيـة  سـكانية  حتـوالت  شـهدت  التـي  النامـي، 
إىل  وأدت   ،)1962 )سـنة  االسـتقال  منـذ  رسيعـة 
حـدوث ديناميكيـة سـامهت بشـكل مبارش يف تسـارع 
وتـرية النمـو احلـرضي وتغيـري شـامل وعميـق يف بنية 
املدينـة مع امتـداد واسـع لكتلتها احلرضيـة، إىل جانب 
ذلك فقد حقـق اجلانب الكمي لعمليـة النمو احلرضي 
باملـدن اجلزائريـة الكـربى القـدر الـكايف مـن التغطية، 
كإنشـاء املجمعات السـكنية الكربى واملناطق السـكنية 
اخلدميـة  التجهيـزات  وتوقيـع  اجلديـدة،  احلرضيـة 

)التعليميـة، والصحيـة، والثقافية والرياضيـة...( ومّد 
البنـى التحتيـة كالطـرق والشـبكات املختلفة وخطوط 
النقـل...، غـري أن اجلانـب النوعي املتعلق باملسـاحات 
اخلـرضاء، وجـودة أماكـن الراحـة والتسـلية، ونوعيـة 
اخلدمـات وتوزيعهـا املـكاين مل حيـظ بنفـس االهتـامم، 
واملخططـة،  الراقيـة  واألحيـاء  املركزيـة  املناطـق  بـني 
واألحيـاء السـكنية ذات الكثافـة املرتفعة التـي ال تزال 
تعـاين مـن نقـص اخلدمـات والتجهيـزات الرضورية، 
القائمـة،  أّن مثـل هـذه األوضـاع  فيـه  وممـا ال شـك 
تدخـل تصـورات ومفاهيم حرضية جديـدة إىل مفهوم 
نوعيـة احليـاة، ونخـص هنـا جـودة احليـاة احلرضيـة، 
هـذا املفهـوم احلديـث الـذي عـرف اهتامًمـا متزايـًدا 
مـن خمتلف التخصصـات التي تعنـى باملدينـة بوصفها 

إطـاًرا دراسـًيا هلا.
وتعتـرب مدينـة سـطيف واحـدة مـن أهـم املـدن 
اجلزائريـة الكـربى، والتـي تعيـش ديناميكيـة حرضيـة 
متزايدة، نظًرا لتعدد املشـاريع احلرضية التي اسـتفادت 
باملسـتوى  لارتقـاء  االسـتقال  غـداة  املدينـة  منهـا 
املعيـي لسـكاهنا، نتـج عنهـا نمو حـرضي متسـارع، 
أثـر بشـكل كبـري ومبـارش عـىل نوعيـة اخلدمـة املقدمة 
واإلطـار املعيـي والبيئـة احلرضيـة للمدينـة، واجلدير 
بالذكـر أن هذا النمو مـر بمراحل زمنيـة متتابعة وظهر 
بأشـكال خمتلفـة يف شـكل مسـاكن مجاعيـة وفرديـة، 
التحتيـة،  والبنـى  اخلدمـات  إنجـاز  يف  تبايـن  رافقـه 
نتيجـة للسياسـات املنتهجـة مـن قبـل خمططـي املدينـة 
السـكنية  املناطـق  »تبنـي سياسـة  بدايتهـا  كان  والتـي 
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الرباعـي  املخطـط  انطـاق  مـع  اجلديـدة  احلرضيـة 
الـوزاري  املرسـوم  حسـب   »1977/1974« الثـاين 
تـم  حيـث   ،1975/02/19 يف  املـؤرخ   335 رقـم 
الرتكيـز فيهـا عـىل توفري السـكن بالدرجـة األوىل دون 
كأماكـن  للمسـكن  املكملـة  اخلدمـات  بقيـة  مراعـاة 
واملسـاحات  السـيارات،  توقـف  وأماكـن  الرتفيـه، 
اخلـرضاء... وغريهـا من الفضـاءات املكملـة للوظيفة 
السـكنية« )عائشـة شـايب، 2008(، ليأيت بعدها وقع 
االنتقـال مـن االقتصـاد املوجـه إىل االقتصـاد احلـر يف 
مطلـع التسـعينيات حـني حـاول حينها خمططـو املدينة 
التحكـم أكثـر يف الديناميكية والتحـوالت املكانية التي 
شـهدهتا املدينـة، فتم إصـدار القانون اجلديـد 29/90 
املـؤرخ يف 1990/12/01 املتعلـق بالتهيئة والتعمري، 
وصاحـب هـذا القانـون خمططـات جديـدة متثلـت يف 
املخطـط التوجيهـي للتهيئـة والتعمـري وخمطـط شـغل 
توجيـه  تـم  املخططـات  هـذه  وباسـتعامل  األرايض، 
النمو احلرضي وحتسـني جـودة احلياة خاصـة باألحياء 
السـكنية، لكـن عـدم فعاليـة هـذه األدوات ترتب عنه 
نتائـج سـلبية تتلخـص يف النقـص الواضـح يف العديد 
توفـر  ناحيـة  مـن  خاصـة  احلرضيـة  الفضـاءات  مـن 
اخلدمـات، وهـو مـا خلـق تباينًا وفـوارق شاسـعة بني 
أحيـاء املدينـة وقطاعاهتـا احلرضيـة، انعكـس بشـكل 
مبـارش عـىل التبايـن يف مسـتوى جـودة احليـاة بمدينـة 
سـطيف، ولتـدارك هـذا الوضع وسـد النقائـص التي 
صاحبـت هـذه املخططـات تـم تبنـي سياسـة جديـدة 
املنـدرج  احلـرضي«  التحسـني  »خمطـط  يف  متثلـت 

ضمـن برنامـج الدعـم االقتصـادي للربنامـج اخلاميس 
اهلضـاب  تنميـة  برنامـج  وكـذا   )2009/2005(
العليـا، واسـتفادت مدينـة سـطيف مـن عـدة برامـج 
هتـدف إىل حتسـني املظهـر اجلـاميل للمدينـة واالرتقـاء 

فيها. احليـاة  بجـودة 
وهنـدف مـن خـال هـذا البحـث إىل التعريـف 
باملفاهيم األساسـية جلـودة احلياة احلرضيـة ومؤرشات 
مهمـة  وسـيلة  تعـد  التـي  األخـرية  هـذه  قياسـها، 
لقيـاس جـودة احليـاة احلرضيـة بمدينـة سـطيف تبًعـا 
والعمرانيـة،  واالقتصاديـة،  االجتامعيـة،  للمتغـريات 
والبيئيـة، واخلدميـة، حماولـني تصنيـف جـودة احليـاة 
عـرب القطاعـات احلرضيـة ملدينة سـطيف ضمـن أنامط 
مكانيـة متباينـة باالعتامد عـىل طريقة األوزان النسـبية، 
مـن أجـل وضـع أولويـات التدخـل لارتقـاء بجودة 

احليـاة باملدينـة.

منهجية البحث
سـنعتمد يف هـذا البحـث عـىل املنهـج الوصفـي 
لوصـف خمتلـف املظاهر التـي متيز جودة احليـاة بمدينة 
سـطيف عـرب قطاعاهتـا احلرضيـة وال سـيام اخلصائص 
املحـددة للمـؤرشات املتعلقـة باملتغـريات االجتامعية، 
إىل  واخلدميـة  والبيئيـة،  والعمرانيـة،  واالقتصاديـة، 
جانـب املنهـج الكمـي الـذي لـه دور كبـري يف تقييـم 

جـودة احليـاة عنـد االسـتناد إىل األوزان النسـبية.
كـام اعتمـد البحـث عـىل مصـادر نظريـة متمثلة 
عاقـة  ذات  علميـة  ومراجـع  ومقـاالت  كتـب،  يف 
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بيانـات  جانـب  إىل  البحـث،  بموضـوع  مبـارشة 
التعـدادات العامـة للسـكان والسـكن الصـادرة عـن 
الديـوان الوطنـي لإلحصائيـات، أما البيانـات املتعلقة 
والعمرانيـة،  واالقتصاديـة،  االجتامعيـة،  باملتغـريات 
والبيئيـة، واخلدميـة فهـي مسـتمدة مـن العمـل احلقيل 
وتـم االعتامد عـىل االسـتامرة االسـتبيانية جلمع خمتلف 
املرتبطـة بظـروف حميـط معيشـية السـكان،  البيانـات 
جمموعـات  ضمـن  مهمـة  مـؤرشات  متثـل  والتـي 
املتغـريات، عـىل اعتبار أن هذا املوضوع يمس السـكان 

األوىل. بالدرجـة  املعيـي  ووسـطهم 

1- املفاهيم النظرية للبحث: 
ُتعتـرب عمليـة االرتقـاء بجـودة احليـاة يف املـدن 
املجـاالت  لتعـدد  نظـًرا  التعقيـد  شـديدة  »عمليـة 
واملـؤرشات التـي مـن خاهلـا وبنـاًء عليها يتـم خدمة 
السـكان وحتسـني أوضـاع الفـرد واالرتقاء بـه وحتقيق 
آمالـه وطموحاتـه وفًقـا إلمكانـات املدينة التـي يوجد 
فيهـا« )فـؤاد بـن غضبـان، 2015(، ويف هـذا اإلطـار 
ظهـرت مفاهيـم حديثـة تنـدرج كلهـا ضمـن توجـه 
املجـال  يف  احليـاة  مسـتوى  لتقييـم  ومعـارص  جديـد 
املعيشـة  مسـتوى  معرفـة  حـول  تتمحـور  احلـرضي، 
التجمعـات  يف  السـكن  جـودة  ومـدى  والرفاهيـة 
احلرضيـة باسـتعامل جمموعة من املـؤرشات واملتغريات 
التـي تتناسـب واملدينـة املدروسـة، ولعـل أهـم هـذه 

املفاهيـم هـي:

1.1  مفهـوم جـودة احليـاة: ُيعـرف بعـض الباحثـني 
التـي  والرضـا  السـعادة  ‘‘مقـدار  بأهنـا  احليـاة  جـودة 
يسـتمتع هبـا الشـخص يف بيئتـه احلرضيـة، الناجتـة عن 
واالقتصاديـة  االجتامعيـة  املتغـريات  بـني  التفاعـل 
والبيئيـة، وعليـه يمكـن القـول إهنـا تعبري سـكاين عن 
الرفاهيـة التـي يشـعرون فيهـا والتـي تدعمهـا بيئتهـم 
احلرضيـة املحيطـة’’ )أيمـن حممـد مصطفـي يوسـف، 

بـدون تاريـخ(.
احليـاة  تتهـدد جـودة  احليـاة:  2.1  معوقـات جـودة 
بجملـة مـن العوائـق التـي حتـول دون االرتقـاء هبـا، 
واملتمثلـة أساًسـا يف النمـو السـكاين املرتفـع الـذي ال 
يسـمح بتوفـري اخلدمـات الازمة للسـكان بقـدر كاف 
الصحـي،  والغـذاء  الصحيـة،  والرعايـة  كالتعليـم، 
والسـكن املائـم وغريهـا... جلميـع فئـات السـكان، 
باإلضافـة إىل سـوء إدارة النفايات املنزليـة، والصناعية 
ونفايـات املستشـفيات، وهو ما يـؤدي إىل تراكمها، إىل 
جانـب عـدم التحكم يف ميـاه الرصف الصحي وسـوء 
املنبعثـة مـن  معاجلتهـا وكـذا عـدم معاجلـة الغـازات 
املركبـات والوحـدات الصناعيـة...، ومـن ثـم تدهور 
البيئـة احلرضيـة للمدينـة، وينعكـس عىل ذلـك تراجع 

واضـح يف مسـتوى جـودة احليـاة.
مـدى  3.1  قطاعـات جـودة احليـاة: يمكـن حتديـد 
جودة احليـاة من خال دراسـة ثاثة قطاعات رئيسـة، 
وهـي يف الوقت ذاته عنارص أساسـية هلـا، واملتمثلة يف:

- ‘‘القطاع االجتامعي واالقتصادي.
- القطاع العمراين.
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- قطـاع البنيـة األساسـية واخلدمـات والبيئـة’’ 
.)HANCOCK T.,2000(

وتنـدرج حتـت كل قطاع جمموعة مـن املؤرشات، 
األساسـية  العنـارص  يشـكل  املـؤرشات  وجممـوع كل 
مـن خاهلـا وضـع تصـور عـن  يتـم  احليـاة،  جلـودة 
األوضاع الراهنة بالنسـبة للسـكان والعمران ومرافقه، 
لوضـع إدارة حرضيـة حاكمة لضامن اسـتمرارية جودة 

احلياة. 
احليـاة:  جـودة  تقييـم  يف  النسـبية  األوزان  دور    4.1
مـن أجـل تقييم جـودة احليـاة جيـب توفـر جمموعة من 
املـؤرشات، والتـي عـىل أساسـها يمكـن حتديـد أوزان 
نسـبية هلـا؛ ألن هـذه املـؤرشات تسـمح بالتعـرف إىل 
احلـاالت والظـروف املعقـدة التـي ال يمكـن قياسـها 
هـذه  أن  كـام  خطورهتـا،  مـدى  معرفـة  أو  مبـارشة 
املـؤرشات ال تسـتعمل فقـط للوصـف أو املقارنـة بـل 
القطاعـات  لعنـارص  والتوضيـح  التحليـل  يف  أيضـًا 
مـدى  قيـاس  املـراد  احلـرضي  للمجـال  املختلفـة 
جـودة احليـاة بـه؛ ألن البيانـات واملعلومـات املختلفـة 
يمكـن حتويلهـا باسـتخدام اخلـربة املكتسـبة إىل نتائـج 
مقارنـة مثـل: )معـدالت الزيـادة السـكانية املرتفعـة، 
وحالـة  بامليـاه،  التزويـد  ونقـص  اخلدمـات،  ونقـص 
الفعـال  السـيئة،...(. ومـن أجـل االسـتخدام  البنـاء 
القوانـني  حمتـوى  مـع  تتوافـق  أن  بـد  ال  للمـؤرشات 
املتعلقـة بالتخطيـط العمـراين؛ ألن هـذه األخـرية ُتلزم 
االسـتخدامات  جمـاالت  يف  باشـرتاطات  السـكان 
مـع  ومائمـة  مناسـبة  لتكـون  املختلفـة،  العمرانيـة 

مـؤرشات جـودة احليـاة وقطاعاهتـا املختلفـة، وعـدم 
تعارضهـا. 

تقييـم  املسـتخدمة يف  املـؤرشات  ونظـًرا ألمهيـة 
جـودة احليـاة، ال بـد مـن حسـن اختيارهـا وحتديدها، 
لذلـك متـر عمليـة إعـداد هـذه املـؤرشات بثاثـة )3( 

هي: مراحـل 
‘‘حتديـد اجلهات املعنية بتحسـني جـودة احلياة  -

أو خاصـة، ودور  باملجـال احلـرضي سـواء عموميـة 
كل جهـة وتسـطري األهـداف التي تسـعى إليهـا، األمر 
الـذي يتطلـب وضـع آلية للتنسـيق بـني هـذه اجلهات 
هـذه  تسـتخدمها  التـي  املـؤرشات  حتديـد  وكذلـك 

اجلهـات يف تقييـم جـودة احليـاة باملجـال املـدروس.
إبراز املـؤرشات املسـتخدمة يف الدولة ومدى - 

انسـجامها مـع قائمـة املـؤرشات التـي أعدهتـا األمـم 
املتحـدة لقيـاس جـودة احليـاة، وكـذا حتديـد اجلهـات 
التـي  واألهـداف  املـؤرشات  هـذه  تسـتخدم  التـي 

تسـتخدم مـن أجلهـا.
اختيـار املـؤرشات التـي تعكـس العاقـة بني - 

بجـودة  االرتقـاء  واسـرتاتيجية  الوطنيـة  األولويـات 
احليـاة، من خـال املـؤرشات املسـتخدمة، وتلك التي 
أعدهتـا األمـم املتحدة مـع رضورة التأكيد عىل سـهولة 
توفـر البيانـات هلـذه املؤرشات ومجـع كل ما هـو متاح 
منهـا، والتأكـد مـن مصدرها ومـدى مطابقتهـا للواقع 
باإلضافـة إىل ضـامن االسـتمرارية يف توفرهـا ومعرفـة 
شـكل  عـىل  إلكرتونيـة،  )مطبوعـة،  إنتاجهـا  طريقـة 

تقاريـر...(’’ )هنـاء حممـد اجلوهـري، 2003(.
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ولتسـهيل عمليـة إعـداد هـذه املـؤرشات لقياس 
جـودة احليـاة بمنطقـة مـا، ينبغـي معرفة مسـتخدميها 
والغرض من اسـتعامهلا، باإلضافـة إىل معرفة املؤرشات 
االقتصاديـة واالجتامعيـة والبيئيـة والعمرانية املناسـبة 

. لك لذ
واجلديـر بالذكر أنـه ‘‘يتطلب اسـتخدام األوزان 
النسـبية لتقييـم جودة احليـاة بتحديد جيـد للمؤرشات 
املعايـري  حسـب  تصنـف  والتـي  سنسـتعملها  التـي 
احليـاة )اجتامعيـة،  لتقييـم جـودة  األربعـة األساسـية 
بإعطـاء  نقـوم  ثـم  وبيئيـة(،  وعمرانيـة،  واقتصاديـة، 
نسـبة مئويـة لـكل معيـار )املعيـار االجتامعـي %25، 
واملعيـار االقتصـادي 25%، واملعيـار العمـراين %25، 
جممـوع  يشـكل  ذلـك  ومـن   ،)%25 البيئـي  واملعيـار 
القيـم اإلمجاليـة لعملية تقييـم املعايري األساسـية جلودة 

احليـاة يف املدينـة املـراد دراسـتها بــ %100.
بعدهـا يتـم إعطاء وزن نسـبي يـرتاوح ما بني   
)0 - 5%( لـكل مـؤرش مـن املـؤرشات املصنفـة حتـت 
هـذه املعايـري، وجممـوع األوزان النسـبية للمـؤرشات 
يعطينـا النسـبة املئويـة التـي أعطيـت للمعيـار مثـال: 
السـكاين  النمـو  )معـدل   %25 االجتامعـي  املعيـار 
العمـري 5%، حجـم األرسة %5،  الرتكيـب   ،%2.5
العاملـة والبطالـة 5%، اهلجـرة  التعليميـة %5،  احلالـة 
2.5%(’’ )عبـد الرحيـم قاسـم قنـاوي، عصـام عبـد 

.)2008 جـودة،  السـام 
ليـأيت بعدهـا ‘‘تقييم املؤرش حسـب تأثريه عىل   
جـودة احليـاة، وبذلـك لتقييـم جـودة احلياة مـن ناحية 

أحـد املعايري، يتم مجـع قيمة األوزان النسـبية ملؤرشات 
ذلـك املعيـار، ومجع األوزان النسـبية للمعايـري األربعة 
ليعطـي يف النهايـة القيمة احلقيقية جلـودة احلياة يف تلك 
املدينـة املدروسـة’’ )عبـد القـادر أمحـد عبـد الرمحـن 

سـيد، 2013(.
5.1  التمثيـل البيـاين جلـودة احليـاة: تعتـرب املسـطرة 
‘‘وسـيلة لقيـاس جـودة احليـاة بمدينـة أو إقليـم معني 

ويطلـق عليهـا مسـطرة جـودة احليـاة، وهـي تتشـكل 
مـن جمموعـة مـن املـؤرشات مقسـمة إىل أربعـة معايري 
أساسـية: اقتصاديـة، اجتامعيـة، عمرانيـة وبيئيـة، كل 
معيـار يعطـي قـراءة مفصلة عـن نوعية احليـاة باملجال 
احلـرضي املـدروس، وجممـوع املعايـري األربعـة يعطي 
مسـطرة جودة احليـاة’’ )أيمن حممد مصطفى يوسـف، 
بـدون تاريـخ(، كام توجـد بوصلة جـودة احليـاة والتي 
حتمـل نفـس املفهـوم لكنهـا تأخـذ شـكًا نجمًيـا يف 

توضيحهـا ملجموعـة املـؤرشات. 
2- أمهية موقع مدينة سطيف: 

طـول  خطـي  بـني  فلكًيـا  سـطيف  مدينـة  تقـع 
05° 23‹ و05° 27‹ رشًقـا، وبـني دائـريت عـرض °36 
08‹ و36° 13‹ شـاماًل، وجغرافًيـا فهـي تتوسـط إقليم 
السـهول العليـا الرشقيـة، كـام أهنا تشـكل مهـزة وصل 
بـني الشـامل واجلنوب والـرشق والغرب )شـكل: 1(، 
باعتبارهـا نقطـة تقاطـع أهـم حمـاور النقل التـي تربط 
غـرب اجلزائـر برشقهـا مـن خـال الطريـق الوطنـي 
السـيار  والطريـق  احلديديـة  السـكة  وخـط   05 رقـم 
»رشق-غـرب«، وشـامهلا بجنوهبا عرب الطـرق الوطنية 
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ذات األرقـام: 28،09،78، وهـو مـا يؤهلهـا لتكـون 
عاصمـة للهضـاب العليـا الرشقيـة، إىل جانـب وزهنـا 

االقتصـادي املهـم، وتعـدد برامـج التنميـة هبا.
احليـاة  جـودة  لتقييـم  املكانيـة  املسـتويات   -3

سـطيف: بمدينـة 
مكانيـة  مسـتويات  احلرضيـة  القطاعـات  متثـل 
لتقييـم جـودة احليـاة بمدينـة سـطيف؛ ألهنا املسـتوى 
بمتغـريات  املتعلقـة  املعطيـات  يف  للتحكـم  األنسـب 
جـودة احليـاة، وتسـمح باحلصـول عـىل نتائـج دقيقـة 

للقيـاس واملقارنـة والتقييـم. قابلـة 
القطاعـات  هـذه  عـىل  احلصـول  أجـل  ومـن 

التاليـة: املعايـري  عـىل  نعتمـد  أن  بـد  ال  احلرضيـة، 
- االمتـداد الواسـع ملدينـة سـطيف الـذي يصل 

إىل 4183.29 هكتـار.
- شبكة الطرق املهيكلة للمدينة.

- أنامط السكن املتعددة وأنواعها املختلفة.
- تاريخ نشأة األحياء السكنية.

- توزيع الوظائف احلرضية.
.)district( توزيع القطاعات اإلحصائية -

بتطبيـق هـذه املعايـري، تم تقسـيم مدينة سـطيف 
إىل 15 قطاًعـا حرضًيـا، واملوضحـة مكانًيـا بالشـكل 

.)2(

) ANAI ( املوقع اجلغرايف ملدينة سطيف. املصدر: الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية :)شكل )1
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 )٢٠٠٨عدد السكان ( مساحة القطاع (هكتار) اسم القطاع احلرضي رقم القطاع

 ٧٦٨٨ ٦٢٣٬١٠ شوف الكداد ٠١

 ٥٦٣٨ ٢٧٦٬٨٥ اهلضاب ٠٢

 ١٩٠٩٦ ١٧٤٬٣٥ ةماشحل ٠٣

 ٥٤٠٤ ٣٨٦٬٨٩ قاوة ٠٤

 ٦٠٧٤١ ٢٠٤٬٢٨ حيياوي ٠٥

 ٤٠٣١٤ ١٤٨٬٧٢ كعبوب ٠٦

 ٤٢١٦٧ ٢٤٠٬٨١ مسكن ١٠١٤حي  ٠٧

 ٣٨٦٣ ٦٥٬٣٠ مركز املدينة ٠٨

 ١٨٨٨٧ ١١٧٬٢٩ املعدومني اخلمس ٠٩

 ٢٢٦٥٦ ١٨٢٬٠٦ ثليجان ١٠

 ٢٦٦٥ ٢٤٢٬٩٨ منطقة النشاطات ١١

 ١٦٩٢ ٧٢٤٬٩٥ املنطقة الصناعية ١٢

 ١٤٦٣ ٤٧٣٬٦٩ عني السفيهة ١٣

 ٢٧٧٣٥ ٢٤٦٬٢٨ مسكن ١٠٠٠حي  ١٤

 ١١٥٨٩ ١٤٢٬١٢ القرصية ١٥

 ٢٧١٥٩٨ ٤١٨٣٬٢٩ املجموع

 

جدول )1(: القطاعات احلرضية املتجانسة ملدينة سطيف. املصدر: نتائج اإلحصاء العام للسكان والسكن 2008 
)ONS(+ معاجلة شخصية 2015.

ملدينة  الكتلة  خمطط  اعتامدا عىل  الباحثني  معاجلة  املصدر:  قطاعات حرضية.  إىل  مدينة سطيف  تقسيم   :)2( شكل 
سطيف
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4- اسـتخدام األوزان النسـبية يف التوجـه املكاين 
لتقييـم جـودة احلياة بمدينة سـطيف:  

نسـتخدم يف تقييـم جـودة احليـاة بمدينة سـطيف 
طريقـة ‘‘األوزان النسـبية’’، والتـي تعنـي إعطـاء وزن 
نسـبي لـكل جمموعـة املتغـريات وذلـك تبًعـا ألمهيـة 
املـؤرشات املدرجـة ضمـن املجموعـة، ثم يتم تقسـيم 
الـوزن الـكيل املحدد هلـا بني عـدد املـؤرشات املدرجة 
النسـبي لـكل  الـوزن  يـرتاوح  يف كل منهـا، وعندهـا 
مـؤرش بـني 0 و5%، ويتوقـف ذلـك عىل أمهيـة املؤرش 
أن  جيـب  العلـم  مـع  احليـاة،  جـودة  عـىل  التأثـري  يف 
يكـون جممـوع األوزان النسـبية املعطاة لـكل املتغريات 

 .%100 يسـاوي 
خـال  مـن  احليـاة  جـودة  تقييـم  أجـل  ومـن 
واالجتامعيـة  )العمرانيـة،  األربعـة  املتغـريات 
واالقتصاديـة، والبيئيـة، والبنية األساسـية واخلدمات( 
يتـم مجـع األوزان النسـبية للمـؤرشات املدرجة ضمن 
جمموعـة املتغـريات املراد قيـاس جودة احليـاة هبا، وهو 
ما يتطلب مجع كل األوزان النسـبية للمتغريات األربعة 
بـكل القطاعـات احلرضيـة ملدينـة سـطيف لنصـل إىل 
املحصلـة النهائيـة وهـي النمـط املـكاين الفعـيل جلودة 

احليـاة بمدينـة سـطيف كليـًا. 
وستتم عملية التقييم حسب املتغريات كام ييل: 

1.4  املتغريات العمرانية:
املدروسـة سـبعة  العمرانيـة  املتغـريات  تتضمـن 
)7( مـؤرشات ملعرفـة التبايـن احلاصل بـني القطاعات 
احلرضيـة وفـق كل مؤرش، وذلـك من خـال تصنيفها 

ضمـن فئـات حسـب مـا أوضحتـه النتائـج املتحصل 
عليهـا، حيـث متثلـت هـذه املـؤرشات يف: ‘‘متوسـط 
املسـكن’’،  ملكيـة  و‘‘حالـة  املسـكن’’،  مسـاحة 
املسـكن’’،  شـغل  و‘‘معـدل  السـكنية’’،  و‘‘الكثافـة 
و‘‘اسـتعامالت املسـكن’’، و‘‘حالـة املبـاين’’، و‘‘مدى 

السـكن’’.   حميـط  ماءمـة 
وكـام هـو معـروف فـإن تأثـري هـذه املـؤرشات 
عـىل جـودة احليـاة يكون إمـا بعاقـة طرديـة أو عاقة 
متوسـط  مـؤرش  فمثـًا:  مـؤرش  لـكل  تبعـًا  عكسـية 
املسـكن يؤثر طـرًدا عىل جـودة احلياة، بمعنـى كلام زاد 
متوسـط مسـاحة املسـكن زادت درجة جودة املسـكن 

والعكـس صحيـح.
سـيكون  النسـبية،  األوزان  طريقـة  وبتطبيـق 
النسـبة  مـن   %25 هـو  العمرانيـة  املتغـريات  نصيـب 
اإلمجاليـة ملجمـوع األوزان النسـبية )100%(، حيـث 
السـبعة  املـؤرشات  عـىل   %25 النسـبة  هـذه  سنقسـم 
املدرجـة ضمـن املتغـريات العمرانية كام ييل: )متوسـط 
 ،%5 املسـكن  ملكيـة  وحالـة   ،%5 املسـكن  مسـاحة 
وحالـة املبنـى 5%، والكثافة السـكنية 2.5%، ومعدل 
شـغل املسـكن 2.5%، واستعامالت املسـكن %2.5، 

السـكن %2.5(. وماءمـة حميـط 
حيـث إنه كلـام كان تأثري املؤرش عىل جـودة احلياة 
جيدًا سـيأخذ هـذا املؤرش قيمة الـوزن الكيل املخصص 
لـه، بينـام إذا كان تأثـريه سـلبيًا فإنـه ال يأخـذ أي قيمة، 
يف حـني إذا كان هـذا التأثـري متوسـطًا فسـيخصص له 

القيمة املتوسـطة للـوزن النسـبي املعطى له. 
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ليتـم يف األخـري مجـع كل األوزان النسـبية التـي 
يتحصـل عليهـا القطـاع احلـرضي، ونقـوم بمقارنتهـا 
بالنسـبة املئويـة التـي أعطيـت للمتغـريات العمرانيـة 

.)%25(
ومـن ثـم يتـم التصنيـف املـكاين جلـودة احليـاة 

الثاثـة، كـام يـيل: املكانيـة  حسـب األنـامط 
تكـون   :%15  ≥ النسـبية  األوزان  جممـوع   -
جـودة احليـاة بالقطاع احلـرضي عالية تبًعـا للمتغريات 

العمرانيـة.
 :)%15  -  %12( النسـبية  األوزان  جممـوع   -
متوسـطة. احلـرضي  بالقطـاع  احليـاة  جـودة  تكـون 

- جممـوع األوزان النسـبية ≥ 12%: تكون جودة 
احليـاة بالقطاع احلـرضي منخفضة )جـدول رقم 2(.

وباجلديـر بالذكـر أن أكـرب قيمة لألوزان النسـبية 
ُسـجلت بقطـاع ‘‘منطقـة النشـاطات’’ وقطـاع ‘‘عـني 
السـفيهة’’ )22.5%( وهـو مـا يعكـس جـودة عاليـة 
يف املتغـريات العمرانيـة هبذيـن القطاعـني احلرضيـني، 
بينـام سـجلت أخفـض قيمـة بقطـاع ‘‘مركـز املدينـة’’ 
‘‘املعدومـني اخلمـس’’  )4.5%( يليـه مبـارشة قطـاع 
واضـح  تدهـور  تسـجيل  يفـر  مـا  وهـو   )%3.5(

وتـدنٍّ يف املتغـريات العمرانيـة هبـا.

 الوزن النسبي لكل مؤرش من املتغريات العمرانية

 اسم القطاع

 احلرضي

متوسط 

مساحة 

 املسكن

حالة 

ملكية 

 املسكن

مة حميط ءمال

 السكن

حالة 

 املبنى

معدل 

شغل 

 املسكن

الكثافة 

 السكنية

االستعامالت 

 املهنية للمسكن

جمموع األوزان 

 النسبية (%)

مستوى 

 ياةجودة احل

 جيد ٢٢٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٠ ٥ ٢٬٥ ٥ ٥ منطقة النشاطات

 جيد ٢١ ٢٬٥ ٢٬٥ ١ ٥ ٠ ٥ ٥ املنطقة الصناعية

 جيد ١٨٬٥ ٠ ٠ ١ ٥ ٢٬٥ ٥ ٥ ةماشحل

 جيد ١٧٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٠ قاوة

 جيد ٢٢٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٥ ٠ ٥ ٥ عني السفيهة

 جيد ١٧ ٢٬٥ ١ ١ ٥ ٢٬٥ ٠ ٥ القرصية

 ١٠١٤حي 

 مسكن
 متوسط ١٥ ٠ ٠ ٠ ٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٥

 متوسط ١٢ ٠ ٠ ١ ٢٬٥ ١ ٥ ٢٬٥ ثليجان

 متوسط ١٤٬٥ ٢٬٥ ١ ٢٬٥ ٥ ١ ٢٬٥ ٠ اهلضاب

 سيئ ١١ ٢٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٠ ١ ٢٬٥ ٠ شوف الكداد

 ١٠٠٠حي 

 مسكن
 سيئ ٨٬٥ ٠ ٠ ١ ٢٬٥ ٢٬٥ ٠ ٢٬٥

 سيئ ٧ ١ ٠ ٠ ٢٬٥ ١ ٢٬٥ ٠ كعبوب

 سيئ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٬٥ ٢٬٥ حيياوي

 سيئ ٤٬٥ ٠ ١ ١ ٠ ٠ ٢٬٥ ٠ نةمركز املدي

 سيئ ٣٬٥ ٠ ٠ ١ ٠ ٠ ٢٬٥ ٠ املعدومني اخلمس

 

جدول )2(: تصنيف القطاعات احلرضية تبًعا لألوزان النسبية املتحصل عليها للمتغريات العمرانية بمدينة سطيف.
. املصدر: معاجلة الباحثني 2015.
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2.4  املتغريات االجتامعية واالقتصادية: 
يسـتند الباحثـون املهتمـون بتقييـم جـودة احليـاة 
إىل  واالقتصاديـة  االجتامعيـة  املتغـريات  خـال  مـن 
مـؤرشات عديدة ومتعـددة، غري أنه يف هـذا البحث تم 
اختيـار سـتة مـؤرشات، وهـي: ‘‘الكثافة السـكانية’’، 
و‘‘الرتكيـب العمـري’’، و‘‘أحوال اجلـرية’’، و‘‘معدل 
و‘‘حالـة  الشـغل’’،  و‘‘معـدل  السـيارات’’،  ملكيـة 
دخـل األرسة’’، حيـث اعتـربت هـي األنسـب يف هذا 
التقييـم، نظـًرا لصعوبة احلصول عىل مـؤرشات أخرى 
واملتعلقـة باملتغريات االجتامعيـة واالقتصادية األخرى 
والتـي بإمكاهنـا املسـامهة يف تقييـم جـودة احليـاة عـرب 
القطاعـات احلرضيـة املشـكلة ملدينـة سـطيف بطريقـة 

دقة.  أكثـر 
احلرضيـة  القطاعـات  تصنيـف  سـيتم  حيـث 
ملدينـة سـطيف حسـب مسـتوى جـودة احليـاة وفقـًا 
ملجمـوع األوزان النسـبية التـي حيصل عليهـا كل قطاع 
حـرضي، حيـث سـنخصص للمتغـريات االجتامعيـة 
لـألوزان  الكليـة  النسـبة  مـن   %30 واالقتصاديـة 
النسـبية )100%(، وبذلك سـيتم تقسـيم النسـبة %30 
املتغـريات  ضمـن  املندرجـة  السـتة  املـؤرشات  عـىل 
االجتامعيـة واالقتصاديـة كـام يـيل: الكثافـة السـكانية 
العمـري 5%، وأحـوال اجلـرية %5،  5%، والرتكيـب 
ومعـدل ملكيـة السـيارات 5%، ومعـدل الشـغل %5، 

.%5 األرسة  دخـل  ومسـتوى 

وعليـه سـتكون عمليـة التقييـم تبًعـا ملـدى تأثري 
املـؤرش املـراد قيـاس جـودة احلياة مـن خالـه، فمثًا: 
تأثري مـؤرش ‘‘الكثافـة السـكانية’’ يكون كلـام ارتفعت 
قيمـة هـذا املـؤرش ينخفـض مسـتوى جـودة احليـاة، 
مـؤرش  لـكل  املخصـص  النسـبي  فالـوزن  ثـم  ومـن 
سـيوضع حسـب تأثري املـؤرش نفسـه، فـإذا كان التأثري 
جيـدًا سـيأخذ املـؤرش القيمـة الكليـة للـوزن النسـبي 
املخصـص لـه، بينـام إذا كان التأثـري سـلبيًا فـا يعطـى 
لـه أي قيمـة، يف حـني إذا كان تأثريه متوسـطًا سـيأخذ 
املـؤرش نصف القيمـة الكلية للوزن النسـبي املخصص 

. له
وعـىل هـذا األسـاس، سـيتم تصنيـف األنـامط 
املكانيـة جلـودة احليـاة بمدينـة سـطيف حسـب القيمة 
للمتغـريات  النسـبية  األوزان  مـن  عليهـا  املتحصـل 

يـيل:  االجتامعيـة واالقتصاديـة، وذلـك كـام 
 ≥ عليهـا  املتحصـل  النسـبية  األوزان  جممـوع   -
20%: تكـون جـودة احليـاة بالقطـاع احلـرضي عاليـة 

واالقتصاديـة. االجتامعيـة  للمتغـريات  طبقـًا 
عليهـا  املتحصـل  النسـبية  األوزان  جممـوع   -
)15 - 20%(: تكـون جـودة احليـاة بالقطاع احلرضي 
متوسـطة طبقـًا للمتغـريات االجتامعيـة واالقتصادية.
 ≥ عليهـا  املتحصـل  النسـبية  األوزان  جممـوع   -
15%: تكـون جـودة احلياة بالقطـاع احلرضي منخفضة 
طبقـًا للمتغـريات االجتامعيـة واالقتصاديـة )جـدول 

رقـم 3(.
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 االجتامعية واالقتصاديةالوزن النسبي لكل مؤرش من املتغريات 

 القطاع اسم
الكثافة 

 السكانية

الرتكيب 

 العمري
 أحوال اجلرية

معدل ملكية 

 السيارات
 دخل األرسة معدل الشغل

جمموع األوزان 

 النسبية

مستوى جودة 

 احلياة

٥٬٢ ٥ ٥ ٠ ٥ منطقة النشاطات  ٥٬٢٢ ٥  جيدة 

٥٬٢ ٥ ٥ ٠ مسكن ١٠١٤حي   ٥٬٢ ٥  جيدة ٢٠ 

 جيدة ٢٠ ٠ ٥ ٥ ٥ ٥ ٠ حيياوي

٥٬٢ ٠ كعبوب  ٥٬١٧ ٥ ٠ ٥ ٥  متوسطة 

٥٬٢ ٠ ٥ مركز املدينة  ٥٬٢ ٥  ٥٬٢  ٥٬١٧  متوسطة 

٥٬٢ ٠ ٥ عني السفيهة  ٥٬١٧ ٥ ٠ ٥  متوسطة 

٥٬٢ ٥ ٠ ٥ القرصية  ٥٬١٧ ٥ ٠  متوسطة 

٥٬٢ ةماشحل  ٥٬٢ ٥ ٠  متوسطة ١٥ ٥ ٠ 

٥٬٢ مسكن ١٠٠٠حي   ٥٬٢ ٠ ٠ ٥ ٥  متوسطة ١٥ 

٥٬٢ ثليجان  ٥٬٢  ٥٬٢ ٠ ٠ ٥  ٥٬١٢  سيئة 

٥٬٢ ٠ ٥ اهلضاب  ٥٬٢ ٠  ٥٬٢  ٥٬١٢  سيئة 

٥٬٢ ٠ ٠ ٥ ٠ ٥ قاوة  ٥٬١٢  سيئة 

 سيئة ١٠ ٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥ الصناعية املنطقة

٥٬٢ ٠ اخلمس املعدومني  ٥٬٢  ٥٬٢ ٠  ٥٬٢  سيئة ١٠ 

 سيئة ١٠ ٠ ٠ ٠ ٥ ٠ ٥ الكداد شوف

 

وباجلديـر بالذكـر أن أكـرب قيمة لألوزان النسـبية 
ُسـجلت بقطـاع ‘‘منطقـة النشـاطات’’ وقطـاع ‘‘عـني 
السـفيهة’’ )22.5%( وهـو مـا يعكـس جـودة عاليـة 
يف املتغـريات العمرانيـة هبذيـن القطاعـني احلرضيـني، 
بينـام سـجلت أخفـض قيمـة بقطـاع ‘‘مركـز املدينـة’’ 
‘‘املعدومـني اخلمـس’’  )4.5%( يليـه مبـارشة قطـاع 
واضـح  تدهـور  تسـجيل  يفـر  مـا  وهـو   )%3.5(

وتـدنٍّ يف املتغـريات العمرانيـة هبـا.

2.4  املتغريات االجتامعية واالقتصادية: 
يسـتند الباحثـون املهتمـون بتقييـم جـودة احليـاة 
إىل  واالقتصاديـة  االجتامعيـة  املتغـريات  خـال  مـن 
مـؤرشات عديدة ومتعـددة، غري أنه يف هـذا البحث تم 
اختيـار سـتة مـؤرشات، وهـي: ‘‘الكثافة السـكانية’’، 
و‘‘الرتكيـب العمـري’’، و‘‘أحوال اجلـرية’’، و‘‘معدل 
و‘‘حالـة  الشـغل’’،  و‘‘معـدل  السـيارات’’،  ملكيـة 
دخـل األرسة’’، حيـث اعتـربت هـي األنسـب يف هذا 
التقييـم، نظـًرا لصعوبة احلصول عىل مـؤرشات أخرى 

جدول )3(: تصنيف القطاعات احلرضية تبًعا لألوزان النسبية املتحصل عليها للمتغريات االجتامعية واالقتصادية 
بمدينة سطيف. املصدر: معاجلة الباحثني 2015.
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واملتعلقـة باملتغريات االجتامعيـة واالقتصادية األخرى 
والتـي بإمكاهنـا املسـامهة يف تقييـم جـودة احليـاة عـرب 
القطاعـات احلرضيـة املشـكلة ملدينـة سـطيف بطريقـة 

دقة.  أكثـر 
احلرضيـة  القطاعـات  تصنيـف  سـيتم  حيـث 
ملدينـة سـطيف حسـب مسـتوى جـودة احليـاة وفقـًا 
ملجمـوع األوزان النسـبية التـي حيصل عليهـا كل قطاع 
حـرضي، حيـث سـنخصص للمتغـريات االجتامعيـة 
لـألوزان  الكليـة  النسـبة  مـن   %30 واالقتصاديـة 
النسـبية )100%(، وبذلك سـيتم تقسـيم النسـبة %30 
املتغـريات  ضمـن  املندرجـة  السـتة  املـؤرشات  عـىل 
االجتامعيـة واالقتصاديـة كـام يـيل: الكثافـة السـكانية 
العمـري 5%، وأحـوال اجلـرية %5،  5%، والرتكيـب 
ومعـدل ملكيـة السـيارات 5%، ومعـدل الشـغل %5، 

.%5 األرسة  دخـل  ومسـتوى 
وعليـه سـتكون عمليـة التقييـم تبًعـا ملـدى تأثري 
املـؤرش املـراد قيـاس جـودة احلياة مـن خالـه، فمثًا: 
تأثـري مـؤرش »الكثافـة السـكانية« يكون كلـام ارتفعت 
قيمـة هـذا املـؤرش ينخفـض مسـتوى جـودة احليـاة، 
مـؤرش  لـكل  املخصـص  النسـبي  فالـوزن  ثـم  ومـن 
سـيوضع حسـب تأثري املـؤرش نفسـه، فـإذا كان التأثري 
جيـدًا سـيأخذ املـؤرش القيمـة الكليـة للـوزن النسـبي 
املخصـص لـه، بينـام إذا كان التأثـري سـلبيًا فـا يعطـى 
لـه أي قيمـة، يف حـني إذا كان تأثريه متوسـطًا سـيأخذ 
املـؤرش نصف القيمـة الكلية للوزن النسـبي املخصص 

. له

وعـىل هـذا األسـاس، سـيتم تصنيـف األنـامط 
املكانيـة جلـودة احليـاة بمدينـة سـطيف حسـب القيمة 
للمتغـريات  النسـبية  األوزان  مـن  عليهـا  املتحصـل 

يـيل:  االجتامعيـة واالقتصاديـة، وذلـك كـام 
 ≥ عليهـا  املتحصـل  النسـبية  األوزان  جممـوع   -
20%: تكـون جـودة احليـاة بالقطـاع احلـرضي عاليـة 

واالقتصاديـة. االجتامعيـة  للمتغـريات  طبقـًا 
عليهـا  املتحصـل  النسـبية  األوزان  جممـوع   -
)15 - 20%(: تكـون جـودة احليـاة بالقطاع احلرضي 
متوسـطة طبقـًا للمتغـريات االجتامعيـة واالقتصادية.
 ≤ عليهـا  املتحصـل  النسـبية  األوزان  - جممـوع 
15%: تكـون جـودة احلياة بالقطـاع احلرضي منخفضة 
طبقـًا للمتغـريات االجتامعيـة واالقتصاديـة )جـدول 

رقـم  3(.
     تقدم األوزان النسبية املدونة باجلدول رقم )3( 
نظـرة جزئيـة عن األنـامط املكانيـة جلودة احليـاة بمدينة 
سـطيف ختص اجلانـب االجتامعـي واالقتصادي، وهو 
مـا سـمح بتسـجيل أكـرب قيمـة نسـبية بقطـاع »منطقة 
النشـاطات«، يليـه مبـارشة قطاعـا »حييـاوي« و »حـي 
قيمـة  أخفـض  بينـام  التـوايل،  مسـكن«...عىل   1014
نسـبية تم تسـجيلها كانـت يف ثاثة قطاعـات حرضية، 
اخلمـس«،  »املعدومـني  الصناعيـة«،  »املنطقـة  وهـي: 

الكداد«. »شـوف 
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3.4  املتغريات البيئية:
اعتمدنـا يف تقييـم جـودة احليـاة بمدينة سـطيف 
مـؤرشات  أربعـة  عـىل  البيئيـة  للمتغـريات  تبًعـا 
نظـًرا  واألنجـع  األمثـل  اعتـربت  والتـي  أساسـية، 
لصعوبـة احلصـول عـىل معطيـات أخـرى مـن شـأهنا 
تدعيـم عمليـة التقييـم، ومتثلـت هـذه املـؤرشات يف: 
ومتوسـط  الروائـح،  ومصـادر  الضجيـج،  مصـادر 
حجـم النفايـات املنزليـة، ومتوسـط نصيـب الفرد من 

اخلـرضاء. املسـاحات 
وكمرحلـة تقييميـة خصـص للمتغـريات البيئيـة 
النسـبية  لـألوزان  الكليـة  القيمـة  إمجـايل  مـن   %20
األربعـة  مؤرشاهتـا  عـىل  تقسـيمها  تـم   ،)%100(
املعتمـدة يف التقييـم كـام يـيل: مصـادر الضجيـج %5، 
مصـادر الروائح 5%، متوسـط حجم النفايـات املنزلية 
5%، متوسـط نصيـب الفـرد مـن املسـاحات اخلرضاء 

. %5
وهبـذه األوزان النسـبية املوزعـة عـىل املـؤرشات 
البيئيـة سـتتم عملية التقييم حسـب درجـة تأثري املؤرش 
املـراد قيـاس جـودة احليـاة بـه، فـإذا كان التأثـري جيدًا 
سـيأخذ املؤرش القيمة الكلية للوزن النسـبي املخصص 
لـه، بينـام إذا كان التأثري سـلبيًا فـا يعطى لـه أي قيمة، 
يف حـني إذا كان تأثـريه متوسـطًا سـيأخذ املؤرش نصف 

القيمـة الكليـة للـوزن النسـبي املخصص له.
احليـاة  جلـودة  املـكاين  التصنيـف  مرحلـة  لتـأيت 
مـن  عليهـا  املتحصـل  للقيمـة  تبًعـا  سـطيف  بمدينـة 

يـيل: كـام  النسـبية،  األوزان 

  ≥ عليهـا  املتحصـل  النسـبية  األوزان  جممـوع   -
12,5%: تكـون جـودة احليـاة بالقطـاع احلـرضي عالية 

طبقـًا للمتغـريات البيئيـة.
- جممـوع األوزان النسـبية املتحصـل عليها )10 
بالقطـاع احلـرضي  احليـاة  تكـون جـودة   :)%12,5  -

متوسـطة طبقـًا للمتغـريات البيئيـة.
 ≥ عليهـا  املتحصـل  النسـبية  األوزان  جممـوع   -
10%: تكـون جـودة احلياة بالقطـاع احلرضي منخفضة 

طبقـًا للمتغـريات البيئيـة )جـدول: 4(.
وقـد سـمحت املعطيـات الـواردة أعـاه بوضع 
تصنيـف للقطاعـات احلرضية املشـكلة ملدينة سـطيف 
طبقـًا  املسـجلة  احليـاة  نوعيـة  مسـتوى  عـىل  قائـم 
األوزان  جممـوع  يعكسـها  والتـي  البيئيـة  للمتغـريات 

النسـبية املتحصـل عليهـا بـكل قطـاع حـرضي.

4.4   متغريات البنية األساسية واخلدمات:
شـكلت متغـريات البنيـة األساسـية واخلدمـات 
عـرب  احلرضيـة  احليـاة  جـودة  تقييـم  يف  مهـاًم  جانًبـا 
خـال  مـن  سـطيف  ملدينـة  احلرضيـة  القطاعـات 
درجـة  وهـي  األمهيـة،  يف  غايـة  مـؤرشات  سـبعة 
التغطيـة باخلدمـات )التعليميـة، والصحيـة، والثقافيـة 
احلـرضي(  والنقـل  واألمنيـة  والدينيـة،  والرياضيـة، 

للمسـكن. املكملـة  التقنيـة  الشـبكات  وكفـاءة 
ومـن أجـل تقييـم جـودة احليـاة عـرب القطاعات 
البنيـة  ملتغـريات  طبًقـا  سـطيف  ملدينـة  احلرضيـة 
األساسـية واخلدمـات خصـص هلـا 25% مـن إمجـايل 
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تقسـيمها  تـم  حيـث   ،)%100( النسـبية  األوزان 
عـىل مؤرشاهتـا السـبعة املعتمـدة يف التقييـم كـام يـيل: 
اخلدمـات التعليمية 10%، واخلدمـات الصحية %2,5، 
وخدمـات   ،%2,5 والرياضيـة  الثقافيـة  واخلدمـات 
النقـل احلـرضي 2.5%، واخلدمـات الدينيـة %2.5، 
واخلدمـات األمنيـة 2.5%، وكفـاءة الشـبكات التقنية 

.%2.5 للمسـكن  املكملـة 
وهبذا التقسـيم سـيتم تقييـم املـؤرش يف كل قطاع 

حـرضي وإعطـاؤه قيمة نسـبية تتامشـى ودرجـة تأثريه 
التأثـري جيـدًا سـيأخذ  كان  فـإذا  احليـاة،  عـىل جـودة 
املـؤرش القيمـة الكليـة للـوزن النسـبي املخصـص له، 
بينـام إذا كان التأثـري سـلبيًا فـا يعطـى لـه أي قيمة، يف 
حـني إذا كان تأثـريه متوسـطًا سـيأخذ املـؤرش نصـف 

القيمـة الكليـة للـوزن النسـبي املخصـص لـه.
ألنـامط  املـكاين  التصنيـف  وضـع  بعدهـا  ليتـم 
جـودة احليـاة املسـجل بمدينـة سـطيف تبًعـا ملجمـوع 

 الوزن النسبي لكل مؤرش من املتغريات البيئية

 سم القطاعا
مصادر 

 الضجيج
 مصادر الروائح

متوسط حجم 

 النفايات املنزلية

متوسط نصيب الفرد من 

 املساحات اخلرضاء

جمموع األوزان 

 النسبية

مستوى 

 جودة احلياة

 جيد ١٥ ٠ ٥ ٥ ٥ عني لسفيهة

 جيد ١٥ ٢٬٥ ٥ ٢٫٥ ٥ مسكن ١٠٠٠حي 

 جيد ١٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٥ ٥ منطقة النشاطات

 جيد ١٥ ٥ ٥ ٠ ٥ شوف الكداد

 متوسط ١٢٬٥ ٠ ٥ ٥ ٢٬٥ كعبوب

 متوسط ١٠ ٢٬٥ ٥ ٢٬٥ ٠ املعدومني اخلمس

 متوسط ١٠ ٠ ٠ ٥ ٥ القرصية

 متوسط ١٠ ٠ ٢٬٥ ٥ ٢٬٥ اهلضاب

ئسي ٧٬٥ ٠ ٠ ٥ ٢٬٥ ةماشحل  

ئسي ٧٬٥ ٠ ٠ ٥ ٢٬٥ قاوة  

ئسي ٥ ٠ ٠ ٢٬٥ ٢٬٥ مسكن ١٠١٤حي   

ئسي ٥ ٥ ٠ ٠ ٠ املدينة مركز  

ئسي ٠٥ ٠ ٠ ٥ ٠ ثليجان  

ئسي ٢٬٥ ٠ ٠ ٢٬٥ ٠ حيياوي  

ئسي ٢٬٥ ٠ ٢٬٥ ٠ ٠ املنطقة الصناعية  

 

بمدينة سطيف.  البيئية  للمتغريات  املتحصل عليها  النسبية  تبًعا لألوزان  القطاعات احلرضية  جدول )4(: تصنيف 
املصدر: معاجلة الباحثني 2015.
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األوزان النسـبية املخصصـة ملتغـريات البنية األساسـية 
واخلدمـات التـي حيصـل عليها كل قطـاع حرضي، كام 

 : ييل
- جممـوع األوزان النسـبية ≤ 15%: تكون جودة 
احليـاة بالقطـاع احلرضي مرتفعـة طبقًا ملتغـريات البنية 

األساسـية واخلدمات.
 :)%15  -  12( النسـبية  األوزان  جممـوع   -
تكـون جـودة احليـاة بالقطاع احلـرضي متوسـطة طبقًا 

واخلدمـات. األساسـية  البنيـة  ملتغـريات 

- جممـوع األوزان النسـبية ≥ 12%: تكون جودة 
ملتغـريات  طبقـًا  منخفضـة  احلـرضي  بالقطـاع  احليـاة 

البنيـة األساسـية واخلدمـات )جـدول: 5(.
مـن خـال مـا سـبق ُسـجل اختـاف يف األنامط 
املكانيـة جلـودة احلياة عـرب القطاعـات احلرضيـة ملدينة 
سـطيف طبًقـا ملتغـريات البنيـة األساسـية واخلدمات، 
املتحصـل  النسـبية  قيمـة األوزان  التبايـن يف  عكسـها 

عليهـا مـن قطـاع حـرضي آلخر. 

 الوزن النسبي لكل مؤرش من متغريات البنية األساسية واخلدمات

 اسم القطاع

التغطية 

باخلدمات 

 التعليمية

التغطية 

باخلدمات 

 الصحية

التغطية 

باخلدمات 

الثقافية    

 والرياضية

التغطية 

بخدمات 

النقل 

 احلرضي

التغطية 

باخلدمات 

 الدينية

طية التغ

باخلدمات 

 األمنية

كفاءة الشبكات 

التقنية املكملة 

 للمسكن

جمموع 

األوزان 

 النسبية

مستوى 

جودة 

 احلياة

 جيد ٢٣٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٨٬٥ مسكن ١٠٠٠حي 

 جيد ١٩ ٠١ ٠١ ٢٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٠٧ ثليجان

 جيد ١٨ ٠١ ٢٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٠١ ٠٦ حيياوي

٥٬٢ ٢٬٥ ٠٠ ٥٬٥ مسكن ١٠١٤حي   جيد ١٨ ٢٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ 

 جيد ١٦٬٥ ٠١ ٠١ ٢٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٠١ ٠٦ املعدومني اخلمس

 جيد ١٦٬٥ ٢٬٥ ٠١ ٢٬٥ ٢٬٥ ٠١ ٠٠ ٠٧ القرصية

 جيد ١٦ ٠٠ ٢٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٣٬٥ كعبوب

 متوسط ١٣٬٥ ٠٠ ٠١ ٢٬٥ ٢٬٥ ٢٬٥ ٠٠ ٠٥ املدينة مركز

 متوسط ١٢٬٥ ٢٬٥ ٠١ ٢٬٥ ٢٬٥ ٠١ ٠١ ٠٢ حشمي

٠٠ ٠٥ اهلضاب  متوسط ١٢ ٢٬٥ ٠٠ ٠١ ٢٬٥ ٠١ 

ئسي ٩٬٥ ٢٬٥ ٠٠ ٠١ ٢٬٥ ٠٠ ٠٠ ٣٬٥ قاوة  

ئسي ٠٧ ٠٠ ٠٠ ٢٬٥ ٠٠ ٠١ ٢٬٥ ٠١ شوف الكداد  

ئسي ٠٧ ٢٬٥ ٠٠ ٠١ ٢٬٥ ٠٠ ٠٠ ٠١ منطقة النشاطات  

ئسي ٦٬٥ ٠٠ ٠١ ٠١ ٢٬٥ ٠٠ ٠١ ٠١ عني السفيهة  

ئسي ٠٦ ٢٬٥ ٠٠ ٠٠ ٢٬٥ ٠١ ٠٠ ٠٠ املنطقة الصناعية  

 

جدول )5(: تصنيف القطاعات احلرضية تبًعا لألوزان النسبية املتحصل عليها ملتغريات البنية األساسية واخلدمات 
بمدينة سطيف. املصدر: معاجلة الباحثني 2015.
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بمدينـة  احليـاة  جلـودة  املكانيـة  األنـامط   -5
: سـطيف

سـمحت املراحـل األربـع السـابقة بتقييـم جودة 
احليـاة بمدينـة سـطيف عـرب قطاعاهتـا احلرضيـة تبًعـا 
لـكل جمموعـة املتغـريات، مـن التقييـم النهائـي جلودة 

املعتمـدة  األربعـة  املتغـريات  كل  باسـتخدام  احليـاة 
بمدينـة  احلرضيـة  احليـاة  جـودة  مسـتوى  لتحديـد 
املتباينـة  املكانيـة  األنـامط  سـتعكس  والتـي  سـطيف، 
جلـودة احليـاة يف كل قطـاع حـرضي ويف املدينـة كليـًا 

.)6 )جـدول: 

 متغريات جودة احلياة بمدينة سطيف

 بيئية اجتامعية واقتصادية عمرانية اسم القطاع
بنية أساسية 

 وخدمات

ألوزان جمموع ا

 النسبية

مستوى 

 جودة احلياة

٥٬٢٢ منطقة النشاطات  ٥٬٢٢  جيد ٦٧ ٠٧ ١٥ 

مسكن ١٠٠٠حي   ٥٬٨  جيد ٦٢ ٢٣٬٥ ١٥ ١٥ 

٥٬٢٢ عني السفيهة  ٥٬١٧  جيد ٦١٬٥ ٦٬٥ ١٥ 

٥٬١٧ ١٧ القرصية  جيد ٦١ ١٦٬٥ ١٠ 

مسكن ١٠١٤حي   متوسط ٥٨ ١٨ ٠٥ ٢٠ ١٥ 

ةماشحل  ٥٬١٨  ٥٬٧ ١٥  متوسط ٥٣٬٥ ١٢٬٥ 

باهلضا  ٥٬١٤  ٥٬١٢ ئسي ٤٩ ١٢ ١٠   

٥٬١٢ ١٢ ثليجان ئسي ٤٨٬٥ ١٩ ٠٥   

٥٬١٧ قاوة  ٥٬١٢ ئسي ٤٧ ٩٬٥ ٧٬٥   

ئسي ٤٥٬٥ ١٨ ٢٬٥ ٢٠ ٥ حيياوي  

ئسي ٤٣ ٠٧ ١٥ ١٠ ١١ شوف الكداد  

٥٬١٧ ٧ كعبوب ئسي ٤٣ ١٦ ٢٬٥   

٥٬٤ مركز املدينة  ٥٬١٧ ئسي ٤٠٬٥ ١٣٬٥ ٠٥   

٥٬٣ املعدومني اخلمس ئسي ٤٠ ١٦٬٥ ١٠ ١٠   

ةملنطقة الصناعيا ئسي ٣٩٬٥ ٠٦ ٢٬٥ ١٠ ٢١   

 متوسط ٥٠٬٥٩ ١٣٬٤٣ ٨٬٥ ١٥٬٣٣ ١٣٬٣٣ مدينة سطيف

 

جدول )6(: األنامط املكانية لتقييم جودة احلياة بمدينة سطيف )2015(.. املصدر: معاجلة الباحثني 2015.
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باجلـدول رقـم )6(  املسـجلة  النتائـج  وتوضـح 
لتقييـم  املـكاين  التوجـه  املعتمـدة يف  املتغـريات  أمهيـة 
جـودة احليـاة بمدينـة سـطيف، إذ يتضـح ذلـك مـن 
خـال االنخفاض الكبـري يف القيم النسـبية للمتغريات 
البيئية، والتقارب يف القيم النسـبية املسـجلة باملتغريات 
واخلدمـات،  األساسـية  البنيـة  ومتغـريات  العمرانيـة 
األوزان  جممـوع  يف  تباينـات  وجـود  إىل  باإلضافـة 
واضحـة  فـوارق  وجـود  يعكـس  مـا  وهـو  النسـبية، 
القطاعـات احلرضيـة  احليـاة عـرب  يف مسـتوى جـودة 
املشـكلة ملدينـة سـطيف، حيـث سـجل قطـاع »منطقة 
النشـاطات« أكـرب وزن نسـبي قـدره 67%، وهـو مـا 
يعنـي ارتفـاع مسـتوى جـودة احليـاة احلرضيـة بـه، يف 
املقابـل عـرف قطـاع »املنطقة الصناعيـة« تدنيًا شـديدًا 
يف مسـتوى جودة احليـاة وضحته القيمة النسـبية الدنيا 
التـي حتصـل عليهـا واملقـدرة بــ 39,5%، بينـام تتـوزع 
القطاعـات احلرضيـة األخـرى بـني هاتـني القيمتـني، 
وهـو مـا سـمح بوضـع تصنيـف مـكاين هلـا حسـب 
قطـاع  بـكل  املسـجلة  احليـاة احلرضيـة  أنـامط جـودة 

حـرضي، كـام يـيل: 
- النمـط املكاين األول: »قطاعـات حرضية ذات 

جودة حيـاة مرتفعة«:
يضـم هـذا النمـط 4 قطاعـات حرضيـة، وهـي: 
مسـكن«،   1000 »حـي  النشـاطات«،  »منطقـة 
هـذه  تتميـز  حيـث  السـفيهة«،  »عـني  »القرصيـة«، 

القطاعـات احلرضية بمسـتوى عال يف نوعيـة متغرياهتا 
العمرانيـة والبيئيـة واالجتامعيـة واالقتصادية، وكذا يف 
بنيتهـا األساسـية واخلدمـات، وهـو مـا جعـل جممـوع 

يتعـدى %60. النسـبية هبـا  األوزان 
- النمـط املـكاين الثاين: »قطاعـات حرضية ذات 

متوسـطة«: جودة حياة 
ينتمـي إىل هـذا النمـط قطاعـان حرضيـان مهـا: 
يتميـزان  ومهـا  »حلشـامة«،  مسـكن«،   1014 »حـي 
يف  املعتمـدة  متغرياهتـام  نوعيـة  يف  متوسـط  بمسـتوى 
تقييـم جـودة احليـاة احلرضيـة، حيـث تراوحـت القيم 

النسـبية هبـام بـني 53,5% و58% عـىل الرتتيـب. 
حرضيـة  »قطاعـات  الثالـث:  املـكاين  النمـط   -

متدنيـة«: نوعيـة حيـاة  ذات 
ينـدرج ضمـن هـذا النمـط أكثر من نصـف عدد 
الـوزن  هبـا  يتعـدى  ال  حيـث  احلرضيـة،  القطاعـات 
النسـبي 49%، وهـو مـا يـدل عـىل تدهـور يف نوعيـة 

متغرياهتـا املعتمـدة يف عمليـة التقييـم.
أمـا بالنسـبة للنمـط املـكاين جلـودة احليـاة عـىل 
مسـتوى مدينـة سـطيف فهـو ينـدرج ضمـن النمـط 
املتوسـط بمجمـوع )50,59%( لـألوزان النسـبية، كـام 
توضحـه بوصلـة جـودة احلياة ملدينة سـطيف )شـكل: 
3(، وكـذا املسـطرة التـي ُتقـدم جمموعـات املتغـريات 
للتقييـم  املـكاين  التوجـه  يف  املسـتخدمة  مؤرشاهتـا 

 .)4 )شـكل: 
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شكل )3(: بوصلة جودة احلياة ملدينة سطيف )2015(. 

شكل )4(: مسطرة جودة احلياة ملدينة سطيف )اجلزائر(. 
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نتائج البحث
عـىل ضـوء ما سـبق، أمكـن احلصول عـىل بعض 
النتائـج املتعلقـة بمجموعـات املتغـريات املدرجـة يف 

تقييـم جـودة احليـاة، وذلـك كـام ييل:  

- املتغريات العمرانية: 
تتضـح نتائج املتغـريات العمرانيـة يف تأثريها عىل 
التبايـن املـكاين ملسـتوى جـودة احليـاة عـرب القطاعات 

احلرضيـة ملدينة سـطيف مـن خال مـا ييل:  
التباين املسـجل يف متوسـط مسـاحة املسـكن   -
والـذي يعـزى إىل تعدد األنامط السـكنية هبـا واملدرجة 
ضمن السياسـات اإلسـكانية املتعددة املنجـزة باملدينة، 

والظـروف التـي ظهرت فيهـا أحياؤها السـكنية.
بسـبب  كبـرية  فـوارق  ذات  سـكنية  كثافـة   -

واملسـاكن. للسـكان  املتسـاوي  غـري  التوزيـع 
الفضـاء  اسـتغال  يف  احلاصلـة  التغيـريات   -
األنـامط  حسـب  املفتوحـة  واملناطـق  والفراغـات 
السـكنية، واملرتبـط بشـكل كبـري بمسـاحة املسـكن يف 

ذاتـه. حـد 
تبايـن يف توزيـع الورشـات احلرفيـة املدجمـة   -
البنيـة  يف  باالختـاف  واملرتبطـة  املسـكن،  ضمـن 
االجتامعيـة لسـكان القطاعات احلرضيـة يف حد ذاهتم، 
واملتعلقـة بأنـواع خمتلفـة مـن احلـرف املهنيـة املوروثـة 

اآلبـاء واألجـداد. عـن 
تبايـن يف جـودة املسـكن الـذي يعتـرب اللبنـة   -
األوىل للتعبـري عن الرفـاه العمـراين بالقطاع احلرضي، 

والـذي عكسـه التاميـز يف حالة املبنـى ومـدى مطابقته 
البنـاء  ومـواد  البنايـة،  وعمـر  التعمـري،  لقوانـني 

املسـاكن... إنجـاز  عمليـة  يف  املسـتخدمة 
سـكان  رضـا  مـدى  يف  واضـح  اختـاف   -
القطـاع احلـرضي عـن حميطهـم السـكني والعاقـات 
التـي تربطهـم بجرياهنـم ضمن مـؤرش »مـدى ماءمة 

السـكن«. حميـط 

- املتغريات االجتامعية واالقتصادية: 
االجتامعيـة  املتغـريات  مـؤرشات  أثـرت 
مسـتوى  يف  مـكاين  تبايـن  وجـود  عـىل  واالقتصاديـة 
جـودة احليـاة احلرضية عـرب القطاعات احلرضيـة ملدينة 

سـطيف، نتيجـة لــِ:
السـكانية  لألحجـام  متـوازن  غـري  توزيـع   -
عـرب القطاعـات احلرضيـة، نظـًرا للتبايـن يف معدالت 
والنوعـي  العمـري  والرتكيـب  الطبيعيـة،  الزيـادة 
وحركـة اهلجرة، باإلضافـة إىل مدى تركـز التجهيزات 
جـذب  يف  جـًدا  مهـاًم  عامـًا  تعـد  التـي  واخلدمـات 
بشـكل  انعكـس  مـا  وهـو  واسـتقرارهم،  السـكان 
واضـح عـىل التبايـن املسـجل يف توزيـع فئـة السـكان 
املنتجـة وغـري املنتجـة والتـي مـن شـأهنا العمـل عـىل 

املعيشـية. أوضاعهـم  حتسـني 
بمـؤرش  املتعلقـة  البيانـات  يف  حـادة  فـوارق   -
العاقـات االجتامعية، ويمكن ذلـك يف طبيعة الروابط 
اجلواريـة بني السـكان عـرب القطاعات احلرضيـة ملدينة 
سـطيف والذي باسـتطاعته التأثـري عىل نوعيـة املحيط 
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السـكني املشـرتك بينهم، كـام ُيعد االختـاف القائم يف 
معـدالت ملكية السـيارة عرب القطاعـات احلرضية من 
أهـم املـؤرشات املعتمـدة يف عمليـة تقييم جـودة احلياة 
بمدينـة سـطيف، حيث يعـود سـببه إىل التبايـن الكبري 
الرشائيـة  القـدرة  مسـتوى  ويف  األرسي  الدخـل  يف 
الواسـعة  بالفـوارق  مرتبـط  مـؤرش  وهـو  للسـكان، 
التي سـجلها معـدال الشـغل واإلعالة عـرب القطاعات 
احلرضيـة والتـي كان هلـا انعـكاس واضح عـىل التباين 

املـكاين يف مسـتوى جـودة احلياة.

- املتغريات البيئية: 
متثلـت نتائـج مـؤرشات املتغـريات البيئيـة عـىل 
التبايـن املـكاين جلـودة احليـاة بمدينة سـطيف، كام ييل: 
حمدوديـة مصـادر الضجيـج بمدينة سـطيف،   -
والتـي تنحـرص أساًسـا يف املنطقـة الصناعيـة، وحمطـة 

نقـل املسـافرين...
احلرضيـة  النفايـات  كميـة  يف  حـادة  فـوارق   -
املنتجـة بـكل قطـاع حرضي، أضـف إىل ذلـك أن هذه 
النفايـات ترتاكـم يف مواضـع مكشـوفة داخل النسـيج 
احلـرضي ملـدة طويلـة نتيجـة العجـز املسـجل يف نظام 
يؤثـر  مـا  وهـو  منهـا،  والتخلـص  ومعاجلتهـا  مجعهـا 

بشـكل كبـري عـىل مسـتوى جـودة احليـاة باملدينـة. 
الفـرد  نصيـب  متوسـط  يف  حـاد  تبايـن   -
مـن  كل  اسـتحوذ  حيـث  اخلـرضاء،  املسـاحات  مـن 
الكـداد«  »شـوف  وقطـاع  املدينـة«  »مركـز  قطـاع 
عـىل معـدالت فاقـت املعـدل العاملـي الـذي حددتـه 

املنظمـة العامليـة للصحـة، نظـًرا لرتكز جل املسـاحات 
احلرضيـة العمومية يف مدينة سـطيف هبذيـن القطاعني 

احلرضيـني.
- متغريات البنية األساسية واخلدمات: 

أثـر التوزيـع املـكاين غـري املتـوازن للمـؤرشات 
املدرجـة ضمن متغـريات البنيـة األساسـية واخلدمات 

عـىل مسـتوى جـودة احليـاة، كـام ييل: 
تغطيـة مكانيـة مقبولـة للخدمـات التعليميـة   -
للطوريـن االبتدائـي واملتوسـط وتوزيـع متـوازن هلـا 
شـغل  »متوسـط  مـؤرش  أن  غـري  سـطيف،  بمدينـة 
تباينًـا كبـرًيا يف قيمـه مـن قطـاع  القسـم« قـد عـرف 
حـرضي آلخر عكسـه التبايـن يف توزيع عـدد التاميذ 
بـني املؤسسـات التعليميـة عـرب القطاعـات احلرضية.
سـجلت اخلدمـات الصحيـة بمدينة سـطيف   -

تغطيـة جيـدة مقارنـة باملعـدل الوطنـي.
بالتجهيـزات  املكانيـة  التغطيـة  شـهدت   -
عـرب  ملحوًظـا  تباينًـا  والدينيـة  والرياضيـة  الثقافيـة 
القطاعـات احلرضيـة ملدينـة سـطيف سـواء مـن ناحية 

نوعيتهـا. ناحيـة  مـن  أو  التجهيـزات  عـدد 
يف  بالغـة  أمهيـة  األمنيـة  اخلدمـات  سـجلت   -
توزيعهـا  خـال  مـن  سـطيف  بمدينـة  احليـاة  جـودة 
األمـن  سـيادة  يف  سـاهم  والـذي  املتـوازن،  املـكاين 
القطاعـات  لسـكان  اليوميـة  احليـاة  يف  واالسـتقرار 

احلرضيـة.   
النقـل  خلدمـات  وجديـة  واسـعة  تغطيـة   -
احلـرضي جمـاالت واسـعة من مدينة سـطيف، بشـكل 
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نوعـي ومقبـول بفـرص تنقـل متكافئة بني كل سـكان 
سـطيف. مدينـة 

تبايـن يف قيـم مؤرش »كفاءة اخلدمـات املكملة   -
للمسـكن« بـني القطاعـات احلرضيـة ملدينـة سـطيف 
عكسـه االختـاف يف مـدى فعاليـة الشـبكات التقنيـة 
املختلفـة )امليـاه الصاحلة للـرشب، الـرصف الصحي، 
كبـري عـىل  بشـكل  أثـر  مـا  وهـو  الغـاز(،  الكهربـاء، 

مسـتوى جـودة احليـاة هبا.
وحصيلـة كل نتائـج هـذه املتغـريات مـن خـال 
املتعلقـة  النسـبية  األوزان  إىل  وباالسـتناد  مؤرشاهتـا 
تباينًـا  عرفـت  قـد  احليـاة  جـودة  فـإن  مـؤرش؛  بـكل 
مكانًيـا واضًحا يف مسـتوياهتا عرب القطاعـات احلرضية 
للمدينـة، والتـي تتـدرج من النمـط اجليد إىل املتوسـط 
املـكاين  املسـتوى  أن  نجـد  ذلـك  مقابـل  فالسـيئ، يف 
جلـودة احلياة ملدينة سـطيف كليـًا يندرج ضمـن النمط 

املتوسـط.   
تعكـس  ال  النتائـج  هـذه  فـإن  عامـة،  وبصفـة 
احليـاة  جلـودة  املـكاين  للمسـتوى  احلقيقيـة  الصـورة 
املشـاكل  حجـم  وكـذا  سـطيف  بمدينـة  احلرضيـة 
اليوميـة،  السـكان  حيـاة  تعـرتض  التـي  والعراقيـل 
وعليـه ال بـد مـن اتبـاع منهـج يعتمـد عـىل مـؤرشات 
عديـدة، تسـتخدم أدوات تقنيـة متطورة جلمـع بياناهتا 
ومعاجلتهـا لتقييـم مـكاين أكثـر عمًقـا ودقـة، وعليـه 

التوصيـات. بعـض  تقديـم  يمكـن 

توصيات البحث
بعـض  إدراج  يمكـن  سـبق،  مـا  ضـوء  عـىل 

نذكـر:  أن  يمكـن  أمههـا  مـن  لعـل  التوصيـات 
املشـاكل  حلـل  الريـع  التدخـل  رضورة   -
ملدينـة  القطاعـات احلرضيـة  املسـجلة عـرب  احلرضيـة 
سـطيف، للتقليـل من التباينـات املكانية جلـودة احلياة.
- إعطـاء أولويات يف عمليـات التدخل لارتقاء 
احلرضيـة  القطاعـات  عـرب  احليـاة  جـودة  بمسـتوى 
ملدينة سـطيف، تبًعـا للمؤرشات املسـتخدمة واألوزان 

النسـبية املعتمـدة يف عمليـة التقييم. 
- رضورة االعتـامد عـىل تقنيـة ُنظـم املعلومـات 
اجلغرافيـة )GIS( بوصفهـا أداة إلنشـاء قاعـدة بيانـات 
هلـا  ملـا  ومؤرشاهتـا؛  املتغـريات  بمجموعـات  ختتـص 
مـن أمهيـة بالغـة يف توفـري كـم هائـل مـن املـؤرشات، 
إىل جانـب رسعـة معاجلتهـا، وهـو األمر الذي يسـمح 
وتبايناهتـا  احليـاة  جلـودة  املكانيـة  األنـامط  بـإدراك 

املختلفـة عـرب القطاعـات احلرضيـة للمدينـة.
العمرانيـة  واهليئـات  املصالـح  مجيـع  حـث   -
واملعامريـة بـرضورة العمـل هبـذا النـوع مـن الربامـج 
هبـدف  بينهـا،  فيـام  التكامـل  حتقيـق  لغـرض   ،)GIS(
التوجيـه الصائـب والرشـيد لصانعـي القـرار يف حتقيق 

أعـىل مسـتوى جلـودة احليـاة.
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خامتة
يعتـرب التوجه املكاين يف تقييم جـودة احلياة بمدينة 
سـطيف عمليـة رضوريـة وحاسـمة؛ ألهنا تشـمل كل 
املتغـريات واملتمثلـة أساًسـا يف: املتغـريات العمرانيـة، 
واالجتامعيـة واالقتصاديـة، والبيئيـة ومتغـريات البنية 
األساسـية واخلدمـات، حيث محلت هـذه املتغريات يف 
طياهتـا وضمن مؤرشاهتـا أنامطـًا مكانيـة متباينة جلودة 
احليـاة التـي يعيـش فيهـا سـكان مدينـة سـطيف عـرب 
قطاعاهتـا احلرضيـة، والتـي تـم التعبـري عنهـا باعتـامد 
األوزان النسـبية التـي ُقسـمت وفـق أمهيـة املتغـريات 
املسـتخدمة يف عمليـة التقييـم ودرجة تأثريهـا يف جودة 

احلياة.
وعليـه، فقد وزعـت القطاعـات احلرضية ضمن 
واملتوسـط  اجليـد  بـني  احليـاة  جلـودة  متباينـة  أنـامط 
واملتـدين، والـذي يـؤدي يف األسـاس إىل االختـاف 
الواضـح يف نوعيـة مؤرشاهتا املسـتخدمة، والتي برزت 
أبعادهـا مـن خـال بوصلـة ومسـطرة جـودة احليـاة 
احلرضيـة كتمثيـل بياين شـامل لكل املـؤرشات، والتي 
أعطـت رؤيـة شـاملة ومفصلـة للنمـط املـكاين جلودة 
احليـاة بمدينـة سـطيف مـن مجيـع اجلوانـب العمرانية، 
واالجتامعيـة واالقتصاديـة، والبيئيـة... عـرب قطاعاهتا 
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Abstract: This research aims to clarify the process of assessing the quality of life in cities, based on a set of economic, 
social, architectural and environmental variables and others related to infrastructure and services, as well as building 
on the relative weights, in order to detect different spatial disparities of quality of life through urban sectors cities.
We will try to use many variables that contribute to the classification of the quality of life to the different 
spatial patterns in the city of Setif that we have chosen as spatial area for this search, and analyze the 
various causes and factors that led to the improvement of the level in some urban sectors and its decline 
in other sectors, as a prelude to visualize some appropriate recommendations that will mitigating the 
differences in the level of quality of life, and drew the attention of decision-makers in the city of Setif to the 
need to address the deficits in some variables in order to improve the level of quality of life of the population.

Key words: quality of life, where I went for evaluation, variables, the relative weights, the city of Setif, Algeria.


