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 :ملخص

دائرة  14جاء هذا البحث كمحاولة الستخدام أسلوب التحليل باملركبات األساسية لتصنيف 
مؤشرا اقتصاديا، مت  96لوالية تيارت وفق خصائصها الطبيعية، االقتصادية واالجتماعية باالعتماد على 

  .XLSTATإخضاعها للمعاجلة اإلحصائية باستخدام الربنامج اإلحصائي 
وقد أظهر التحليل وجود أربع جمموعات، متثلت اجملموعة األوىل يف دائرة تيارت و اليت تتميز 

السوقر، فرندة، قصر الشاللة و اليت تتميز بالتنمية احلضرية، : هيت املتعددة، واجملموعة الثانية و باإلمكانا
تنمية زراعية و فالحية، هي مناطق ذات عني كرمس، عني الذهب، محادية، و : هبا: واجملموعة الثالثة
هبا الدمحوين، مغيلة، واد ليلي، مشرع الصفا، مدروسة، الرحوية وهي مناطق شبه مهمشة : واجملموعة الرابعة

اقتصاديا، وباعتبار أهنا تتوفر على العديد من اخلصائص التنموية، فإنه ميكن االستثمار يف السياحة مثال و 
 .  يف األنشطة التجارية

 .األساسية باملركبات التحليل ،التنمية االقتصادية احمللية، التخطيط االسرتاتيجي :تاحيةالكلمات المف
Résumé : 

Cette recherche est venue autant qu’une tentative d'utiliser la méthode 

d’analyse en composantes principales, pour le classement de 14 Daira de la 
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wilaya de Tiaret selon ses caractéristiques naturelles, économiques et 

sociales, basé sur 69 indicateurs économiques, qui ont été soumis à un 

traitement statistique en utilisant XLSTAT. 

L'analyse a montré la présence de quatre groupes : le premier groupe 

est la Daira de Tiaret, qui se caractérise par multi-potentiel, le second 

groupe: Sougueur, Frenda, Ksar Chellala, qui se caractérise par un 

développement urbain, le troisième groupe: ain Kermes, Ain Dheb, 

Hamadia, qui sont des régions du développement agricole, et le quatrième 

groupe: Dahmouni , Mghila,Oued Lili, Mecheraa Sfa Medroussa, Rahouia 

qui sont des zones marginalisées économiquement, et comme elles sont 

disponibles sur plusieurs caractéristiques de développement, donc on peut 

investir dans le tourisme, par exemple, à dans les  activités commerciales. 

Mots clés: développement économique local, la planification stratégique, 

l'analyse en composantes principales 

 :مقدمة
 و البشرية و الطبيعية للموارد األمثل االستغالل إىل االقتصادية احمللية التنمية اسرتاتيجيات هتدف

 (الطبيعية االجتماعية، االقتصادية،) املقومات مجيع من االستفادة خالل من التجهيزات و العامة املرافق
 املناطق تأهيل حملاولة إسرتاتيجية وخطط برامج تشكيل طريق عن الشاملة، التنمية لتحقيق املناطق ملختلف

 تصنيف ارتأينا تيارت، بوالية حملية تنمية إحداث غيةوب هنا من لالستثمارات، جاذبة بيئة خبلق نشاطاً، األقل

 .هلا األنسب التنموية الربامج اختاذ و لصياغة االقتصادية، ملؤشراهتا وفقا الوالية هذه دوائر
 دوائر بني التوازن وحتقيق تيارت والية يف احمللية التنمية إمكانيات حتليل حملاولة الدراسة هذه جاءت لذا

  .تنميطها حماولة أخرى بعبارة أو بينها التنموية الفجوات ييقتض و الوالية، هذه
 :الدراسة مشكلة :أوال

 احمللية االقتصادية للتنمية االسرتاتيجي التخطيط إمكانية على التعرف يف الدراسة مشكلة تتحدد  

 لاسؤ ال على اإلجابة هذه دراستنا يف حناول وعليه األساسية، باملركبات التحليل أسلوب وفق تيارت بوالية
 :التايل
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 أسلوب وفق تيارت بوالية المحلية االقتصادية للتنمية التخطيط إمكانيات تشخيص يمكن كيف   

 ؟ األساسية بالمركبات التحليل
 : الفرعية سئلةاأل من مجلة اإلشكالية هذه حتت تندرج و
 احمللية؟ االقتصادية بالتنمية املقصود ما -
 االسرتاتيجي؟ التخطيط هو ما -
 األساسية؟ باملركبات التحليل وفق احمللية للتنمية التخطيط ميكن مدى أي إىل -

 :يلي ما خالل من الدراسة هذه أمهية تأيت :الدراسة أهمية :ثانيا
 إىل هتدف علمية طرق وفق تُبىن منظمة عملية احمللية، االقتصادية للتنمية االسرتاتيجي التخطيط يعترب -

 التنموية؛ األهداف حتقيق بغرض املتاحة املوارد كافة باستخدام املدى، بعيدة خطط وضع
 منهجية تبين يف القرار وصناع املدراء ملساعدة تيارت والية عن املعلومات تقدمي يف الدراسة هذه تساعد -

 حملياً؛ وتوظيفه االسرتاتيجي التخطيط
 .للوالية احمللية املوارد كافة من لالستفادة التنموية، اإلسرتاتيجية اخلطط عوض -

 :يلي ما إىل الدراسة هذه هتدف :الدراسة أهداف :ثالثا
 الوالية؛ إمكانيات حول معلومات قاعدة توفري -
 االقتصادية؛ التنمية إمكانيات حسب الوالية دوائر تصنيف -
  .التنموية الربامج لوضع القرار صناع مساعدة شأهنا من صاديةاالقت اإلمكانيات توزيع خبارطة اخلروج -

 الدراسة فرضيات :رابعا
 االقتصادية؛و  الدميغرافية االجتماعية، غرياتللمت وفقا تيارت والية دوائر بني تباين و اختالف هناك -
 .رتتيا لوالية االسرتاتيجي التخطيط يف الكبري األثر الفالحية األراضي لعامل يكون أن ميكن -
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 الدراسة عينة و مجتمع :خامسا
 املؤشرات عن املعلومات خمتلف مجع مت قد و تيارت، لوالية دائرة 11 من الدراسة عينة تتكون

  .دائرة لكل االقتصادية
 الدراسة منهج :سادسا

 قيد املشكلة لتحليل األنسب أنه كون التحليلي، املنهج استخدام مت فقد الدراسة، طبيعة على ءبنا

 لوالية امليزانية إعداد و الربجمة مديرية من املعلومات مجع خالل من امليدانية الدراسة إىل إضافة الدراسة،

 .تيارت
 الدراسة أداة :سابعا

 96 على االعتماد خالل من البيانات، ملعاجلة  XLSTATاإلحصائي الربنامج على االعتماد مت

 .غريها و الدميغرافية االقتصادية، االجتماعية، اخلصائص مشلت متغرية
 الدراسة حدود :ثامنا

 1026 سنة بفرتة زمنياً  الدراسة حتددت حيث :الزمنية الحدود. 
 اجلزائرية اجلمهورية يف تيارت والية دوائر مستوى على الدراسة متت :المكانية الحدود. 

 النظري اإلطار :األول المحور
 :حول التنمية المحلية االقتصادية أساسيات .1

ظهر مفهوم التنمية احمللية االقتصادية مع تطور البعد البشري يف الفكر االقتصادي السائد خالل 
وذلك بازدياد االهتمام النصف الثاين من القرن املاضي، فأصبحت من أهم اهتمامات خمتلف احلكومات 

 طري، فهي تعترب مطلباالقباجملتمعات احمللية كوهنا الركن الرئيسي إلحداث التنمية الشاملة على املستوى 
لتحقيق العدالة يف توزيع املكاسب بني خمتلف األجيال، وأداة مهمة ملواجهة التحديات املتزايدة  أساسيا

كان العامل القروي احلقل األول  لقد. ألفراد اجملتمع، و حتقيق نوع من التوازن اجلهوي بني خمتلف األقاليم
عملية  املدن خصوصا يف األحياء، فالتنمية احمللية ود القرية إىللتطبيق هذا املفهوم، لكنه اليوم جتاوز حد
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فاجلهود الذاتية و املشاركة الشعبية ال تقل أمهية  تستوجب تضافر اجلهود احمللية الذاتية و اجلهود احلكومية،
 .يةعن اجلهود احلكومية يف حتقيق التنمية عرب مسامهة السكان يف وضع و تنفيذ مشروعات التنم

 :عريف التنمية المحلية االقتصاديةت .1.1
على ف" ،التنمية قبل احلديث عن التنمية احمللية االقتصادية البد من االلتفات إلـى معىن كلمة

و بعبارة  املستوى اللغوي يقصد هبا االزدهار، الزيادة، و الرفاهية، مما يوحي بتغيري إجيايب و بتطور و تقدم،
أو لبلد تعين الطموح إىل غد أفضل على املستويات  أخرى إن التنمية بالنسبة جملموعة من السكان

وبصفة عامة تعين التنمية التمكن من الوصول باستمرار إىل مستوى ، االقتصادية واالجتماعية و الثقافية
ا يدل على أن التنمية سياق حركي عيش جيد من الناحيتني املادية و املعنوية وإن دل هذا على شيء، فإمن

يؤدي إىل االنتقال من وضع سابق غري مرض إىل وضع الحق يستجيب بكيفية مرضية إىل حاجات 
وطموحات الشخص واجلماعة، فاهلدف األخري من التنمية هو تفتح الشخص الذي يؤدي إىل تقدم 

 1."اجملتمع
 واالختالف هلذا التشابك ونتيجة ومتشابكة، متداخلة، متفاعلة تعترب و أبعادها التنمية مصادر إن

 اليت العملية هي":المحلية للتنمية تعاريف يلي سنقدم ما ويف النظر حوهلا،  ووجهات االجتاهات تعددت
 مبستويات لالرتفاع احلكومية و اجلهود اجلهود الشعبية بني الفعال التعاون حتقيق بواسطتها ميكن

 للسكان احلياة نوعية حتسني منظور من ثقافيا، اجتماعيا، احمللية اقتصاديا، الوحدات و احمللية التجمعات
 فهي، 2 "منظومة شاملة و متكاملة يفاحمللية  اإلدارة مستويات من مستوى يف التجمعات احمللية تلك

 القيادات خالل من احمللية، الوحدة احتياجات عن تعرب حملية سياسة عامة إطار يف تتم اليت التغيري عملية
 .احمللية الوحدة لكل أفراد املعيشة مستوى رفع إىل وصوال احمللية، املوارد استغالل على احمللية القادرة

                                                 
جامعة البليدة،  ،اإلنسانية، جملة العلوم إشكالية التنمية المحلية المستدامة في ظل حماية البيئةمليكة طيب سليمان،  1

 .01 ص ،8002، 93 العدد اجلزائر
 .11 ص ، 2001اإلسكندرية، اجلامعية ، درا ،المحلية والتنمية المحلي التمويل املطلب، احلميد عبد عبد 2
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 1:و يقوم مفهوم التنمية احمللية على عنصرين رئيسيني مها   
ذولة املشاركة الشعبية يف جهود التنمية احمللية، و اليت تقود إىل مشاركة السكان يف مجيع اجلهود املب -

 .لتحسني مستوى معيشتهم ونوعية احلياة اليت يعشوهنا معتمدين على مبادراهتم الذاتية
 .توفري خمتلف اخلدمات ومشروعات التنمية احمللية بأسلوب يشجع االعتماد على النفس واملشاركة -

 يف كافة سكنية مقاطعة أو سكنية مبنطقة اخلاصة التنمية "عن عبارة على أهنا احمللية التنمية وتعرف
 على ، والعمل تعرتضهم أمهية كبرية اليت املشكالت إيالء مع والثقافية االجتماعية االقتصادية، اجلوانب

 كافة يف التنموية أيضا الزيادة كما تعين وطنية شاملة، خطة إطار ضمن املسؤولة السلطات قبل من حلها
 اإلنساين املستوى وحتقيق والنمو التنمية من متقدمة مراحل إىل احمللي للوصول املستوى على القطاعات

 4."السواء على إمكانيته و املعاصر االجتماعي التفكري حتدده مثاليات الذي
كما تعرف على أهنا تلك العملية اليت يشرتك فيها كل الناس يف احملليات و الذين يأتون من كل "

يعملون سويًا لتحفيز النشاط االقتصادي احمللي و الذي ينتج عنه اقتصاد يتسم باملرونة القطاعات و 
رد و اجملتمع، مبا فيها واالستدامة، وهي عملية هتدف إىل تكوين الوظائف اجلديدة وحتسني نوعية احلياة للف

 5."الفقراء و املهمشني، مع احملافظة على البيئة
عملية تغيري تتم بشكل مستمر ال تتوقف وال تنته عند نقطة معينة لكنها "وتعترب التنمية احمللية 

ومن أجل ذلك فإن التنمية  ومتصاعدة إلشباع احلاجات واملطالب املتجددة للمجتمع احمللي، مستمرة

                                                 

 
، إستراتيجية ترقية التشغيل في الجزائر في إطار برامج دعم التنمية المحلية المستدامةبـوقـرة رابـح، عـريوة حمـاد،  4

 كلية العلوم االقتصادية، التجارية و علوم التسيري،مداخلة مقدمة ضمن امللتقى الدويل التنمية املستدامة وظاهرة البطالة،  
 .02ص  ،8011وفمرب ن 19 -11

 .81ص  ،1660، 1 اإلسكندرية، طبعة ،والتعليم التربية وزارة العريب، الوطن يف التنمية عقلة، أمني حممد 5
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يف الدول املتقدمة كما توجد يف الدول النامية، وتوجد يف املناطق احلضرية كما توجد يف  احمللية توجد
 6."املناطق الريفية

فمنطلق التنمية احمللية هو تبين مبدأ البناء من أسفل، بأن جنعل من تنمية األقاليم احمللية نقطة 
كل املوارد واألخذ بعني االعتبار خصوصيات لكل، من خالل االستغالل األمثل االنطالق لتنمية اجملتمع ك

 .ملنطقةا
فهي عبارة عن تلك العملية اليت يعمل من خالهلا القطاعني العام  التنمية االقتصادية المحليةأما 

فممارسة  واخلاص مجاعيا على خلق أفضل الظروف لتحقيق منو اقتصادي و مستوى حياة حسن للجميع،
تنمية اقتصادية حملية هو ما يعين العمل مباشرة على بناء القوة االقتصادية ملنطقة ما حملية، و ذلك بغية 

 .حتسني مستقبلها االقتصادي و مستوى نوعية احلياة لسكان تلك املنطقة
 جمرد النمو االقتصادي إىل"جيب التمييز بني التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي، حبيث يشري و 

زيادة الكمية يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي، واملفهوم العكسي للنمو االقتصادي هو الركود 
االقتصادي، بينما تعترب التنمية االقتصادية ظاهرة مركبة تتضمن النمو االقتصادي كأحد عناصرها املهمة، 

املفهوم العكسي السياسية والثقافية، و جتماعية و باإلضافة إىل حدوث تغيري يف اهلياكل االقتصادية واال
للتنمية هو التخلف، وهلذا فهي أمشل من النمو، إذ أهنا تعين النمو مع التغيري، والتنمية االقتصادية احمللية 

 .7"عن التنمية اليت تنتهجها احلكومة املركزية لي أو اجلهوي أو اإلقليمي بعيداتعين الزيادة، النمو والتغيري احمل
نمية احمللية البعد االقتصادي من أجل تنمية اإلقليم احمللي اقتصادياً، و ذلك عن طريق تراعي الت

البحث عن القطاع أو القطاعات االقتصادية اليت ميكن أن تتميز هبا املنطقة، سواء عن الطريق الصناعي، 

                                                 
األدوار المستقبلية للحكومات المركزية والمحليات والقطاع "جمموعة خرباء، التنمية املستدامة واإلدارة اجملتمعية، 6

، البحريناملنظمة العربية للتنمية واإلدارة، املنامة،  أوراق املؤمتر العريب الرابع لإلدارة والبيئة،، "المدنيو المجتمع الخاص 
 .92ص ،8001نوفمرب  80-81

 .10، ص، مرجع سبق ذكرهالتمويل المحلي والتنمية المحليةاحلميد عبد املطلب،  عبد 7
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النهوض بالنشاط الزراعي أو احلريف، هلذا جند أن املنطقة اليت حتدد مميزاهتا مسبقا تكون قادرة على 
االقتصادي املناسب هلا من أجل توفري فائض القيمة عن طريق املنتجات احملققة، باإلضافة إىل ذلك ميكن 

تصبح التنمية احمللية حتقق البعد االقتصادي عن "هلا أن تدمج أفراد اجملتمع الباحثني عن فرص عمل، وهلذا 
نتجات اليت تتميز هبا املنطقة من جهة أخرى،  طريق امتصاص البطالة من جهة، و عن طريق توفري امل

... كذلك تعتمد التنمية احمللية على بناء هياكل القاعدة احمللية من الطرقات، مستشفيات ومدارس
باإلضافة إىل كوهنا تسمح بدمج طاليب العمل فإهنا متهد الطريق حنو اجلو املناسب ألفراد اجملتمع القاطنني 

حاب رؤوس األموال املتواجدين يف األقاليم أخرى من أجل االستثمار هبذا اإلقليم، و تستقطب أص
 2 ."باملنطقة

 :التنمية احمللية االقتصادية على املبادئ األساسية التاليةتعتمد  :مبادئ التنمية المحلية المستدامة .1.1
 ؛التنمية هي عملية شاملة -
 ؛مسامهة املبادرات و املشاريع الصغرى يف التنمية الشاملة -
  .املوارد البشرية هي القوة الدافعة للتنمية -

 :يلي ما إىل احمللية التنمية جهود هتدف :األهداف األساسية للتنمية المحلية االقتصادية .1.1
 يراعي متوازن منو حتقيقتثمني املوارد البشرية و الطبيعية و األمالك احمللية و ترشيد استعماهلا من أجل " -

 التنمية؛ مثار يف توزيع االجتماعي و التكافؤ املوارد توزيع يف االقتصادية الكفاءة اعتبارات
وتشجيع إنشاء املؤسسات الصغرية ( صناعة، زراعة، خدمات)دعم األنشطة االقتصادية املنتجة للثروات  -

 احلضري بتكاثف وتوحيد اجلهود؛شبكة اخلدمات يف الوسط الريفي و  واملتوسطة وتعزيز
 احلضرية و لتضييق املناطق إىل اهلجرة من و احلد الطرد عوامل على للقضاء الريفية املناطق على الرتكيز -

 واحلضر؛ الريف بني خليةاالد الفجوة
                                                 

جامعة الدكتور حيي  ، جملة البحوث والدراسات العلمية،أبعاد التنمية المحلية وتحدياتها في الجزائرغرييب امحد،  8
 .01 ص ،8010 أكتوبر، 01 لعددا فارس، املدية،
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 9 "التخفيف من الفوارق التنموية بني األقاليم و الواليات و داخل اإلقليم الواحد؛ -
 خاصة للمناطق وبصفة السكاين، التكدس مشكلة حلل باملوارد املتمّيزة الواعدة املناطق إىل دفعة إعطاء -

 العمل فرص من الكامل، لتوفري مزيد االستغالل دون االقتصادية إمكاناهتا زالت ما اليت الريفية -
 للشباب؛

 املدين؛ و اجملتمع اخلاص القطاع مشاركة و زيادة اجلديدة االستثمارات من مزيد تشجيع -
 ؛منطقة بكل مراكز املعلومات طريق عن والقرى للمراكز واحملتملة املتاحة واملوارد الحتياجاتا حتديد -
 اجلديدة؛ باملناطق التقليدية غري الصغرية للمشروعات التصدير فرص زيادة -
 ترقية األنشطة االقتصادية املالئمة لكل إقليم من خالل مراعاة اخلصوصية اليت متيز كل جهة؛ -
 تنمية التهيئة احلضرية عن طريق تشجيع االستثمار العمومي واخلاص، الوطين واألجنيب؛ -
 ؛النشاطات القطاعية االقتصادية وضع سياسة اقتصادية جوارية وتفعيلها لتتوافق معها خمتلف -
 ؛ة وترقية نوعية اخلدمات اجلواريةحتسني ظروف وإطار حياة املواطنني بتطوير مراكز احليا -
 .10 .ضمان العدالة يف االستفادة اخلدمات األساسية -
 :االستراتيجي التخطيط .2 

 :االستراتيجي التخطيط تعريف .1.1
 .املستقبل هذا لتحقيق تكتيكات تطور و مستقبلها تطور املؤسسة ترى خالهلا من اليت العملية هو -
 األولويات اجتاه العالقة ذوي كل وسط االلتزام تبين و املؤسسة تتفق خالهلا من اليتو  املنظمة العملية هي -

 22 .احمليطة البيئة مع وتتعاطى رسالتها حتقق اليت األساسية

                                                 
 .00 ، مرجع سبق ذكره، صالتنمية المحلية وتحدياتها في الجزائر أبعادغرييب امحد،  9

 .11 ص ، 2002 األردن، والتوزيع، للنشر وائل دار العمل، وإجراءات التنظيم اللوزي، موسى 10
 .02 ، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، صتجربة التنمية المحلية في الجزائرأمحد شريفي،  11



 ةــنـة صابريـــــــــــبني. د
 بلجياللي فتيحة. د

التخطيط للتنمية االقتصادية المحلية بوالية تيارت وفق  إمكانياتتشخيص 
 من منظور االقتصاد المكاني ACPأسلوب التحليل بالمركبات األساسية  

 

64 

 

 التعرف حماولة و الداخلية، املنظمة بيئة يف يدور ملا عميق و واقعي فهم إىل تستند ختطيط عملية عن يعرب -
 واملخاطر الفرص على التعرف وحماولة اخلارجية املنظمة بيئة فهم و فيها، الضعف نقاط و القوة نقاط لىع

 البدائل من مجلة بصياغة له واإلعداد املستقبل، واستشراف توقع من ميكن مما عليها، تنطوي اليت

 باجتاه املنظمة بيئة يف التأثري شأهنا من اليت و بل أهدافها، لتحقيق املنظمة تقود اليت (االسرتاتيجيات)

  21.األهداف هذه حتقيق تسهيل يف تساهم أفضل ظروف و شروط وخلق
 و الفرص مع بفعالية للتعامل األجل طويلة اخلطط تنمية أنه على االسرتاتيجي التخطيط يعرف -

 متلكها اليت للموارد الضعف و القوة مصادر ضوء يف و للمؤسسة، اخلارجية البيئة يف املوجودة التهديدات

 املمكن األهداف صياغةو  ورسالتها املؤسسة مهمة تعريف كذلك ويتضمن الداخلية، بيئتها يف املؤسسة

  21.للمؤسسة العامة السياسة توجهات ووضع االسرتاتيجيات، تشكيل و تطويرو  حتقيقها
 و األساليب و الطرق كل تثماراس إىل يهدف منظم عقلي جهد هو االسرتاتيجي فالتخطيط وعليه

 غايات أو أهداف حتديد االسرتاتيجي التخطيط ويتضمن املرجوة، األهداف حتقيق أجل من املتاحة املوارد

 الشاملة اخلطط من عةجممو  تطويرو  الغاياتو  األهداف هذه لتحقيق الالزمة اإلسرتاتيجية بناء و ،املؤسسة

 11(.فعله؟ كيف) الوسائل و (فعله؟ جيب الذي ما) بالنواتج يهتم إنه األنشطة، تنسيقو  لدمج
 

                                                 
مشروع تطوير أداء املنظمات األهلية من الداخل، شبكة املنظمات  التخطيط االستراتيجي، صابر يونس عاشور، 12

 .1ص  ،8009 فلسطني، دليل املتدرباألهلية الفلسطينية، 
، دراسة واقع ممارسة التخطيط االستراتيجي لدى مديري المنظمات األشقررشدي عبد اللطيف وادي، إبراهيم  13

 ،فلسطني ،8العدد ، 10 جملة اجلامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية، اجمللد، غير الحكومية المحلية في قطاع غزة
 .4ص  ،8006

معوقات التخطيط االستراتيجي في جامعة أم القرى من وجهة نظر محد بن مرضي الكلثم، حازم علي امحد بدارنه،  14
اململكة العربية ، 11اجمللة العربية لضمان جودة التعليم العايل، اجمللد اخلامس، العدد ، أعضاء هيئة التدريس فيها

 .9ص  ،8018السعودية، 
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 :المحلية للتنمية االستراتيجي التخطيط مراحل .1.1
 مرنة، عملية األخري هذا أن إال احمللية، االقتصادية للتنمية االسرتاتيجي للتخطيط مراحل مخس هناك

 11 .احمللية لالحتياجات وفقاً  أخرى مرحلة مع بالتوازي املراحل أحد تنفيذ يستمر ما وغالبا
 من مبكرة مرحلة يف املوافقة جيب فإنه ،ناجح بشكل اجلهود تنظيم يتم لكي الجهود تنظيم :األولى المرحلة

 جملس يف احمللية بالتنمية اخلاص العمل فريق تشكيل وجيب ،املؤسساتية الرتتيبات على لتخطيطا عملية

 احمللية التنمية عملية جناح يتطلب حبيث االسرتاتيجي، التخطيط عملية إدارة مبدئية بصفة يتول الذيو  ،املدينة

 واملؤسسات األفراد بتحديد االسرتاتيجي التخطيط عملية وتبدأ اخلاص، القطاعو  احلكومية اجلهود تضافر

 .احمللي االقتصاد يف تؤثر اليت الفئات كل إىل باإلضافة التدريب مؤسساتو  البحوث ومراكز ةواألنشط العامة
 احمللية، االقتصادية للتنمية إسرتاتيجية حتديد يف رغبةال حالة يف :المحلي االقتصاد تقييم :الثانية المرحلة

 يف االقتصادية العالقات أو الروابط دراسة خالل من احمللي االقتصاد عن األساسية البيانات على للحصول
 وتنمية والتصنيع املختلفة، األنشطة تنمية يف املتوافرة النوعيةو  الكمية تاملعلوما تستخدم سوف معينة، منطقة

 وأول احمللي، لالقتصاد االسرتاتيجي االجتاه حتديد على تساعد واليت األخرى البيانات إىل باإلضافة املهارات،

 .األساليب من عدد باستخدام البيانات وحتليل جتميع بعدها ،املعلومات بتحديد تبدأ ذلك يف وةخط
 املدن إلحدى النطاق واسع إسرتاتيجي ختطيط إعداد من اهلدف إن :اإلستراتيجية إعداد :الثالثة المرحلة

 قيام عند األمر يستلزم و احمللية، للتنمية االسرتاتيجي بالتخطيط للقيام متكامل منهج إىل التوصل هو

 القتصاديةا التنمية بني التوازن حتقيق اإلسرتاتيجية، بإعداد اخلاصة وجمموعات احمللية احلكومات يف املختصني

 .االجتماعيةو  البيئية املتطلباتو  احمللية
 وإجراءات أهداف ذات إمجالية خطة عن عبارة اإلسرتاتيجية هذه :اإلستراتيجية تنفيذ :الرابعة المرحلة

 عمل برنامج تضع كما حتقيقها، جيب اليت األهداف حتدد أهنا عن فضالً  األجل، طويلة أو  متوسطة قصرية،
                                                 

، وكالة الغوث تنفيذ وتقويم ورشة عمل لعشرين مديرا حول التخطيط االستراتيجيو  تنظيم زياد حممد ثابت،  15
    .9 ص ،8009 الدولية، مركز التطوير الرتبوي، أكتوبر
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 من كل تتناول كذلكو  البيئية و واالجتماعية ملاديةا سواء احمللي اجملتمع اقتصاد يف القوة نقاط وتنمية لتعزيز

 .املتاحة الفرص و التحديات
 بني ما ترتاوح لفرتة احمللية االقتصادية التنمية إسرتاتيجية اقرتاح يتم .اإلستراتيجية مراجعة :الخامسة المرحلة

 أن جيب و احمللية، الظروف تطورات مع لتتواءم لتعديلها سنوياً  مراجعتها ينبغي لكن سنوات مثان إىل ثالث

 بعملية القيام وجبانب ،التنفيذ مراحل كذلكو  واآلثار، والنتائج املخرجاتو  املدخالت راجعةامل عملية تشمل

  .احمللية الظروف لتغري استجابة اإلسرتاتيجية بتعديل القرار ملتخذي النظم فإن اإلسرتاتيجية راجعةم
 

 العملي اإلطار :الثاني المحور
 :أسلوب التحليل بالمركبات األساسية .1

ات كمية مستمرة، غري متجانسة، لدراسة متغري ، ACPتستعمل طريقة التحليل باملركبات األساسية 
ــل أساسيــــــة سنــــــة قـــــد و  ، و طـــــــــور على يــــــــــد k.Pearsonمـــــن قبـــــــــل  1601قــــــدم التحليـل إىل عـــوامــــ

H.Hotelling،  التحليـــــــل اهلندســــي للمعطيــــــات "، و يعــــــــــــرف أيــــضا بــــاســــم 1611سنــــــــة
(Analyse Géométrique des Données)  حتليـــــل االرتبـــــــاطات"أو" (Analyse des 

Corrélations). 
 : (ACP)مفهوم التحليل بالمركبات األساسية .1.1

هو أسلوب إحصائي رياضي يؤدي إىل تقسيم عدد من املتغريات إىل جمموعات يطلق على كل 
مبعىن جتمع عدد من املتغريات معا، وهي أيضا تعين ارتباط عدد من  ،(facteur) اسم عامل جمموعة

املتغريات ببعضها البعض ارتباطا عاليا، وارتباطها بغريها ارتباطا منخفضا، كما أهنا تسعى لوصف العالقات 
 .بني األفراد و بني املتغريات فيما بينها، و عالقة املتغريات و األفراد معا

 :  ACPالواجب مراعاتها في تطبيقالمبادئ األساسية  .1.1
 :متغريات جديدة تتميز بثالثة خصائص أساسية pمتغريات إىل  k املرور من -
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p  أقل بكثري منk *. املتغريات اجلديدةp  هي تركيبات خطية للمتغرياتk  اليت لكل واحدة حصة
 ؛هي مستقلة أي ال يوجد بينها ارتباط pاملتغريات اجلديدة .* متزايدة مسماة باملكونات األساسية

 ؛ طرق احلساب املستعملة تدخل متغريات قياسية -
 .اختيار عدد املكونات اجلديدة و ترمجتها -
 :تطبيق أسلوب التحليل بالمركبات األساسية على مؤشرات التنمية االقتصادية المحلية لتيارت .1
 .األساسية باملركبات التحليل باستخدام تيارت لوالية التنموية املؤشرات دراسة إىل املرحلة هذه يف نسعى   

 :البحث مجتمع .1.1
 منطقةو  الواليات من العديد بني هامة وصل حلقة تعترب تيارت والية فإن اجلغرايف، ملوقعها نظرا

 والية تقعو  19.جغرافيا متنوعة متجانسة، غري احةمس ذات منطقة تعترب اجلنوب، و الشمال بني التماس

 8كلم 80.050.05 مساحة على متتد بلدية، 18 و دائرة 11 من تتكون اجلزائر، غرب تيارت
 .جنوبا واجللفة سعيدة،و  معسكر غربا البيض،و  األغواط جنوباً  غليزان،و  تيسمسيلت والييت مشاال حتدها

 باالعتماد ،دائرة 14 عددها و تيارت، يةوال دوائر هو الدراسة هذه عليه طبقت الذي البحث جمتمع

 .االقتصادية التنمية يف املسامهة شأهنا من اليت و ...االقتصادية، الدميغرافية، اخلصائص ميثل مؤشر 96 على
 :الدراسة في الداخلة المتغيرات .1.1

 املؤشرات من جمموعة توظيف مت لالستثمارات، جذبا واألقل نشاطاً  األكثر املناطق إىل الوصول بغية
 :إىل املتغريات هذه وتنقسم .والتحليل اإلحصائية للمعاجلة إخضاعها  متو  دائرة، كل خصائص متثل التنموية

 عدد :الديمغرافية المتغيرات -...الطاقة التجارة، العمل، التعليم، الصحة، :االقتصادية المتغيرات -

 املستعملة املساحات الغابات، الفالحية، األراضي تقسيم :العمرانية المتغيرات -..النمو معدل السكان،

 ...املياه الغاز، الكهرباء، :االجتماعية والخدمات العامة والمرافق التحتية البنية متغيرات -...للزراعة

                                                 
 .متابعة امليزانية، لوالية تيارتوثائق مقدمة من قبل مديرية الربجمة و  16
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 :للبيانات اإلحصائية المعالجة .1.1
 ليتم بيانات، مصفوفة شكل على هتيئتها و ،(V1،V2...V69) برتميزها قمنا الالزمة املعلومات جتميع بعد   

 :كالتايل النتائج فكانت ، XLSTAT برنامج باستعمال اإلحصائية للمعاجلة إخضاعها
 :المتوسط واالنحراف المعياري.1.1.1

إذا قارنا متوسطات املتغريات نالحظ أن كل املتوسطات هامة ومعتربة، وأن أكرب القيم هي 
املساحة )V5، (عدد سكان الريف)V4،(عدد السكان احلضر)V3،(عدد السكان)V1للمتغريات 

اإلنتاج ) V60 ،(خروف-اإلنتاج احليواين)V57، (الغابات)V8، (املساحة اإلمجالية)V7، (املستعملة للزراعة
عدد سكان )V4للمتغري   ، أما بالنسبة لالحنرافات املعيارية  فأصغر احنراف معياري هو(حبوب-الفالحي

عن تشتت هذه املتغريات  وعليه فهو املسؤول عن متركز املتغريات املدروسة، أما املتغري املسؤول، (الريف
 .  ألنه يعترب االحنراف األكرب، (املساحة اإلمجالية)V7فهو 

 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري للمتغيرات :(11)الجدول رقم 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المتغير
V1 64730,071 56706,854 

V3 53116,500 53500,287 

V4 10971,712 6278,286 

V5 50403,571 28874,791 

V7 114992,857 108145,027 

V8 11014,286 16369,860 

V57 28992,571 19651,418 

V60 10212,286 7743,925 

 Xlstat  من اعداد الباحثتني باالعتماد على خمرجات :المصدر
 :مصفوفة االرتباطات .1.1.1

  :نستنج من مصفوفة االرتباطات ما يلي
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(1V، 1V) ،(1V،V3) ،(V3، 1V) ،(1V، 11V) ،(V2، 11V) ،(V3، 11V) ،(V1،V16 ) ،(V2، 

16V) ،(V3، 16V ) ترتبط فيما بينها ارتباطا قويا اجيابيا، يف حني أن(1V ،V4) ،(V2 ،V4) ،(V3 ،

V4) ،(V1، 6V) ،(V10، V4) ،(V1،V11) ،(1V2، 6V )فيما بينها ارتباطا ضعيفا سلبياً  ترتبط. 
 

 القيم الذاتية و الكثافة: (11)الجدول رقم 
 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

 2,074 2,577 3,080 3,645 5,479 11,711 35,681 القيم الذاتية

 3,005 3,735 4,463 5,282 7,941 16,972 51,712 % الكثافة

 93,110 90,105 86,370 81,907 76,624 68,684 51,712 % التراكم

 F8 F9 F10 F11 F12 F13  

  0,243 0,401 0,705 0,833 1,196 1,376 الذاتيةالقيم 

  0,352 0,582 1,022 1,207 1,733 1,994 % الكثافة

  100 99,648 99,066 98,044 96,837 95,104 % التراكم

 Xlstat من اعداد الباحثتني باالعتماد على خمرجات :المصدر
و اليت تعين نسبة القيم الذاتية  :كثافةال :نالحظ من خالل جدول القيم الذاتية وجود نسبتني  

 .أي تراكم القيم الذاتية :التراكم للمحور بالنسبة جملموع القيم الذاتية؛
من قيمة اجلمود الكلي، أما احملور العاملي  %11.01احملور العاملي األول أو املركبة األساسية األوىل متثل 

Rعاملي يف الفضاء فتكون نسبة التمثيل على املخطط ال، %19.60الثاين فتمثل 
و الذي يضم احملورين  2

هذه النسبة تعترب جيدة إىل حد كبري، و   ،Inertie totaleمن التمثيل العام % 92.92األول و الثاين 
 .كافية إلعطاء صورة واضحة لسحابة النقاط على املستوي األول

 :إحداثيات المتغيرات .1.1.1
 :هي (F1,F2)املركب الرئيسي األولاملتغريات اليت تساهم بشكل كبري يف بناء 

نالحظ أن أغلب املتغريات ممثلة بإحداثيات موجبة، و هذا ما يدل على : بالنسبة للمحور األول -
بطة فيما بينها ارتباطا متوسطا كل املتغريات مرت  %.11.01النسبة الكبرية يف تفسري هذه املتغريات 
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، (معدل النمو)1V ،(عدد السكان)1V: فنجد كال من موجبا مع احملور األول وهي متقاربة فيما بينها،و 
V3(عدد السكان احلضر) ،11V(عدد املساجد) ،16V( اخلاصعدد أطباء القطاع العمومي و) ،
17V(عدد املمرضني) ،11V(عدد أطباء األسنان) ،V19(عدد الصيدليات)، V21( عدد تالميذ التعليم

عدد تالميذ التعليم )16V، (عدد الثانويات)15V ،(عدد القاعات يف التعليم األساسي)V22، (األساسي
عدد معيدي )11V ،(عدد النساء منهم)12V، (عدد األساتذة)11V، (عدد القاعات)17V، (الثانوي
، (عدد قاعات السينما)11V ،(عدد املستفيدين من منح نشاط اإلدماج االجتماعي)11V، (السنة

41V(حجم النفايات املعاجلة)، 41V( الصناعية امللوثةعدد الوحدات) ،42V( طول شبكة املياه الصاحلة
العدد اإلمجايل )V63، (خيول-اإلنتاج احليواين)52V، (طول شبكة مياه الصرف الصحي)V52، (للشرب
عدد ) V66، (عدد جتار اجلملة للمواد الغذائية)V65، (عدد جتار التجزئة للمواد الغذائية)V64، (للتجار

 ،(االسترياد و التصدير)V68 ،(عدد جتار نشاط اخلدمات)V67 ،(جتار نشاط اإلنتاج الصناعي
V69(النشاط التقليدي) و هذه املتغريات ذات خصائص تشري إىل تنمية حضرية، هبا منط من التحضر يف ،

 .فيما بقية املتغريات مرتبطة ارتباطا ضعيفا مع هذا احملور. توفري اخلدمات
يساهم بقدر كبري من األمهية يف تفسري باقي املتغريات، حبيث يبلغ : بالنسبة المحور الثاني -

طول )45V ،(املساحة املستعملة للزراعة)5V، (عدد السكان الريف)V4، فنجد أن املتغريات 16.27%
، (ماعز-اإلنتاج احليواين)V58، (خروف-اإلنتاج احليواين)V57، (بقر-اإلنتاج احليواين)V56، (طرق الدائرة

61V(أشجار مثمرة-اإلنتاج الفالحي) هذه املتغريات ذات خصائص تشري إىل تنمية ريفية زراعية ، و
 .حيوانية
 :التمثيل البياني للمتغيرات في المركب الرئيسي األول  .4.1.1

فكلما   )من خالل إسقاط املتغريات يف دائرة االرتباطات و مالحظة جودة متثيل املتغريات عليها 
عدد )V4: ، نالحظ أن املتغريات(كانت املتغرية قريبة من حميط الدائرة كانت جودة متثيلها على املستوي

، (املساحة اإلمجالية)V7، (املساحة املسقية)V6 ،(املساحة املستعملة للزراعة)5V، (السكان الريف
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15V(عدد تسليم السكنات الريفية)،V37 (عدد املالعب) ،45V( الدائرةطول طرق)، V51( استهالك
، (خروف-اإلنتاج احليواين)57V، (بقر-اإلنتاج احليواين)56V، (عدد أبراج املياه)54V، (املياه
V58(ماعز-اإلنتاج احليواين) ،V60(حبوب-اإلنتاج الفالحي)،V61 (أشجار مثمرة-اإلنتاج الفالحي) ،
 .F1احملور األولوتساهم بشكل كبري يف طة فيما بينها ارتباطا شبه تام، مرتب

االستغالل )V10 ،(االستغالل الفردي لألراضي الفالحية)V9، (الغابات)V8: واملتغريات
عدد املطاعم يف التعليم )V23 ،(االستغالل اخلاص لألراضي الفالحية)V11، (اجلماعي لألراضي الفالحية

، (حجم النفايات املعاجلة)V40 ،(عدد أماكن التفريغ)V39، (عدد املراكز الثقافية) V33،(األساسي
V42(عدد املساحات اخلضراء) ،V43(طول الطريق الوطين) ،V44(طول الطريق الوالئي) ،V47( املعدل

 . ارتباطا كبريا، إال أهنا تساهم بشكل أقل يف بناء احملور األول ترتبط فيما بينها (اإلمجايل لتوصيل الغاز
 التمثيل البياني للمتغيرات :(11)الشكل رقم 

 
 Xlstat خمرجات برنامج: المصدر

 ،(املعدل اإلمجايل للتوصيل بالكهرباء)V48 ،(األثرية املعامل)V38، (الغابات)V24  :املتغرياتو 
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V50(معدل التوصيل باملياه الصاحلة للشرب)، V53(معدل التوصيل بشبكة مياه الصرف الصحي)  ترتبط
 .فيما بينها ارتباطا كبريا

 .F2باقي املتغريات فهي ترتبط فيما بينها ارتباطا تاما و تساهم بنسبة كبرية جدا يف احملور الثاين  أما
 

 :إحداثيات األفراد  .5.1.1
الشاللة تساهم يف بناء احملور نالحظ من خالل اجلدول أدناه أن تيارت، السوقر، فرندة و قصر 

  .F2، و السوقر، فرندة، عني الذهب، قصر الشاللة، مهدية تساهم يف بناء احملور الثاين F1األول 

 والثاني األولمساهمة المتغيرات في بناء المحور : (11)الجدول رقم 

 F1 F2 االفراد F1 F2 األفراد

 4,264 4,087 فرندة 4,537- 19,171 تيارت 

 2,326- 2,918- الرحوية 3,241- 2,352- الدمحوين

 4,755 1,935- عني كرمس 2,259- 3,042- مدروسة

 2,798- 3,559- مشرع الصفا 4,167- 4,553- مغيلة

 1,370 0,532- مهدية 6,268 4,288 السوقر

 0,556 3,433- احلمادية 2,560 2,719- عني الذهب

 2,251- 3,887- واد ليلي 1,808 1,385 قصر الشاللة

 Xlstat من اعداد الباحثتني باالعتماد على خمرجات: المصدر
 :تمثيل األفراد .6.1.1

من خالل التمثيل البياين أن دائرة تيارت مرتبطة ارتباطا موجبا قويا مع احملور األول  نالحظ
هلا للتنمية، لتأيت  وهي بذلك حتتل الصدارة ضمن ترتيب الدوائر، من خالل املبالغ املالية املرصدة، 16.10

 الذهب، مهدية، بعدها السوقر، فرندة وقصر الشاللة أي أهنا حتتل املرتبة الثانية، مث عني كرمس، عني
 .  ، يف حني أن الرحوية، واد ليلي، مشرع الصفا، الدمحوين ومغيلة تبقى شبه مهمشةمحادية بشكل أقل
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 لألفرادالتمثيل البياني  :(11)الشكل رقم 

 
 Xlstat خمرجات برنامج: المصدر

 :تمثيل األفراد و المتغيرات. 7.1.1
 :ما ميكن مالحظته من خالل التمثيل البياين لألفراد واملتغريات معا، وجود أربع جمموعات

باعتبار أن أغلبية النشاطات  هبا دائرة تيارت و اليت حتتل الصدارة ملنحها أولوية كبرية، :المجموعة األولى
 .التنموية مرتكزة هبا، أي أهنا منطقة ذات إمكانيات متعددة

تغريات خاصة ذات هبا السوقر، فرندة، قصر الشاللة، هذه املناطق ترتكز هبا أغلب امل :المجموعة الثانية
بكات املياه، الكهرباء املرافق العامة مثل الطرق، شائص خدمية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية و خص

و الغاز، و شبكة مياه الصرف الصحي، إضافة إىل وجود عدد كبري من السكان خاصة السكان احلضر، 
 .هذا ما يعكس  وجود منط من التحضر يف توفري اخلدمات، أي أهنا مناطق ذات تنمية حضرية

ذه املناطق جمموعة من مهدية، عني كرمس، عني الذهب، محادية، ترتكز هب: هبا :المجموعة الثالثة
املتغريات ذات خصائص ريفية و ذلك من خالل تركز نسبة عالية من سكان الريف، مع توفر إمكانيات 

استهالك املياه، إضافة إىل ساحة املسقية، اإلنتاج الفالحي و املساحة املستعملة للزراعة، امل: زراعية مثل
 .عية حيوانيةاإلنتاج احليواين، مما يعكس وجود تنمية ريفية زرا
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هبا الدمحوين، مغيلة، واد ليلي، مشرع الصفا، الرحوية، مدروسة، و هذه املناطق حتتوي  :المجموعة الرابعة
 .على أقل عدد من املتغريات، و بالتايل ميكن اعتبار أن التنمية تكاد تنعدم هبا

 :تمثيل األفراد و المتغيرات :(11)الشكل رقم 

 
 Xlstatبرنامج  خمرجات: المصدر

 توضيح ميكن تيارت، لوالية التنمية ملؤشرات األساسية باملركبات التحليل استخدام خالل ومن وعليه

  :التايل الشكل يف الوالية لدوائر االقتصادية اإلمكانيات
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 :خاتمة
 املوارد الستغالل ذلك و ملحة، ضرورة االقتصادية احمللية للتنمية االسرتاتيجي التخطيط أصبح لقد   

 املعيشي املستوى حتسني هبدف اخلاصة املبادرات و احمللي اجملتمع على باالعتماد للمنطقة البشرية و الطبيعية

 و تنميطها، بغية االقتصادية احمللية بالتنمية خاصا اهتماما اجلزائر أولت فقد الدول من كغريها و .للسكان
 ...االجتماعية الفوارق و الفقر حماربة على ركزت اليت التنموية املخططات خالل من ذلك

 إحدى باستخدام التخطيط يف القرار متخذي ملساعدة كمحاولة الدراسة هذه جاءت لذلك

 الواليات من كعينة تيارت والية (دوائر) مناطق بتصنيف لنا مسح الذي و ،(ACP) الكمية األساليب

 ميكن  النتائج من بالعديد اخلروج من متكنا قد و احمللي، االقتصادي التوازن من نوع إحداث بغية اجلزائرية،

   :يلي فيما منها بعض ذكر
 املناطق خمتلف مشول خالل من للسكان، املعيشي املستوى حتسني إىل االقتصادية احمللية التنمية هتدف -

 األخرى؛ دون منطقة يف التنموية االقتصادية النشاطات متركز دون للحيلولة
 لالستثمارات جذبا أكثر وجعلها املهمشة املناطق برتفية االقتصادية احمللية التنمية تسمح ماك -

 العمل فرص زيادة و ،(احلضرية املناطق إىل الريف من) الداخلية اهلجرات من احلد وبالتايل الصناعات،و 

 هبا؛
 منطقة كل خصائص زإبرا خالل من احمللي، االقتصاد قدرات تعزيز االسرتاتيجي التخطيط ميكن -

 ؛...( طبيعية بشرية،)
 الدميغرافية االقتصادية، ائصهاخلص وفقا تيارت والية دوائر بني التباين التطبيقية الدراسة نتائج أوضحت -

  :يلي كما كانت جمموعات 01 إىلACP   باستخدام تصنيفها من متكنا حيث العمرانية،و 
 أغلبية لرتكز نظرا جذب منطقة متثل اليت و تيارت، دائرة يف أساسا حتددت :األولى المجموعة -

 متنوعة؛ إمكانات ذات تعترب لذا هبا، التنموية األنشطة
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السوقر، فرندة، قصر الشاللة، و هي مناطق ذات تنمية  يف أساسا متثلت :الثانية المجموعة -
 حضرية، مما يؤهلها جباذبية مقارنة باملناطق األخرى؛ 

عني كرمس، عني الذهب، محادية، وهي مناطق ذات إمكانات  مهدية، :الثالثة المجموعة -
 زراعية تؤهلها لتنمية زراعية و فالحية؛ 

الدمحوين، مغيلة، واد ليلي، مشرع الصفا، الرحوية، مدروسة، وهي أكثر  :الرابعة المجموعة -
: مثلاملناطق احتياجا للتنمية احمللية باعتبار أهنا تتوفر على العديد من اخلصائص التنموية 

مساحات معتربة للزراعة، املساحات اخلضراء، إنتاج حيواين معترب خاصة اخلروف، وبالتايل ميكن 
االستثمار فيها، ويف السياحة مثال لوجود العديد من املعامل األثرية هبذه املناطق، و يف األنشطة 

 .التجارية
 منطقة كل خصائص حسب التنموية الربامج وضع ميكن الدراسة، نتائج على بناءو  وعليه

 .املناطق خمتلف بني التنموي التوازن إلحداث ذلكو  احتياجاهتاو 
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