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 مقدمة عامة

 أ 
 

  المقدمة

 أساسيااالهتمام به كما و كيفا يعتبر عامال  إن، و األفراديكتسي النقل الحضري أهمية بالغة في حياة 

عنه لتنظيم و تطوير المدينة في و قتنا الحالي ، و بتوسع شبكات النقل داخل المدينة و تعدد  الغني

 أصبحانفجار المحيط الحضري،  إلى باإلضافةتنقالتهم  إغراضالخطوط لتزايد عدد السكان و تنوع 

  .من الضروري مراعاة خصوصية كل خط و توفير نمط النقل المالئم لهم

مدينة باتنة تعتبر من المدن المتوسطة، تعاني من مشاكل النقل كغيرها من المدن الجزائرية، لسوء 

  العمومية للنقل  خدمةال استغاللالتسيير الذي يسود هذا القطاع نظرا للحرية التي يتمتع بها الخواص في 

الدولة ضرورة  أدركت، الخدمةفيما يخص جانب جودة  خاصةو بتفاقم عيوب هذا االستغالل ، 

الرجوع الى سوق النقل للحد من الفوضى التي تسوده بحثا عن الفعالية االقتصادية في هذا السوق، 

مراعاة العتبارات بيئية نظرا الى ارساءا للعدالة بين مختلف الفئات االجتماعية و المناطق الجغرافية، و

  .التداعيات البيئية لقطاع النقل على المستوى العالمي و على مستوى كل مدينة

البحث العلمي، لتشخيص الوضعية  أوالمجال يستدعي  بأياالرتقاء  إنو مما يختلف فيه اثنان، 

الدول المتقدمة فيما يتعلق بتنظيم و جودة  إليهالحلول لها، و ان المستوى الذي وصلت  إيجادالقائمة، و 

  .النقل خير دليل على نجاعة دراسات و بحوث اقتصاد النقل و تطبيقها خدمة

من كل هذا جاء بحثنا المتواضع هذا، كمحاولة لدراسة خط يعتبر من اهم الخطوط الحضرية في مدينة 

في  ألهميتهلتي يتميز بها هذا الخط، و باتنة و هو خط بوزوران ـ المحطة الجديدة للمردودية العالية ا

لحصر مجموعة المشاكل  أخرىمخطط و مسار ترامواي قيد االنجاز للمدينة، هذا ما جهة و من جهة 

  .المتعلقة بجودة الخدمة فيه



 

 مقدمة عامة

 ب 
 

  :اشكالية البحث

هذا  إشكاليةالجديدة جاءت  بوزوران ـ المحطةبالنظر لالهمية و الخصوصية التي يتميز بها خط 

  : كما يلي البحث

  الجديدة لمدينة باتنة؟ بوزوران ـ المحطةمامستوى جودة الخدمة في خط 

  :فيما يلي أهمها إيجازالفرعية يمكن  األسئلةلالحاطة باالشكالية الرئيسية تطرح مجموعة من 

 ماهي مميزات سوق النقل الحضري لمدينة باتنة؟ - 

 ماواقع استغالل خطوط النقل الحضري في مدينة باتنة؟ - 

 الجديدة ؟ بوزوران ـ المحطةماهي الخصوصية التي يتميز بها خط  - 

 ي مستعملي هذا الخط حول مشروع الترامواي قيد االنجاز بالمدينة ؟مارأ - 

  :فرضيات البحث

  :المطروحة ان البحث يحاول اختبار الفرضيات التالية األسئلةتبرز 

 .الخدمةمن تدهور في جودة الجديدة  بوزوران ـ المحطةيعاني خط  - 

يتميز سوق النقل الحضري لمدينة باتنة، من تعدد المتعاملين الخواص، و تدهور مستوى  - 

 .الخدمة، و تباين في عدد المتعاملين من خط الخر

الجديدة اهم خط حضري في مدينة باتنة إذ يتميز بمردوديته  بوزوران ـ المحطةيعتبر خط  - 

 .العالية 

الجديدة اوفياء لوسائل النقل الجماعي و هم مستعدون إلى  بوزوران ـ المحطةمستعملي خط  - 

 .استعمال الترامواي الرتفاع مستوى جودة الخدمة بهذه الوسيلة

 



 

 مقدمة عامة

 ج 
 

  أهمية الدراسة

يكتسب هذا الموضوع اهمية كبيرة من الناحية االجماعيةو االقتصادية حيث اصبح  حديث  - 
ضرورة وضع اطار نظري فيما العام والخاص و ايضاتتجلى اهميتهمن خالل مدى اهمية و 

يتعلق بموضوع النقل الجماعي في الوسط الحضري و ابراز اهم مزاياه   و مدى تحقيقه 
  التطور االقتصادي واالجتماعي للمدن

و تبرز اهمية الدراسة التي من شانها ان تساعد على تحليل وضعية قطاع النقل في الجزائرية  - 
لمدينة باتنة  على وجه الخصوص وذلك بطريقة بشكل عام و التنقل في الوسط الحري 

  موضوعية من شانها الوقوف على اهم المشاكل و المعوقات و الحلول المقترحة

  أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الى تسليط الضوء على ظاهرة التنقل الحضري الجماعي والذي يعتبر وسيلة  - 
_ مقر العمل (قل الى كل الجهات لتحقيق هدف شامل يتمثل في تمكين كل المستعملين  من التن

   )الراحة_االمن _ السرعة  (في احسن الظروف ) الخ.....المراكز التجارية_الخدمات _السكن 

  ةنهج الدراسم

بناءا على طبيعة الموضوع تم االعتماد على مجموعة من المناهج العلمية المكملة لبعضها  - 
هج الوصفي  الذي يرتكز على البعض و لدراسة موضوعنا بطريقة جيدة استخدمنا المن

الوصف الدقيق  و التفصيلي للظاهرة او الموضوعالدراسة وصفا كميا و وصفا نوعيا كما تم 
االعتماد على المنهج التحليلي و ذلك من اجل تحليل البيانات و المعطيات المتوفرة عن 

 الموضوع محل الدراسة

  تقسيم الدراسة

ابة على اشكالية الدراسة واإلحاطة بتساؤالتها الفرعية من اجل االلمام بجوانب الموضوع واالج - 
واعتبار الفروض المصاغة  سابقا تم تقسيم الدراسة الى ثالثة فصول  حيث تناولنا في الفصل 
االول مفاهيم حول النقل الحضري  وكيفية دراسة و تخطيطه و اهم التنقالت الحضرية و 



 

 مقدمة عامة

 د 
 

و ضبط اهم " لمفاهيم المتعلقة  بالنقل توضيح بعض ا"يعتبر هذا الفصل االساس النظري 
  المزايا و المشاكل ذات الصلة  والحلول

الفصل الثاني يتناول النقل الحضري الجماعي  وقد بينا من خالله كيفية تحسين فعالية النقل  - 
الحضري الجماعي و بعض اعمال  التي من شانها ان تعود عليه بالفائدة باالضافة الى دراسة 

  الرض على خدمات النقل الحضري الجماعيخصائص الطلب و 
الفصل الثالث يتمثل في دراسة ميدانية  قمنا من خاللها بإبراز و لو بعض المشاكل التي يعاني  - 

  و الحلول المرجوة لذلك) المحطة الجديدة _بوزوران (منها الخط الحضري الجماعي 
 

  



    

  صل األولصل األولــــــــــــــــالفالف

اإلحاطة  النــــــظرية للنقـــل اإلحاطة  النــــــظرية للنقـــل 
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  ::تمهيدتمهيد

البشـرية  البشـرية  خاصة مـن حيـث النمـو و العالقـات     خاصة مـن حيـث النمـو و العالقـات       اإلنسانيةاإلنسانيةالحضارة الحضارة   ا من مظاهرا من مظاهرتعد المدينة مظهرتعد المدينة مظهر

( (   أنواعهـا أنواعهـا بمختلـف  بمختلـف    حركـة نشـطة  حركـة نشـطة  بالتـالي تشـهد   بالتـالي تشـهد     بينهـا و بينهـا و يجد النقل مكانة كوسيلة للـربط  يجد النقل مكانة كوسيلة للـربط    وو

النقـل  النقـل  __الخاصـة  الخاصـة  __السـيارات  السـيارات  ( (   ااووسـائله ووسـائله   ))الـخ الـخ ......__الجامعة الجامعة __المدرسة المدرسة __عمل عمل __سكن سكن __التنقالت التنقالت 

يـوفر  يـوفر    وأيهـم وأيهـم نمـط النقـل    نمـط النقـل      أوأواختيـار نـوع   اختيـار نـوع     أمامأمامليجد المتنقل نفسه ليجد المتنقل نفسه   ))األقداماألقدامالجماعي المشي على الجماعي المشي على 

تحمـي  تحمـي    لنقـل و الحركـة  المـرور مـن شـانها أن     لنقـل و الحركـة  المـرور مـن شـانها أن     لهم الوقت  والتكلفة  والراحة فوضع مخطط الهم الوقت  والتكلفة  والراحة فوضع مخطط ا

بتكامـل و تـوازن النقـل و    بتكامـل و تـوازن النقـل و      إالإالوال يمكن بلـوغ هـذا الهـدف    وال يمكن بلـوغ هـذا الهـدف      بين المناطقبين المناطق  األشخاصاألشخاصعملية تدفق عملية تدفق 

  ..التعميرالتعمير

  سـواء اهتمـام  سـواء اهتمـام  مكانـة مميـزة   مكانـة مميـزة     الكبيـرة يحتـل  الكبيـرة يحتـل  الجماعي في المـدن المتطـورة و   الجماعي في المـدن المتطـورة و     نجد النقلنجد النقللذلك لذلك 

  ..المسئولينالمسئولينالمواطنين أو المواطنين أو 

شـكل عـام حيـث تـم     شـكل عـام حيـث تـم     ببالموضوع الموضوع   ياتياتأدبأدبلهذه الدراسة لتناول لهذه الدراسة لتناول   األولاألولالفصل الفصل   يأتييأتيمن هذا المنطلق من هذا المنطلق 

وضـع خلفيـة   وضـع خلفيـة     إلـى إلـى منهـا  منهـا    األولاألوليهـدف البحـث   يهـدف البحـث       أساسـية أساسـية ثالثة مباحث ثالثة مباحث   إلىإلى  األولاألولتقسيم الفصل تقسيم الفصل 

المبحـث  الثـاني فيـتم مـن     المبحـث  الثـاني فيـتم مـن       أماأماالحضرية  وخصائصها و تنظيمها الحضرية  وخصائصها و تنظيمها     التنقالتالتنقالت  أهميتهأهميته  ،،نظرية للنقلنظرية للنقل

لدراسـة البنيـة   لدراسـة البنيـة       يـأتي يـأتي المبحـث الثالـث    المبحـث الثالـث      أمـا أمـا خالله  دراسة كيفية  تخطيط  النقـل الحضـري    خالله  دراسة كيفية  تخطيط  النقـل الحضـري    

  ..الحضرية و مشاكل  وحلول  النقل الحضريالحضرية و مشاكل  وحلول  النقل الحضري
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  مفاهيم نظرية حول النقل مفاهيم نظرية حول النقل : : المبحث األولالمبحث األول

  مدخل إلى النقل مدخل إلى النقل : : المطلب األولالمطلب األول

  مفهوم النقل مفهوم النقل : : أوال أوال 

يعتبر النقل من المتطلبات األساسية لكـل مجتمـع ، وهـو عبـارة عـن خدمـة اجتماعيـة        يعتبر النقل من المتطلبات األساسية لكـل مجتمـع ، وهـو عبـارة عـن خدمـة اجتماعيـة                      

وأحـد عوامـل تحسـين مسـتوى معيشـة      وأحـد عوامـل تحسـين مسـتوى معيشـة        ،،صـادر الرفاهيـة  صـادر الرفاهيـة  بالدرجة األولى كما أنه يعد أحـد م بالدرجة األولى كما أنه يعد أحـد م 

األفراد من خالل إشـباع حاجـاتهم  المختلفـة بواسـطة التنقـل باعتبـاره ضـرورة اجتماعيـة         األفراد من خالل إشـباع حاجـاتهم  المختلفـة بواسـطة التنقـل باعتبـاره ضـرورة اجتماعيـة         

  ..تفرضها ظروف الحياة اليومية تفرضها ظروف الحياة اليومية 

  1717//8888مـن القـانون رقـم    مـن القـانون رقـم      1616لقد عرف القانون الجزائري خدمة النقـل حيـث نصـت المـادة     لقد عرف القانون الجزائري خدمة النقـل حيـث نصـت المـادة     

  : : 11على ما يلي على ما يلي   19881988ماي ماي   1010المؤرخ في المؤرخ في 

يعد نقل كل نشاط ينقل بواسطة شخص طبيعـي أو معنـوي أشـخاص أو بضـائع مـن مكـان       يعد نقل كل نشاط ينقل بواسطة شخص طبيعـي أو معنـوي أشـخاص أو بضـائع مـن مكـان       " " 

  ". ". إلى أخر على متن مركبة مهما كان نوعها إلى أخر على متن مركبة مهما كان نوعها 

ل على أنه نشـاط واقتصـر علـى وصـفه دون التطـرق إلـى       ل على أنه نشـاط واقتصـر علـى وصـفه دون التطـرق إلـى       وهنا نستنتج أن القانون عرف النقوهنا نستنتج أن القانون عرف النق

  : : الجانب االقتصادي الذي يتضمنه إذ أن النقل من الناحية االقتصادية هو الجانب االقتصادي الذي يتضمنه إذ أن النقل من الناحية االقتصادية هو 

نشاط يخلق منفعة في الزمان والمكـان بواسـطة التحويـل الفيزيـائي للسـلع واألشـخاص مـن        نشاط يخلق منفعة في الزمان والمكـان بواسـطة التحويـل الفيزيـائي للسـلع واألشـخاص مـن        " " 

  ..""مكان إلى آخرمكان إلى آخر

انطالقا من هذين التعـريفين يمكننـا إعطـاء تعريـف شـامل للنقـل اسـتنادا إلـى العناصـر          انطالقا من هذين التعـريفين يمكننـا إعطـاء تعريـف شـامل للنقـل اسـتنادا إلـى العناصـر                

  ..المذكورة سابقاالمذكورة سابقا

النقل هو كل نشاط يخلق منفعة في الزمـان والمكـان التحويـل الفيزيـائي للسـلع واألشـخاص       النقل هو كل نشاط يخلق منفعة في الزمـان والمكـان التحويـل الفيزيـائي للسـلع واألشـخاص       " " 

  " " من مكان إلى آخر على متن مركبة معدة لهذا الغرض من مكان إلى آخر على متن مركبة معدة لهذا الغرض 

                                                                            
عدد عدد   2525المتضمن تنظیم النقل البري وتوجیھھ ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، السنة المتضمن تنظیم النقل البري وتوجیھھ ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة ، السنة   19881988ماي ماي     1010المؤرخ في المؤرخ في   1717//8888قانون رقم قانون رقم     11

  ..785785ص ص   1919
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  االقتصاد االقتصاد أهمية النقل ومكانته في أهمية النقل ومكانته في : : ثانيا ثانيا 

يلعب النقل دورا هامـا فـي المجتمـع إذ يعتبـر الشـريان الـذي يـربط جغرافيـا بـين          يلعب النقل دورا هامـا فـي المجتمـع إذ يعتبـر الشـريان الـذي يـربط جغرافيـا بـين          

الصـناعية الزراعيـة ،   الصـناعية الزراعيـة ،   ( ( واالقتصـادية  واالقتصـادية  ) ) اإلداريـة والتجاريـة   اإلداريـة والتجاريـة   ( ( التجمعات السـكانية والخدميـة   التجمعات السـكانية والخدميـة   

ببعضها البعض  ويحتاج المجتمع إلى نظام النقـل لينقـل األفـراد مـن وإلـى أمـاكن       ببعضها البعض  ويحتاج المجتمع إلى نظام النقـل لينقـل األفـراد مـن وإلـى أمـاكن       ) ) السياحية السياحية 

لعمل والدراسة واألسواق والتجمعات التجارية وكـذلك للمسـاعدة علـى توزيـع السـكان      لعمل والدراسة واألسواق والتجمعات التجارية وكـذلك للمسـاعدة علـى توزيـع السـكان      السكن واالسكن وا

  ..استمرارية وتشجيع مشاريع التنميةاستمرارية وتشجيع مشاريع التنميةبطريقة أفضل لضمان بطريقة أفضل لضمان 

ينظر إلى النقل بأنه العصب الحساس في الكيان االقتصـادي واالجتمـاعي  علـى مسـتوى البلـد      ينظر إلى النقل بأنه العصب الحساس في الكيان االقتصـادي واالجتمـاعي  علـى مسـتوى البلـد      

بـين النقـاط المختلفـة للعمليـة االقتصـادية      بـين النقـاط المختلفـة للعمليـة االقتصـادية      باعتباره الوسيلة الفاعلة في تحقيق االتصال المستمر باعتباره الوسيلة الفاعلة في تحقيق االتصال المستمر 

األفقي للمدن وتقلـيص المسـافات بـين المنـتج والمسـتهلك      األفقي للمدن وتقلـيص المسـافات بـين المنـتج والمسـتهلك        سعسعواجهة التوواجهة التوممواإلنتاجية والمتمثلة بواإلنتاجية والمتمثلة ب

لعامل الزمن أو النقل لأليدي العاملة إلى المواقـع التـي يكـون فيهـا أكثـر      لعامل الزمن أو النقل لأليدي العاملة إلى المواقـع التـي يكـون فيهـا أكثـر          يمثله من اختصاريمثله من اختصارما ما بب

  ..األفضل لهذه الطاقات البشريةاألفضل لهذه الطاقات البشرية  ررماماتأثيرا في العمليات اإلنتاجية لتحقيق االستثتأثيرا في العمليات اإلنتاجية لتحقيق االستث

يعتبر قطاع النقل أحد أهم  قطاعات التنمية الشاملة في الـدول المتقدمـة إذ يعتبـر تخطـيط النقـل      يعتبر قطاع النقل أحد أهم  قطاعات التنمية الشاملة في الـدول المتقدمـة إذ يعتبـر تخطـيط النقـل      

ذو جوانب متعددة ، حيث ينظـر إليـه باعتبـاره جـزء ال يتجـزأ      ذو جوانب متعددة ، حيث ينظـر إليـه باعتبـاره جـزء ال يتجـزأ      ) ) النقل الحضري النقل الحضري ( ( داخل المدن داخل المدن 

العمرانـي واسـتعماالت األراضـي    العمرانـي واسـتعماالت األراضـي    من عملية التخطيط الحضري ككل الرتباطه الوثيق بـالتكوين  من عملية التخطيط الحضري ككل الرتباطه الوثيق بـالتكوين  

  ..11التي تعتبر أحد أهم العوامل المولدة للرحالتالتي تعتبر أحد أهم العوامل المولدة للرحالت

  : : ن خالل العناصر التالية ن خالل العناصر التالية مموتتضح مكانة  النقل في و أهميته في االقتصاد الوطني وتتضح مكانة  النقل في و أهميته في االقتصاد الوطني   

  التأثير على إستراتيجية التنمية االقتصادية التأثير على إستراتيجية التنمية االقتصادية   --11

                                                                            
  153153  ، ص، ص))20052005دار المریخ، الریاض، دار المریخ، الریاض، ( ( ، ، ، تنظیم وإدارة النقل، األسس، المشكالت الحلول، تنظیم وإدارة النقل، األسس، المشكالت الحلولسعد الدین عشماويسعد الدین عشماوي  11
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األساسـية  األساسـية  الركيـزة  الركيـزة    عتبـر عتبـر يأتي قطاع النقل على رأس القطاعات التي تدعم الهيكـل االقتصـادي وي  يأتي قطاع النقل على رأس القطاعات التي تدعم الهيكـل االقتصـادي وي  

ل دعامة أساسية مـن دعـائم التقـدم وال يمكـن تصـور تحقـق النمـو        ل دعامة أساسية مـن دعـائم التقـدم وال يمكـن تصـور تحقـق النمـو        لالقتصاد القومي حيث يمثلالقتصاد القومي حيث يمث

  ..المتوازن بين قطاعات االقتصاد القومي دون تأمين احتياجات تلك القطاعات من النقلالمتوازن بين قطاعات االقتصاد القومي دون تأمين احتياجات تلك القطاعات من النقل

الك الك يسام قطاع النقل في التنمية االقتصادية مـن خـالل ربـط منـاطق اإلنتـاج بمنـاطق االسـته       يسام قطاع النقل في التنمية االقتصادية مـن خـالل ربـط منـاطق اإلنتـاج بمنـاطق االسـته       

  . . 11وتأمين انتقال األفرادوتأمين انتقال األفراد

  : : انتقال العمالة وزيادة رأس المالانتقال العمالة وزيادة رأس المال  --22

يعتبر قطاع النقل أحد أهم القطاعات التي توفر الكثير من فـرص العمـل فـي المجتمـع ذلـك أن      يعتبر قطاع النقل أحد أهم القطاعات التي توفر الكثير من فـرص العمـل فـي المجتمـع ذلـك أن      

ليـة مـن جهـد بشـري     ليـة مـن جهـد بشـري     العنصر البشري هو األساس الذي تقوم عليه عملية النقل بمـا تتطلبـه العم  العنصر البشري هو األساس الذي تقوم عليه عملية النقل بمـا تتطلبـه العم  

  ..في إنجاح مهامهافي إنجاح مهامها

حيـث تعمـل خـدمات    حيـث تعمـل خـدمات    ) ) المـادي والبشـري   المـادي والبشـري   ( (   ماليماليالنقل في زيادة معدالت التكوين الرأسالنقل في زيادة معدالت التكوين الرأس  ويساهمويساهم

قطاع النقل على تسيير عمليـة انتقـال المعرفـة التكنولوجيـة التـي تـزداد فاعليتهـا فـي رفـع          قطاع النقل على تسيير عمليـة انتقـال المعرفـة التكنولوجيـة التـي تـزداد فاعليتهـا فـي رفـع          

معدالت النمو االقتصادي األمر الذي يؤدي إلى زيادة الطاقة اإلنتاجيـة والتـي تعـد بـدورها مـن      معدالت النمو االقتصادي األمر الذي يؤدي إلى زيادة الطاقة اإلنتاجيـة والتـي تعـد بـدورها مـن      

  ..نمية االقتصادية نمية االقتصادية أهم محددات التأهم محددات الت

  الترابط والتكامل االقتصادي الترابط والتكامل االقتصادي   --33

لبعد وتوسيع السـوق واسـتغالل المـوارد الطبيعيـة     لبعد وتوسيع السـوق واسـتغالل المـوارد الطبيعيـة     ااحيث يؤثر النقل في معالجة عامل المسافة  وحيث يؤثر النقل في معالجة عامل المسافة  و

واليد العاملة إلى األماكن التـي تكـون فيهـا أكثـر نفعـا      واليد العاملة إلى األماكن التـي تكـون فيهـا أكثـر نفعـا        ،،وانتقال السلعوانتقال السلع  ،،وزيادة اإلنتاجوزيادة اإلنتاج  ،،والبشريةوالبشرية

لجـدوى االقتصـادية األفضـل وبالتـالي تـدعيم عالقـات       لجـدوى االقتصـادية األفضـل وبالتـالي تـدعيم عالقـات       وتوطين المشاريع في األمـاكن ذات  ا وتوطين المشاريع في األمـاكن ذات  ا 

  ..التكامل االقتصادي بين مختلف الصناعات ومختلف القطاعات االقتصادية التكامل االقتصادي بين مختلف الصناعات ومختلف القطاعات االقتصادية 

  تحسين مركز ميزان المدفوعات تحسين مركز ميزان المدفوعات   --44

                                                                            
  1616: : ، ص، ص))20022002دار الجامعة الجدیدیة للنشر، اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدیة للنشر، اإلسكندریة، ((، ،   اقتصادیات النقل دراسة تمھیدیةاقتصادیات النقل دراسة تمھیدیةسمیرة إبراھیم أیوب، سمیرة إبراھیم أیوب،     11
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وذلك من خالل زيادة طاقة الدولة التصديرية وتحقيق مزيد مـن العمـالت األجنبيـة إلـى جانـب      وذلك من خالل زيادة طاقة الدولة التصديرية وتحقيق مزيد مـن العمـالت األجنبيـة إلـى جانـب      

تشـجيع الصـناعات التـي تتخصـص     تشـجيع الصـناعات التـي تتخصـص     للالتي يوجه جانب منهـا  التي يوجه جانب منهـا    توفير  الواردات من السلع اإلنمائيةتوفير  الواردات من السلع اإلنمائية

في إنتاج الصادرات من جهة وتـوفير بـدائل الـواردات مـن جهـة أخـرى وبالتـالي تخفـيض          في إنتاج الصادرات من جهة وتـوفير بـدائل الـواردات مـن جهـة أخـرى وبالتـالي تخفـيض          

  ..معدالت عجز ميزان المدفوعاتمعدالت عجز ميزان المدفوعات

  : : العولمة العولمة   --55

للنقل دور مهم في العولمة إذ يلعب دورا كبيرا في التـأثير علـى تكـوين المجتمعـات الحضـرية      للنقل دور مهم في العولمة إذ يلعب دورا كبيرا في التـأثير علـى تكـوين المجتمعـات الحضـرية      

وتقريـب  وتقريـب  تقـدم وتوسـع المـدن وتطورها،   تقـدم وتوسـع المـدن وتطورها،     إلـى إلـى   والتقنيات الحديثةوالتقنيات الحديثة  ،،التكنولوجياالتكنولوجيا  نقلنقل  علىعلىكما يساعد كما يساعد 

  ..المسافات لتنقل األشخاص والبضائع على حد سواءالمسافات لتنقل األشخاص والبضائع على حد سواء

  التنقالت الحضرية التنقالت الحضرية : : المطلب الثانيالمطلب الثاني

تحتل التنقالت الحضرية مكانة هامة ضمن النشاطات المختلفـة التـي يقـوم بهـا اإلنسـان لتلبيـة       تحتل التنقالت الحضرية مكانة هامة ضمن النشاطات المختلفـة التـي يقـوم بهـا اإلنسـان لتلبيـة       

اعـد المنـاطق المقصـودة مـن جهـة      اعـد المنـاطق المقصـودة مـن جهـة      وبحكم اختالف حاجيات اإلنسـان مـن جهـة وتب   وبحكم اختالف حاجيات اإلنسـان مـن جهـة وتب     ،،حاجياتهحاجياته

وأيضا فإن نمو عدد السكان في المنطقة الحضرية يوافقـه توسـع المدينـة فـي المسـاحة      وأيضا فإن نمو عدد السكان في المنطقة الحضرية يوافقـه توسـع المدينـة فـي المسـاحة          أخرىأخرى

  ..فات متزايدةفات متزايدةااهذا االستهالك في المساحة  يفرض على السكان التنقل بمسهذا االستهالك في المساحة  يفرض على السكان التنقل بمس

  أنواع وأسباب التنقالت أنواع وأسباب التنقالت   ::أوالأوال

  : : تتأنواع التنقالأنواع التنقال  --11

ويتطلـب التنقـل   ويتطلـب التنقـل     ،،هذه األنواع أو الطرق هي تقنية دفع أو تسير اآللـة بالنسـبة للهيكـل القاعـدي    هذه األنواع أو الطرق هي تقنية دفع أو تسير اآللـة بالنسـبة للهيكـل القاعـدي    

  ..والحافلةوالحافلةالسيارة السيارة   ةةالمشي على األقدام، الدراجالمشي على األقدام، الدراج: : عدة طرق للنقل منهاعدة طرق للنقل منها

  : :   11المشي على األقدامالمشي على األقدام  --أأ  

                                                                            
      1010::صص..EENNAATTTT((،،20032003مذكرة تخرج مذكرة تخرج ((  دراسة تحلیلیة لواقع النقل الحضرى الجماعي وتنظیمھ لمدینة عین ملیلة،دراسة تحلیلیة لواقع النقل الحضرى الجماعي وتنظیمھ لمدینة عین ملیلة،حكیم بركاني وسلیم العایب، حكیم بركاني وسلیم العایب،   11
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يعتبر المشي على األقدام الطريقـة الطبيعيـة للتنقـل حيـث ال يتطلـب أي مسـاعدة ميكانيكيـة ،        يعتبر المشي على األقدام الطريقـة الطبيعيـة للتنقـل حيـث ال يتطلـب أي مسـاعدة ميكانيكيـة ،        

األطفـال ، النسـاء ،   األطفـال ، النسـاء ،   : : وهو الطريقة األكثر انتشارا في المدن خصوصا لدى فئـات معينـة وهـي    وهو الطريقة األكثر انتشارا في المدن خصوصا لدى فئـات معينـة وهـي    

هنـاك محدوديـة   هنـاك محدوديـة     نن، بينمـا نجـد أ  ، بينمـا نجـد أ  ......  سـياقه سـياقه المتقاعدين واألشخاص غير الحاصلين على رخصة المتقاعدين واألشخاص غير الحاصلين على رخصة 

  ..ن التنقل بسبب االختالف في البنية والطاقة الجسدية لألفرادن التنقل بسبب االختالف في البنية والطاقة الجسدية لألفرادلهذا النوع ملهذا النوع م

ـ   للمشي على األقدام فعالية اقتصللمشي على األقدام فعالية اقتص ـ   ادية تتمثل في انعـدام التكلفـة ومجاني فعاليـة صـحية بيئيـة    فعاليـة صـحية بيئيـة      وو  ةةادية تتمثل في انعـدام التكلفـة ومجاني

  ..تتمثل في المحافظة على المحيط بسبب خلوه من الضجيج والتلوثتتمثل في المحافظة على المحيط بسبب خلوه من الضجيج والتلوث

  ): ): الدراجات الدراجات ( ( التنقل بعجلتين التنقل بعجلتين   --بب  

ارات خلق مشاكل عديدة كاالزدحـام االسـتهالك الكبيـر للطاقـة ويمكـن      ارات خلق مشاكل عديدة كاالزدحـام االسـتهالك الكبيـر للطاقـة ويمكـن      إن االستعمال الدائم للسيإن االستعمال الدائم للسي

  ..الحد من هذه المشاكل باستعمال ذات العجلتين كوسيلة للتنقلالحد من هذه المشاكل باستعمال ذات العجلتين كوسيلة للتنقل

ـ يتميز هذا النوع من التنقل بمرونة نسبية في الحركة ويتميز هذا النوع من التنقل بمرونة نسبية في الحركة و ـ ع دم شـغله لمسـافة كبيـرة وهـو أسـرع      دم شـغله لمسـافة كبيـرة وهـو أسـرع      ع

  ..محرك صغيرمحرك صغير  من المشي على األقدام ويضم الدراجات، والدراجات النارية ذاتمن المشي على األقدام ويضم الدراجات، والدراجات النارية ذات

  التنقل بواسطة السيارات التنقل بواسطة السيارات   --جج  

تحتل السيارات  مكانة هامة فـي حيـاة األفـراد  فباإلضـافة  لكونهـا وسـيلة للتنقـل وقضـاء         تحتل السيارات  مكانة هامة فـي حيـاة األفـراد  فباإلضـافة  لكونهـا وسـيلة للتنقـل وقضـاء         

الحاجيات  فهي وسيلة  للترفيه والعمل ، حيث نجـد أن خدمـة التنقـل تغطـي بواسـطة سـيارات       الحاجيات  فهي وسيلة  للترفيه والعمل ، حيث نجـد أن خدمـة التنقـل تغطـي بواسـطة سـيارات       

العربـات المجهـزة ويختلـف    العربـات المجهـزة ويختلـف    األجرة وسيارات النقل الحضري وكـذا النقـل العمـومي بواسـطة     األجرة وسيارات النقل الحضري وكـذا النقـل العمـومي بواسـطة     

  ..استخدامها حسب المناطق والحركة وأسلوب  التسيير في المنطقة استخدامها حسب المناطق والحركة وأسلوب  التسيير في المنطقة 

  التنقل بواسطة الحافالت وسائل النقل العمومي التنقل بواسطة الحافالت وسائل النقل العمومي   --دد  

تمتاز الحافالت بخصائص معنية أدت إلى انتشار استعمالها بـين مختلـف شـرائح المجتمـع لعـل      تمتاز الحافالت بخصائص معنية أدت إلى انتشار استعمالها بـين مختلـف شـرائح المجتمـع لعـل      

لفـة النقـل فيهـا مقارنـة بالوسـائل      لفـة النقـل فيهـا مقارنـة بالوسـائل      الكبيرة لألشـخاص وانخفـاض تك  الكبيرة لألشـخاص وانخفـاض تك    ببمن أهمها سعة االستيعامن أهمها سعة االستيعا

ضـها  ضـها  ععاألخرى وتحتل الحافالت مكانة هامة داخل المدينة بسبب ربـط مختلـف أحيـاء المدينـة ب    األخرى وتحتل الحافالت مكانة هامة داخل المدينة بسبب ربـط مختلـف أحيـاء المدينـة ب    
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بالبعض، وتخضع إلى تنظيمات معنية فـي التوقيـت والخطـوط والمواقيـت وفـق خدمـة النقـل        بالبعض، وتخضع إلى تنظيمات معنية فـي التوقيـت والخطـوط والمواقيـت وفـق خدمـة النقـل        

ي نـذكر منهـا   ي نـذكر منهـا   خدم فـي النقـل العمـوم   خدم فـي النقـل العمـوم   سـت سـت تت  ىىالعمومي وباإلضافة إلى الحافالت نجد وسائل أخرالعمومي وباإلضافة إلى الحافالت نجد وسائل أخر

  ..التراموايالترامواي

  : : أسباب التنقالتأسباب التنقالت  --22

إن تزايد السكان يترتب عليه امتـداد المدينـة مـن حيـث المنـاطق العمرانيـة فتتوسـع وتـزداد         إن تزايد السكان يترتب عليه امتـداد المدينـة مـن حيـث المنـاطق العمرانيـة فتتوسـع وتـزداد         

مراكز العمل والتجارة وأماكن الترفيه ومن خـالل هـذه التوسـعات التـي تعرفهـا المدينـة نجـد        مراكز العمل والتجارة وأماكن الترفيه ومن خـالل هـذه التوسـعات التـي تعرفهـا المدينـة نجـد        

ـ    ـ   مراكز النشاطات موزعة في نقاط متباعدة ممـا يحـتم عل السـكان تـنقالت مسـتمرة تختلـف     السـكان تـنقالت مسـتمرة تختلـف       ىىمراكز النشاطات موزعة في نقاط متباعدة ممـا يحـتم عل

  : :   11أسبابها وفقا للمناطق المقصودة وتتمثل هذه األسباب فيأسبابها وفقا للمناطق المقصودة وتتمثل هذه األسباب في

  التنقالت الدورية التنقالت الدورية   --أأ  

هي تنقالت ضرورية والبد منها تربط بين مكان العمـل ومكـان اإلقامـة هـذه التـنقالت جلبـت       هي تنقالت ضرورية والبد منها تربط بين مكان العمـل ومكـان اإلقامـة هـذه التـنقالت جلبـت       

إلـى ضـرورة   إلـى ضـرورة   أهمية كبيرة في المناطق العمرانية نظرا لكثافتهـا وانتظامهـا ، األمـر الـذي أدى     أهمية كبيرة في المناطق العمرانية نظرا لكثافتهـا وانتظامهـا ، األمـر الـذي أدى     

تنظيم النقل داخل التجمع العمراني وهذه التنقالت تتمتع بدرجة عاليـة ألنهـا تتكـرر علـى نحـو      تنظيم النقل داخل التجمع العمراني وهذه التنقالت تتمتع بدرجة عاليـة ألنهـا تتكـرر علـى نحـو      

  ..منتظم في معظم ألحيان وبشكل يومي منتظم في معظم ألحيان وبشكل يومي 

تتمثل هذه التنقالت المهنية في التـنقالت التـي تتعلـق بمهنـة عمـل كـل       تتمثل هذه التنقالت المهنية في التـنقالت التـي تتعلـق بمهنـة عمـل كـل       : : التنقالت المهنيةالتنقالت المهنية  --بب  

حجـم هـذه   حجـم هـذه   ) ) وخدمـة العمـالء   وخدمـة العمـالء     ،،مقابالتمقابالتالال( ( الفرد وهذه التنقالت ضرورية طيلة يوم العمل الفرد وهذه التنقالت ضرورية طيلة يوم العمل 

  ..ل التنقالت اليوميةل التنقالت اليوميةممالتنقالت ضعيفة بالنسبة لمجالتنقالت ضعيفة بالنسبة لمج

  : : التنقالت الشخصيةالتنقالت الشخصية  --جج  

  : : يقوم بها األفراد بشكل طوعي واختياري ونميز ثالث أنواع منهايقوم بها األفراد بشكل طوعي واختياري ونميز ثالث أنواع منها

  التنقل من أجل الشراء التنقل من أجل الشراء   ••

                                                                            
1010سلیم العایب  ، مرجع سابق ، ص سلیم العایب  ، مرجع سابق ، ص حكیم بركاني  ، حكیم بركاني  ،  11    
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لكـن  لكـن    هذا التنقل غالبا ما ينجز عن طريق المشي على األقـدام يوميـا ويغطـي مسـافة قصـيرة،     هذا التنقل غالبا ما ينجز عن طريق المشي على األقـدام يوميـا ويغطـي مسـافة قصـيرة،     

  ..أحيانا وحسب المناسبة قد يقتضي اللجوء إلى وسيلة نقلأحيانا وحسب المناسبة قد يقتضي اللجوء إلى وسيلة نقل

  التنقل من أجل أعمال شخصية التنقل من أجل أعمال شخصية   ••

  ))الخ الخ ......بنك، بلدية، مؤسساتبنك، بلدية، مؤسسات( ( كالتنقل إلى مختلف المرافق العمومية كالتنقل إلى مختلف المرافق العمومية 

  الترفيه الترفيه   ••

  الخالخ..........المالهيالمالهي  الحدائق،الحدائق،  المسرح،المسرح،كالتنقل إلى كالتنقل إلى 

  خصائص وتنظيم التنقالتخصائص وتنظيم التنقالت: : ثانياثانيا

  خصائص التنقالتخصائص التنقالت  --11

  : : البنية االجتماعيةالبنية االجتماعية  --  أأ

كل فئات المجتمع الحضـري تسـاهم فـي التـنقالت الحضـرية ، وبمـا أن  إجمـالي المـداخيل         كل فئات المجتمع الحضـري تسـاهم فـي التـنقالت الحضـرية ، وبمـا أن  إجمـالي المـداخيل         

للعائالت مهمة جدا لتحديد كثافة التنقالت ، فإن مكونـات النسـبة االجتماعيـة لكـل قطـاع داخـل       للعائالت مهمة جدا لتحديد كثافة التنقالت ، فإن مكونـات النسـبة االجتماعيـة لكـل قطـاع داخـل       

  ..منظمة عمرانية يجب أن تعرف باعتبارها طبيعة التدفقاتمنظمة عمرانية يجب أن تعرف باعتبارها طبيعة التدفقات

  مسافة ووقت السيرمسافة ووقت السير  --  بب

لين يوميا من الممكن أن يقطعوا مسـافات طويلـة فاتسـاع المدينـة هـو العامـل األول فـي        لين يوميا من الممكن أن يقطعوا مسـافات طويلـة فاتسـاع المدينـة هـو العامـل األول فـي        المتنقالمتنق

هـذا األخيـر   هـذا األخيـر   . . اختالف هذه المسافات ومفهوم المسافة في المدينة ال يحـدده وقـت المسـير وحـده    اختالف هذه المسافات ومفهوم المسافة في المدينة ال يحـدده وقـت المسـير وحـده    

هـذا الوقـت   هـذا الوقـت   ( ( يزداد مع ازدياد صعوبة حركة السيارات ومن ثم انتظار وسـائل النقـل  الجمـاعي    يزداد مع ازدياد صعوبة حركة السيارات ومن ثم انتظار وسـائل النقـل  الجمـاعي    

هـذا مـا   هـذا مـا   ) ) ل في دقائق أو ساعات تنقص من الوقت المخصـص للراحـة والترفيـه    ل في دقائق أو ساعات تنقص من الوقت المخصـص للراحـة والترفيـه    الضائع المتمثالضائع المتمث

يجعل مشكل الحركة والتنقل في المدينة مـن االنشـغاالت  األولـى للسـكان خاصـة أن التـنقالت       يجعل مشكل الحركة والتنقل في المدينة مـن االنشـغاالت  األولـى للسـكان خاصـة أن التـنقالت       

  ..متمركزة في المساحة وفي الزمن متمركزة في المساحة وفي الزمن 
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  التدفقات وأوقات الذروة التدفقات وأوقات الذروة   --جج  

األساسـية باسـتثناء البطـالين ،    األساسـية باسـتثناء البطـالين ،    تعتبـر مـن التـنقالت    تعتبـر مـن التـنقالت    ) ) سـكن ، عمـل   سـكن ، عمـل   ( ( في المدينة التـنقالت  في المدينة التـنقالت  

التنقالت لألغراض الشخصية تخضع لريتم منتظم ألوقـات العمـل ، المعرفـة الدقيقـة ضـرورية      التنقالت لألغراض الشخصية تخضع لريتم منتظم ألوقـات العمـل ، المعرفـة الدقيقـة ضـرورية      

  ..لمعالجة النقل الحضري ومواجهة مشاكله ومالئمة للتطورلمعالجة النقل الحضري ومواجهة مشاكله ومالئمة للتطور

  تنظيم التنقالت تنظيم التنقالت   --22

إن الحديث عن تنظيم النقل يستوجب التعريج على مجموعة مـن المفـاهيم كـنمط النقـل وشـبكة      إن الحديث عن تنظيم النقل يستوجب التعريج على مجموعة مـن المفـاهيم كـنمط النقـل وشـبكة      

    المفاهيمالمفاهيمالنقل ونظام النقل وفي ما يلي شرح موجز لهذه النقل ونظام النقل وفي ما يلي شرح موجز لهذه 

  : : نمط النقل نمط النقل   --  أأ

عادة ما يتم تحديد نمط النقل استنادا إلى نوع الممر أو المسلك المتبـع أثنـاء النقـل فـالنمط عـادة      عادة ما يتم تحديد نمط النقل استنادا إلى نوع الممر أو المسلك المتبـع أثنـاء النقـل فـالنمط عـادة      

ل حيث نجد نمط النقل البري، البحري، الجـوي لكـن هـذا ال ينفـي إمكانيـة      ل حيث نجد نمط النقل البري، البحري، الجـوي لكـن هـذا ال ينفـي إمكانيـة      ما يرتبط بهيكل النقما يرتبط بهيكل النق

  ..وجود أنماط أخرى كنمط النقل الجماعي والنقل الفرديوجود أنماط أخرى كنمط النقل الجماعي والنقل الفردي

  : : النقل النقل   شبكةشبكة  --  بب

هي مجموعة الهياكل القاعدية المستعملة لنفس النمط ولـذلك يمكـن أن نجـد شـبكة نقـل بريـة،       هي مجموعة الهياكل القاعدية المستعملة لنفس النمط ولـذلك يمكـن أن نجـد شـبكة نقـل بريـة،       

وشبكة نقـل فـي ضـواحي المدينـة ومـا      وشبكة نقـل فـي ضـواحي المدينـة ومـا      ري ري ضضبحرية جوية كما يمكن أن نجد كذلك شبكة نقل حبحرية جوية كما يمكن أن نجد كذلك شبكة نقل ح

  ..بين المدنبين المدن

  : : نظام النقلنظام النقل  --33

أما عن نظام النقل فهو يتشكل من مجمـوع شـبكات النقـل باإلضـافة إلـى بعـض االعتبـارات،        أما عن نظام النقل فهو يتشكل من مجمـوع شـبكات النقـل باإلضـافة إلـى بعـض االعتبـارات،        

الـخ وعمومـا يمكـن القـول     الـخ وعمومـا يمكـن القـول     ......االنتظام والراحة واألمن والتسعيرة ودقة المواعيد والتلوث البيئـي االنتظام والراحة واألمن والتسعيرة ودقة المواعيد والتلوث البيئـي 

المركبـات، القـوة المحركـة،    المركبـات، القـوة المحركـة،      ،،الطـرق الطـرق ( ( ساسـية هـي   ساسـية هـي   أن نظام النقل يتألف من خمسة مكونات أأن نظام النقل يتألف من خمسة مكونات أ
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حيث يتوقـف نظـام النقـل علـى تكامـل شـبكات وبعـض        حيث يتوقـف نظـام النقـل علـى تكامـل شـبكات وبعـض        ) ) نظم التحكم بالتشغيل نظم التحكم بالتشغيل   المخططات،المخططات،

  ..المعايير الكيفيةالمعايير الكيفية

  النقل الحضري النقل الحضري   ::الثانيالثانيالمبحث المبحث 

    عموميات حول النقل الحضريعموميات حول النقل الحضري  ::األولاألولالمطلب المطلب 

  مفهوم النقل الحضري  مفهوم النقل الحضري  : : أوال أوال 

مجموعـة التقنيـات   مجموعـة التقنيـات   يخلط العديد بين النقل الحضري والنقـل الجمـاعي فالنقـل الحضـري هـو      يخلط العديد بين النقل الحضري والنقـل الجمـاعي فالنقـل الحضـري هـو      

يئات والبنى التحتية والوسائل التي تهـدف مجتمعـة أو فـي مجملهـا إلـى تنظـيم       يئات والبنى التحتية والوسائل التي تهـدف مجتمعـة أو فـي مجملهـا إلـى تنظـيم       المستعملة والتهالمستعملة والته

تنقالت األفراد والسلع في الوسط الحضـري فـي ظـروف مثلـى مـن وقـت وتكلفـة وراحـة ،         تنقالت األفراد والسلع في الوسط الحضـري فـي ظـروف مثلـى مـن وقـت وتكلفـة وراحـة ،         

الـخ ، وكـذلك النقـل    الـخ ، وكـذلك النقـل    ......الحافلـة ، القطـار الحضـري    الحافلـة ، القطـار الحضـري    ( ( تنقل الجماعي تنقل الجماعي فالنقل الحضري يعالج الفالنقل الحضري يعالج ال

مـع خصـائص الوسـط    مـع خصـائص الوسـط      تـتالءم تـتالءم الفردي ، فالنقل الحضري يضـم جميـع وسـائل النقـل التـي      الفردي ، فالنقل الحضري يضـم جميـع وسـائل النقـل التـي      

كـة األشـخاص والبضـائع وتواجـد     كـة األشـخاص والبضـائع وتواجـد     ررالحضري كالكثافة السكانية والتي تتطلب تنظيمـا جيـدا لح  الحضري كالكثافة السكانية والتي تتطلب تنظيمـا جيـدا لح  

مكانا لبـث واسـتقبال الحركـة وغيرهـا مـن      مكانا لبـث واسـتقبال الحركـة وغيرهـا مـن        نةنةية الرئيسية التي تجعل من المديية الرئيسية التي تجعل من المدياألنشطة االقتصاداألنشطة االقتصاد

  ..11الخصائص التي تشكل قيودا من شأنها التأثير على سياسة النقل الحضري المتبعةالخصائص التي تشكل قيودا من شأنها التأثير على سياسة النقل الحضري المتبعة

النقل الحضري هو وسيلة هامة للربط بـين نقـاط التجمـع العمرانـي وهـو الشـريان الواصـل        النقل الحضري هو وسيلة هامة للربط بـين نقـاط التجمـع العمرانـي وهـو الشـريان الواصـل        

إلـى إعطـاء   إلـى إعطـاء   فضال عن كونه المحرك األساسي للتجمع السـكاني الحضـري حيـث يهـدف     فضال عن كونه المحرك األساسي للتجمع السـكاني الحضـري حيـث يهـدف       بينها،بينها،

  ..تشكيالتهاتشكيالتهاديناميكية واستمرارية للحياة في المدينة بمختلف ديناميكية واستمرارية للحياة في المدينة بمختلف 

ـ      تتويرمي النقل الحضري لضمان القيام بجميع عملياويرمي النقل الحضري لضمان القيام بجميع عمليا ـ    النقـل الالزمـة لكـل المس المرتبطـة  المرتبطـة    تعملينتعملينالنقـل الالزمـة لكـل المس

ف أمنيـة  ف أمنيـة  حياتهم المدنية في ظل شروط اقتصادية مالئمة وبطريقة مريحـة وفـي ظـرو   حياتهم المدنية في ظل شروط اقتصادية مالئمة وبطريقة مريحـة وفـي ظـرو     تتبمتطلبابمتطلبا

يعتبـر شـرط   يعتبـر شـرط   " " األمـن  األمـن  " " األخـر منهـا   األخـر منهـا   " " االقتصادية الراحة واألمـن  االقتصادية الراحة واألمـن  : :   جيدة هذه الشروط الثالثةجيدة هذه الشروط الثالثة

                                                                            
    1414، ص ، ص     20112011،مذكرة ماجستیر ، ،مذكرة ماجستیر ، دراسة استشرافیة دراسة استشرافیة ––مشروع القطار الحضري لمدینة باتنة مشروع القطار الحضري لمدینة باتنة   شاكر بخضر،شاكر بخضر،    11
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شـبكة النقـل والتجهيـزات    شـبكة النقـل والتجهيـزات    " " إجباري ، أما اآلخرين فيتعلقان بإمكانيات التنفيذ  لتخطـيط المسـالك   إجباري ، أما اآلخرين فيتعلقان بإمكانيات التنفيذ  لتخطـيط المسـالك   

النسـيج   النسـيج     الموقـع، الموقـع، : : خاصـة بكـل منطقـة عمرانيـة     خاصـة بكـل منطقـة عمرانيـة     المرتبطة بها أخذين في الحسبان  المميزات الالمرتبطة بها أخذين في الحسبان  المميزات ال

  ..11والبنية العمرانيةوالبنية العمرانية

ل الحضري هو مجموعة وسال النقـل الجمـاعي والفـردي التـي تسـمح بضـمان التـنقالت        ل الحضري هو مجموعة وسال النقـل الجمـاعي والفـردي التـي تسـمح بضـمان التـنقالت        النقالنق

داخل التجمعات السكنية الكبيرة لألشخاص وعلى العموم تتكفل بهذا النـوع مـن النقـل مؤسسـات     داخل التجمعات السكنية الكبيرة لألشخاص وعلى العموم تتكفل بهذا النـوع مـن النقـل مؤسسـات     

عمومية وخاصة حضرية مختصة بنقل األشـخاص مقابـل مبـالغ ماليـة محـدودة وشـغل فـي        عمومية وخاصة حضرية مختصة بنقل األشـخاص مقابـل مبـالغ ماليـة محـدودة وشـغل فـي        

  ..ة لها نقاط توقف ومحطات معنيةة لها نقاط توقف ومحطات معنيةأوقات محدودة عبر المسالك المخصصأوقات محدودة عبر المسالك المخصص

ويمكن القول أن النقل الحضري نشاط للخـدمات يتبـع منفعـة فـي الزمـان والمكـان بواسـطة        ويمكن القول أن النقل الحضري نشاط للخـدمات يتبـع منفعـة فـي الزمـان والمكـان بواسـطة        

شخص طبيعي أو معنوي يضم التحول الفيزيائي لألشخاص في مجـال المحـيط الحضـري علـى     شخص طبيعي أو معنوي يضم التحول الفيزيائي لألشخاص في مجـال المحـيط الحضـري علـى     

قـاط  قـاط  مستوى مركبة معدة لهذا الغرض ولمسافة مقبولة وهو خدمـة تقـوم بـالربط بـين مختلـف ن     مستوى مركبة معدة لهذا الغرض ولمسافة مقبولة وهو خدمـة تقـوم بـالربط بـين مختلـف ن     

ـ   ،،التجمع الحضريالتجمع الحضري ـ تخ ص تنقـل األفـراد وفقـا لخطـة تغطـي االحتياجـات وتحقـق التكامـل         ص تنقـل األفـراد وفقـا لخطـة تغطـي االحتياجـات وتحقـق التكامـل         تخ

  ..واالنسجامواالنسجام

  ::نستنتج منها هذانستنتج منها هذا

  ..الكالم عن النقل الحضري يقتضي وجود خدمات عمومية اجتماعيةالكالم عن النقل الحضري يقتضي وجود خدمات عمومية اجتماعية  --

الكالم عن النقل الحضري يستوجب وجود خدمة مدنية لهـا حـدودا واضـحة خالفـا للكـالم      الكالم عن النقل الحضري يستوجب وجود خدمة مدنية لهـا حـدودا واضـحة خالفـا للكـالم        --

  ..ن ما بين المدينة والمدن المجاورةن ما بين المدينة والمدن المجاورةعن النقل ما بين المدعن النقل ما بين المد

  ..مقابل التنقل يجب دفع حقوق التنقلمقابل التنقل يجب دفع حقوق التنقل  --

  ..يقتضي وجود وسائل نقل تنقل عددا أكبر من المتنقلينيقتضي وجود وسائل نقل تنقل عددا أكبر من المتنقلين  --

  ..االحتياجاالحتياجيقتضي محاولة تغطية كل أحياء المدينة حسب يقتضي محاولة تغطية كل أحياء المدينة حسب   --

                                                                            
عدد عدد   ،،2020السنة السنة   الرسمیة،الرسمیة،الجریدة الجریدة   المشترك،المشترك،المتضمن تنظیم المركبات المستعملة في نقل األشخاص المتضمن تنظیم المركبات المستعملة في نقل األشخاص   19831983یولیو یولیو   2020القرار الوزاري المؤرخ في القرار الوزاري المؤرخ في     11

  22902290صص  ،،3838
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  ..يقتضي توفير عدد ونوع وسائل النقل عبر أحياء المدينة حسب االحتياج بتنظيم ألييقتضي توفير عدد ونوع وسائل النقل عبر أحياء المدينة حسب االحتياج بتنظيم ألي  --

  ة النقل بالمجال الحضري ة النقل بالمجال الحضري عالقعالق: : ثانيا ثانيا 

كـامالن ال يمكـن الفصـل بينهمـا ألن السـكن أو العـيش       كـامالن ال يمكـن الفصـل بينهمـا ألن السـكن أو العـيش       " " المدينـة  المدينـة  " " النقل والمجال الحضري النقل والمجال الحضري 

يقتضي أن يتنقل اإلنسان يوميا ويكون ذا حركة دائما ويمكـن التأكـد فـي هـذا علـى أن تطـور       يقتضي أن يتنقل اإلنسان يوميا ويكون ذا حركة دائما ويمكـن التأكـد فـي هـذا علـى أن تطـور       

ي تعرفـه كـل   ي تعرفـه كـل   وسائل النقل والهياكل القديمة ساهمت ولو بشكل كبير فـي التوسـع العمرانـي الـذ    وسائل النقل والهياكل القديمة ساهمت ولو بشكل كبير فـي التوسـع العمرانـي الـذ    

" " دول العالم بل خلقت في نفس الوقت مسائل متعلقة بعملية توزيـع األعمـال بـين فضـاء المدينـة      دول العالم بل خلقت في نفس الوقت مسائل متعلقة بعملية توزيـع األعمـال بـين فضـاء المدينـة      

هذه العالقة الموجودة حسب أنـواع المـدن والتنقـل الحضـري قـد      هذه العالقة الموجودة حسب أنـواع المـدن والتنقـل الحضـري قـد      " " السكنية الصناعية والتجارية السكنية الصناعية والتجارية 

ب ب ينتج عنها إشكالية ممدة قد تسبب هذه األخيرة في فوضـى عارمـة فـي وسـط المدينـة ويصـع      ينتج عنها إشكالية ممدة قد تسبب هذه األخيرة في فوضـى عارمـة فـي وسـط المدينـة ويصـع      

حلها بمدى اعتبار المدنية والتنقالت اليومية مسألتين يتبـع بعضـها الـبعض  وتخصصـان لتـأثير      حلها بمدى اعتبار المدنية والتنقالت اليومية مسألتين يتبـع بعضـها الـبعض  وتخصصـان لتـأثير      

متبادل فإذا كان التنقل يؤثر في اسـتعمال المجـال وتنظيمـه وتوجيهـه فـإن التوسـع العمرانـي        متبادل فإذا كان التنقل يؤثر في اسـتعمال المجـال وتنظيمـه وتوجيهـه فـإن التوسـع العمرانـي        

  ..خاصةخاصة  أوأوللمدينة يتم اللجوء المكثف لوسائل النقل سواء الجماعية أو الفردية عامة للمدينة يتم اللجوء المكثف لوسائل النقل سواء الجماعية أو الفردية عامة 

  تخطيط النقل الحضريتخطيط النقل الحضري:  :  الثانيالثانيالمطلب المطلب 

  مفهوم مخطط النقل الحضري وأهدافهمفهوم مخطط النقل الحضري وأهدافه: : أوال أوال 

  مفهوم مخطط النقل الحضريمفهوم مخطط النقل الحضري  --11

إن تحسين نظام النقل في النظـام الحضـري ال يـتم إال بوضـع مخطـط عـام للنقـل وحركـة         إن تحسين نظام النقل في النظـام الحضـري ال يـتم إال بوضـع مخطـط عـام للنقـل وحركـة         

يقوم بتحليل وتحسين عملية األشخاص والسـلع حسـب مختلـف األنمـاط بـين المنـاطق       يقوم بتحليل وتحسين عملية األشخاص والسـلع حسـب مختلـف األنمـاط بـين المنـاطق         المرور،المرور،

عامـة فـي مجـال التنظـيم ، االسـتثمار ،      عامـة فـي مجـال التنظـيم ، االسـتثمار ،        ةةالدراسة وذلك من أجـل إسـتراتيجي  الدراسة وذلك من أجـل إسـتراتيجي    لمشكلة لمجاللمشكلة لمجالاا

  ..الخالخ......واالستغالل والمراقبةواالستغالل والمراقبة

وعلى اإلدارات السلطات المحلية الحفاظ على المعادلـة الدائمـة بـين مخطـط النقـل الحضـري       وعلى اإلدارات السلطات المحلية الحفاظ على المعادلـة الدائمـة بـين مخطـط النقـل الحضـري       

مخطط النقل الحضري هو عمليـة مسـتمرة تهـدف عـن طريـق البحـث       مخطط النقل الحضري هو عمليـة مسـتمرة تهـدف عـن طريـق البحـث       وووالمخطط العمراني ، والمخطط العمراني ، 
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وأنه عـن طريـق مراقبـة التـأثيرات     وأنه عـن طريـق مراقبـة التـأثيرات     ) ) الحضري الحضري ( ( ار طرق مالئمة للسيطرة على النظام ار طرق مالئمة للسيطرة على النظام إلى ابتكإلى ابتك

يمكن اإلطالع إلى أي مدى كانت السيطرة فعالة وإلـى أي مـدى سـتحتاج فيـه إلـى تحـويرات       يمكن اإلطالع إلى أي مدى كانت السيطرة فعالة وإلـى أي مـدى سـتحتاج فيـه إلـى تحـويرات       

  ..الحقةالحقة

عملية تخطيط النقل الحضري قضية متعددة الجوانـب ومتعـددة المراحـل والهـدف منهـا وضـع       عملية تخطيط النقل الحضري قضية متعددة الجوانـب ومتعـددة المراحـل والهـدف منهـا وضـع       

ر ر سـي سـي ن االستقرار الدائم لنظم النقـل لـتالءم عمليـة التطـور الحضـري الم     ن االستقرار الدائم لنظم النقـل لـتالءم عمليـة التطـور الحضـري الم     القواعد الالزمة لضماالقواعد الالزمة لضما

وفقا لبرامج وأهداف محددة تلبي قدر اإلمكان رغبات السكان فـي التنقـل بسـهولة وسـير وأمـان      وفقا لبرامج وأهداف محددة تلبي قدر اإلمكان رغبات السكان فـي التنقـل بسـهولة وسـير وأمـان      

  ..ومستوى وخدمة أنسبومستوى وخدمة أنسب

لضـمان وتشـجيع المـواطنين    لضـمان وتشـجيع المـواطنين      مما سبق نستنج أن مخطط النقل الحضري هو الخطـة المدروسـة  مما سبق نستنج أن مخطط النقل الحضري هو الخطـة المدروسـة  

لتلبية مختلـف أنـواع التـنقالت التـي تتنـوع      لتلبية مختلـف أنـواع التـنقالت التـي تتنـوع      ) ) الحافالت الحافالت ( ( ستعمال النقل الجماعي ستعمال النقل الجماعي المقيمين على االمقيمين على ا

  ::تجمع سكاني ألخر وهيتجمع سكاني ألخر وهي  ألخر ومنألخر ومنمن شخص من شخص 

  الذهاب للعمل الذهاب للعمل   --

  الذهاب للتسوقالذهاب للتسوق  --

  الذهاب للدراسةالذهاب للدراسة  --

  الذهاب للتنزهالذهاب للتنزه  --

  تنقالت مختلفةتنقالت مختلفة  --

  العودة إلى المنزلالعودة إلى المنزل  --

  11ويشكل منتظم ومنسقويشكل منتظم ومنسقوذلك دون الخروج عن الحدود المضبوطة التي تحددها الدراسة وذلك دون الخروج عن الحدود المضبوطة التي تحددها الدراسة 

  أهداف مخطط النقل الحضري أهداف مخطط النقل الحضري   --22

  يرمي التخطيط الحضري إلى بلوغ األهداف التالية يرمي التخطيط الحضري إلى بلوغ األهداف التالية 

                                                                            
  66، ص ، ص   EENNAATTTT   ، ،20022002    دراسة تحلیلیة للنقل الجماعي لمدینة المسیلة ، واقع وآفاق ، مذكرة تخرجدراسة تحلیلیة للنقل الجماعي لمدینة المسیلة ، واقع وآفاق ، مذكرة تخرجخربوش خالد ، قادم الشافعي ، خربوش خالد ، قادم الشافعي ،     11
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  ..ل لنظام النقل القائم وتسهيل مراقبة نشاطات النقلل لنظام النقل القائم وتسهيل مراقبة نشاطات النقلثثاستخدام أماستخدام أم  ••

  ..ضمان ربط النشاطات االجتماعية واالقتصادية داخل المحيط الحضريضمان ربط النشاطات االجتماعية واالقتصادية داخل المحيط الحضري  ••

  ..ما هو مخطط في المستقبلما هو مخطط في المستقبللنظام النقل حيث يصل إلى لنظام النقل حيث يصل إلى   اقتراح النمو المرحلياقتراح النمو المرحلي  ••

التحكم في استعمال وسائل النقل الحضري والوصول إلـى مسـتوى تحمـل أعبـاء الطلـب      التحكم في استعمال وسائل النقل الحضري والوصول إلـى مسـتوى تحمـل أعبـاء الطلـب        ••

  ..على النقلعلى النقل

وسـهول الوصـول والتـوازن فـي     وسـهول الوصـول والتـوازن فـي       الفارغة بالمدينةالفارغة بالمدينة  بين المساحاتبين المساحات  واالنسجامواالنسجاماتجاه الترابط اتجاه الترابط   ••

  ..توزيع الفوائد وإشباع حاجات السكانتوزيع الفوائد وإشباع حاجات السكان

  النقلالنقلتحقيق التكامل بين شبكات ووسائل تحقيق التكامل بين شبكات ووسائل   ••

معرفة الطلب على المـدى الطويـل والمتوسـط علـى النقـل واختيـار المشـاريع األكثـر         معرفة الطلب على المـدى الطويـل والمتوسـط علـى النقـل واختيـار المشـاريع األكثـر           ••

  ..  ةةوديوديمردمرد

التوصل إلى ترتيب وتنظـيم معقـول ومناسـب السـتعماالت األرض الحضـرية وتحديـد       التوصل إلى ترتيب وتنظـيم معقـول ومناسـب السـتعماالت األرض الحضـرية وتحديـد         ••

  ..موقع األنشطة المختلفة بهدف توفير الراحة للسكانموقع األنشطة المختلفة بهدف توفير الراحة للسكان

  ..على النظام البيئيعلى النظام البيئي  تحقيق التنمية الحضرية المتواصلة والمساهمة والمحافظةتحقيق التنمية الحضرية المتواصلة والمساهمة والمحافظة  ••

إظهار التباين واالخـتالف بـين منـاطق وأحيـاء المراكـز الحضـرية وحقيـق المسـاواة         إظهار التباين واالخـتالف بـين منـاطق وأحيـاء المراكـز الحضـرية وحقيـق المسـاواة           ••

وتوفير والفرص التنموية للمسـاحات األرضـية وتحقيـق العقالنيـة فـي اتخـاذ القـرارات        وتوفير والفرص التنموية للمسـاحات األرضـية وتحقيـق العقالنيـة فـي اتخـاذ القـرارات        

  ..السليمةالسليمة

  وإتبـاع وإتبـاع اقتراح التوسعات في نظام وأنـواع ومسـتويات الخدمـة الالزمـة فـي المسـتقبل       اقتراح التوسعات في نظام وأنـواع ومسـتويات الخدمـة الالزمـة فـي المسـتقبل         ••

  ..المتوقع على النقلالمتوقع على النقلالطلب الطلب 

تقييم الحياة العمرانية والحضرية والعمل على إيجاد الحلـول الهندسـية للمشـاكل العمرانيـة     تقييم الحياة العمرانية والحضرية والعمل على إيجاد الحلـول الهندسـية للمشـاكل العمرانيـة       ••

  ..مثل الزيادة السكانية والتوسع العمراني بالمدنمثل الزيادة السكانية والتوسع العمراني بالمدن
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ومن خالل هذه األهداف تبرز لنا أهميـة تخطـيط النقـل الحضـري فـي المدينـة حيـث يعتبـر         ومن خالل هذه األهداف تبرز لنا أهميـة تخطـيط النقـل الحضـري فـي المدينـة حيـث يعتبـر         

جـزءا مـن التخطـيط الشـامل علـى مسـتوى       جـزءا مـن التخطـيط الشـامل علـى مسـتوى       ) ) المـدن المـدن ( ( تخطيط استعماالت األرض الحضرية تخطيط استعماالت األرض الحضرية 

  ..االستعمال المعين أو المحدد أو ضمن خطة عامة على مستوى األحياء أو المدينة ككلاالستعمال المعين أو المحدد أو ضمن خطة عامة على مستوى األحياء أو المدينة ككل

وتشهد المراكز الحضرية في الوقت الحاضـر تحـوالت اقتصـادية واجتماعيـة وإداريـة تملكـت       وتشهد المراكز الحضرية في الوقت الحاضـر تحـوالت اقتصـادية واجتماعيـة وإداريـة تملكـت       

الحضـري  يأخـذ   الحضـري  يأخـذ   االهتمام نحو تخطيط المدن وتركيز بعـض الدراسـات علـى كـون التخطـيط      االهتمام نحو تخطيط المدن وتركيز بعـض الدراسـات علـى كـون التخطـيط      

منحى جماليا يتوافق مع حركة تجميل المدينة وتركـز دراسـات أخـرى علـى عمليـات التنظـيم       منحى جماليا يتوافق مع حركة تجميل المدينة وتركـز دراسـات أخـرى علـى عمليـات التنظـيم       

السكانية في حين يؤكد الباحث أن تخطيط المدينـة يعنـي أ تكـون المدينـة مسـتعدة لنموهـا فـي        السكانية في حين يؤكد الباحث أن تخطيط المدينـة يعنـي أ تكـون المدينـة مسـتعدة لنموهـا فـي        

  ..المستقبلالمستقبل

ـ         ـ        يتميز التخطيط الحضري لكونه تقـديما منهجيـا منظمـا بهـذه إلـى اختيـار أنمـاط االس تعمال تعمال يتميز التخطيط الحضري لكونه تقـديما منهجيـا منظمـا بهـذه إلـى اختيـار أنمـاط االس

المستدام لألرض من أجل تلبية احتياجات السـكان والمحافظـة علـى البيئـة فـي نفـس الوقـت        المستدام لألرض من أجل تلبية احتياجات السـكان والمحافظـة علـى البيئـة فـي نفـس الوقـت        

باإلضافة إلى دراسة الواقع الحالي لالسـتعماالت الحضـرية ومعرفـة مـا فيهـا مـن احتياجـات        باإلضافة إلى دراسة الواقع الحالي لالسـتعماالت الحضـرية ومعرفـة مـا فيهـا مـن احتياجـات        

والعمل على تطويرها وحتى استعمالها وتحديـد الجوانـب السـلبية للعمـل علـى إيجـاد الحلـول        والعمل على تطويرها وحتى استعمالها وتحديـد الجوانـب السـلبية للعمـل علـى إيجـاد الحلـول        

  ..المناسبة لهاالمناسبة لها

  : : منهجية دراسة مخطط النقل الحضري ومراحلها األساسيةمنهجية دراسة مخطط النقل الحضري ومراحلها األساسية: : ثانيا ثانيا 

  منهجية دراسة مخطط النقل الحضري منهجية دراسة مخطط النقل الحضري   --11

إن الطريقة المتبقية لوضع مخطط نقل حظري للمنـاطق العمرانيـة لهامـة ترتكـز عمومـا علـى       إن الطريقة المتبقية لوضع مخطط نقل حظري للمنـاطق العمرانيـة لهامـة ترتكـز عمومـا علـى       

القادمـة  القادمـة    المنشـآت المنشـآت وعليـه تحديـد   وعليـه تحديـد   " " أفـق محـدد   أفـق محـدد   " " التنبؤ بالطلـب علـى النقـل فـي المسـتقبل      التنبؤ بالطلـب علـى النقـل فـي المسـتقبل      

األول خـاص بالنقـل   األول خـاص بالنقـل   : : هـذا الطلـب ، بمعنـى وضـع مخططـين      هـذا الطلـب ، بمعنـى وضـع مخططـين        ععزات األكثر توافق مزات األكثر توافق موالتجهيوالتجهي
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والثاني خاص بحركة المرور في المناطق الحضرية ويكون هذين المخططـين فـي شـكل تقريـر     والثاني خاص بحركة المرور في المناطق الحضرية ويكون هذين المخططـين فـي شـكل تقريـر     

  ..11تقدم للمصالح المعنيةتقدم للمصالح المعنية

  المراحل األساسية لدورات مخطط النقل الحضريالمراحل األساسية لدورات مخطط النقل الحضري  --22

  ::22وتتمثل فيما يليوتتمثل فيما يلي

  تشخيص الوضعية الحاليةتشخيص الوضعية الحالية  --  أأ

  بالطلب على النقل على المدى الطويلبالطلب على النقل على المدى الطويل  التنبؤالتنبؤ  --  بب

  تحليل مقارن لتخطيطات المنشآت القاعدية وتنظيم النقل في المستقبلتحليل مقارن لتخطيطات المنشآت القاعدية وتنظيم النقل في المستقبل  --جج  

  تشخيص الوضعية الحالية تشخيص الوضعية الحالية   --  أأ

الهدف من إعداد التشـخيص حـول الوضـعية الحاليـة للنقـل اإلحاطـة بالخصـائص األساسـية         الهدف من إعداد التشـخيص حـول الوضـعية الحاليـة للنقـل اإلحاطـة بالخصـائص األساسـية         

  لمجال الدراسة لمجال الدراسة 

، العمـال ، التجهيـزات الكبـرى    ، العمـال ، التجهيـزات الكبـرى      وتتمثـل فـي عـدد السـكان    وتتمثـل فـي عـدد السـكان    : : المعطيات الديموقتصادية المعطيات الديموقتصادية   ••

  لمعرفة هذه المعطيات بدقة يجب أن يحدد مجال الدراسة وتقيم إلى مناطق لمعرفة هذه المعطيات بدقة يجب أن يحدد مجال الدراسة وتقيم إلى مناطق 

  ::بينهابينها  أشكال منأشكال منإن حركة سير المرور يمكن أن يأخذ عدة إن حركة سير المرور يمكن أن يأخذ عدة : : تعد حركة السيرتعد حركة السير  ••

حساب تدفقات حركة السير الذي سمح بتقسيم أحجـام حركـة المـرور  المقـدرة بوحـدة      حساب تدفقات حركة السير الذي سمح بتقسيم أحجـام حركـة المـرور  المقـدرة بوحـدة          --

لمتنقلين الذي يقطعون بعض النقاط األساسـية لشـبكة الطـرق خـالل     لمتنقلين الذي يقطعون بعض النقاط األساسـية لشـبكة الطـرق خـالل     مارة خاصة أو بعدد امارة خاصة أو بعدد ا

  فترات محددةفترات محددة

  تحقيقات المبدأ الوجهة للمتنقلين بواسطة النقل الجماعي تحقيقات المبدأ الوجهة للمتنقلين بواسطة النقل الجماعي     --

  إن تقييم قدرة النقل يتعلق بالنقل الجماعي أكثر منه بالنقل الفردي إن تقييم قدرة النقل يتعلق بالنقل الجماعي أكثر منه بالنقل الفردي   ::النقلالنقلطاقة نظام طاقة نظام     --

                                                                            
  2121حكیم بركاني ، سلیم العایب ، مرجع سابق ، ص حكیم بركاني ، سلیم العایب ، مرجع سابق ، ص     11
  

  12001200وسط المدینة وسط المدینة ((دراسة حالة الخط دراسة حالة الخط   ––ي وتنظیمھا ي وتنظیمھا حلیم شیوخ ، صابر بوغریس ، دراسة سوسیو اقتصادیة لحركة حافالت نقل الحضرحلیم شیوخ ، صابر بوغریس ، دراسة سوسیو اقتصادیة لحركة حافالت نقل الحضر    22
  ..  1111، ص ، ص EENNAATTTT     ، ،19991999، مذكرة تخرج ، مذكرة تخرج ) ) مسكنمسكن
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  ::بالنسبة إلى النقل الجماعي يجب تقييمبالنسبة إلى النقل الجماعي يجب تقييم

  تخطيط المسالك وتحديد نقاط التوقف  -

  مواقيت فقرات الرحالت  -

  التكرارات  -

  سعة المركبات  -

  ::أما بالنسبة للنقل الفردي فيتعلق األمر بمعرفةأما بالنسبة للنقل الفردي فيتعلق األمر بمعرفة

  السيارات  حظيرة -

  قدرة الطرقات وسعتها -

  .عدد أماكن الوقوف -

    الطويلالطويلالتنبؤ بالطلب على النقل على المدى التنبؤ بالطلب على النقل على المدى   --  بب

العمرانيـة والتـي تحصـل عليهـا مـن المخطـط       العمرانيـة والتـي تحصـل عليهـا مـن المخطـط       تحليل ودمج فرضيات التطور للمنظمـة  تحليل ودمج فرضيات التطور للمنظمـة    --

  ..العمراني الموجهالعمراني الموجه

حيازة الفرضيات المتعلقة بحركـة السـير والتـي تسـتعمل مختلـف أنمـاط النقـل بداللـة          -

 . مستويات

 .استعمال نماذج رياضية  لحساب الطلب على النقل ، وهناك نماذج كثيرة االستعمال -

  خلق توليد التنقالت •

 العمـل،  اإلقامـة، ( عدد التنقالت المولودة داخل منطقة مجـال الدراسـة المقسـمة إلـى منـاطق      

  ...).التجارةالصناعة، 

  توزيع التنقالت  •

  حجم التنقالت المتبادلة بن المناطق
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   :النمطيالتوزيع  •

  نمط التنقل المستعمل في التنقالت المختلفة

  : التوجه على الشبكة  •

  تستعمل تلك مسلك من مسالك شبكة النقلعدد التنقالت التي 

  :تحليل مقارن لتخطيطات المنشآت القاعدية وتنظيم النقل في المستقبل

بعد تقييم الطلب على النقل على المدى الطويل تجري مقارنـة علـى أسـاس عـدة معـايير التـي       

النقـل  تعتبر في واقع األمر انعكاس لوجهات نظر صادرة عن مختلف المصـالح القـائمين بنظـام    

   :نذكرمن ضمن المعايير والمؤشرات 

  تكاليف االستثمار  -

 عوائق إنجاز المشاريع  -

 )الراحة واآلمن  الوقت االنتظام،ربح ( الخدمات المقدمة للمتنقلين -

 تكاليف االستغالل  -

 .واألضرار المختلفة التأثير على التهيئة العمراني -

  .المشاريع انتقاءوحسب هذه المعايير يتم 

  :اآلتيةويتم إعداد مخطط النقل الحضري باعتماد على دراسة عامة تتضمن المراحل 

  الدراسة تحديد محيط -

 .تحديد أفاق الدراسة -

 .الحاليةتحليل الوضعية  -

 خالصة النتائج -

 استخدام نماذج توقيعات الحركة -
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  : معمق لـ أساس تحليلعلى  اآلتيةويجب أن تحدد محيط الدراسة بدقة ويحصر المناصرة 

  منطقة التأثير  -

 توفر المعطيات ونوعيتها -

وأن يوضح أفـق الدراسـة فـي إطـار المـدى القصـير والمتوسـط         التعبير،التطور المتوقع في 

والطويل كما يجـب أن تـتم عمليـة الوضـعية الحاليـة علـى أسـاس المعطيـات الموجـودة أو          

  .المطلوب إنجازها توالتحقيقااالستجوابات 

نمـو سـاري يأخـذ بعـين االعتبـار تطـور العـرض والطلـب         ويعين مخطط النقل الحضـري  

  .والتعديالت الطارئة عليها

مخطـط النقـل ، مخطـط    ( إن كل دراسة  ميدانية لتخطيط حركة السـير التنقـل داخـل المـدن     

نعتمد أساس على الكيفيات والطرق المنهجية السـالفة الـذكر وهـذا مـا اعتمـدنا      ) حركة المرور 

  )شبكة النقل الحضري الجماعي ( النقل والتنقالت كمدينة باتنة عليه في دراستنا لمشاكل 

  البنية الحضرية ومشاكل و حلول النقل الحضري  :الثالثالمبحث 

  البنية الحضرية  :األولالمطلب 

  :1تطور البنية الحضرية والنقل: أوال

التطور في مجال النقـل لـيس فقـط اختيـار األشـخاص       نإن من المهم جدا األخذ بعين االعتبار أ

، قاعدة المبدأ والوجهة لهـا تـأثير قـوي علـى التـنقالت      ) ب(إلى نقطة ) أ(لكيفية التنقل من نقطة 

  .المنجزة ونوع األنماط المستعملة

إن التطور الملحوظ ألنماط النقل من حيث السرعة سـمح لألفـراد تلبيـة رغبـاتهم فـي اسـتغالل       

  .لمساحة في حياتهم الشخصيةأكبر 
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تتغير البنية الحضرية حسب المدن هناك فهناك مدن بنيتها الحضـرية تتركـز علـى تطـور شـبه      

حضري ، ذات كثافة سكانية ضعيفة مع منازل فرديـة ومنـاطق محيطـة يقطنهـا ذوي المـداخيل      

حضـرت   جدا لعالية بعكس بعض المدن التي تتكون بشكل كبير من عمـارات التـي تنـتج كثافـة    

  .عالية

  العامل المؤثر على بنية التنقل الحضري: ثانيا 

إن العامل الوحيد المهم  الذي يؤثر علـى قاعـدة التـنقالت الحضـرية هـو ارتفـاع فـي نسـبة         

امتالك السيارة استعمال السـيارة الفرديـة مفضـلة علـى اسـتعمال النقـل الجمـاعي لسـرعتها         

  .التغاضي عن المصاريف التي تدفع من أجلها الكبيرة بالحركة ومحولة استعمالها مما جعل

التحسينات على النقل الجماعي يمكن أن يساعد فـي تخفـيض امـتالك السـيارات والـذي يبقـى       

مفعولها ضعيف اإلعانات الموجهة لمؤسسـات النقـل الجمـاعي تسـاهم فـي تخفـيض تكـاليف        

  .لنقل الجماعياالستغالل ومنه تخفيض ثمن التسعيرة التي تساهم في زيادة استعمال ا

  مشكالت النقل الحضري  :الثانيالمطلب 

  مشكالت النقل : أوال 

تختلف المشاكل المتعلقة بالعمران أو النقل الحضري من مدنية إلى أخـرى حسـب حجـم المدينـة     

  :الخ، من أهم مشكالت النقل الحضري...المحليووظيفتها ونوعية السير 

تـدهور فـي معـايير مسـتوى الخدمـة علـى       حدوث االختناقات المرورية التي تؤدي إلى  -1

  : الشبكة الطرق وتتمثل أشكال تدهور مستوى الخدمة في 

  حدوث تأخيرات في أزمنة رحالت الركاب •

 ارتفاع في تكاليف تشغيل كافة وسائل النقل الركاب  •

 شعور مستخدمي الطريق بالتعب والضيق والتوتر  •
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 .عبورهصعوبة حركة المشاة سواء باتجاه الطريق أو عند  •

وبالتالي يعتبر اختناق  المرور مـن أكثـر المشـاكل للنقـل انتشـارا فـي التجمعـات الحضـرية         

الكبيرة والمتوسطة والذي ينجم عن النمو المتزايد لوسائل النقـل وخاصـة السـيارات ممـا يـؤدي      

غيـر أنـه فـي كثيـر مـن األحيـان        ةالالزمإلى زيادة الطلب على النقل العام والهياكل القاعدية 

  .فإن هاته الهياكل ال تتمكن من مواكبة النمو المتزايد للحركة والتنقالت

كما يترتب على ذلك كله عدم مقدرة الطريق وأمـاكن وقـوف السـيارات علـى اسـتيعاب سـائل       

النقل مما يتطلب القيام بتوسيع وتعديل مستمر في الطريـق والشـوارع ومـداخل المـدن وأماكنهـا      

  .لعدد الكبير والمتزايد لوسائل النقلالوقوف حتى تتناسب مع هذا ا

هي أقل حدة وتعقيدا مـن سـابقتها وهيكـل المشـاكل المتعلقـة بالنقـل       : مشاكل الضواحي  -2

الحضري والمتواجدة  في الضواحي وبالتالي مركـز ككـل النشـاطات فـي وسـط المـدن        

مما يخلق حركة كثيفة موجهة  نحو المركـز وهـذا يصـعب النقـل أغلـب سـكان المـدن        

  وجودين في الضواحي ذات كثافة عالية ومتوسطة إلى المراكز الم

ويمكن حصر أهم الحـوادث المـرور فـي الوسـط الحضـري فـي        :السيرمشكلة حوادث  -3

  :التاليةاألسباب 

  الزيادة السكانية المرتفعة والنمو القتصادي واإليجابي  -

 قصور في التخطيط السليم  الستخدامات األراضي والتطور العمراني -

مثـل اسـتخدام    اآلليـة انخفاض معدل استخدام وسائل النقل الجماعي ووسـائل النقـل غيـر     -

 الدراجة والسير على األقدام 

 زيادة معدالت مرور مركبات النقل الثقيل -
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تتميـز المجتمعـات الحضـرية التـي يسـكنها مئـات أالف األفـراد        : التأثير على البيئة  -4

قـل ذات المحركـات التـي تنفـث الـدخان الملـيء       بوجود أعداد كبيرة ومتزايدة من وسـائط الن 

الضارة والتي تـؤذي األجسـاد واألرواح  وتتسـبب فـي حـوادث ووفيـات        ةالكيميائيبالمركبات 

 .1كثيرة

 الحلول الممكنة لمشكالت النقل الحضري : ثانيا 

  : النقل الجماعي والممرات الخاصة  -1

بقدر كبير فـي حـل العديـد مـن المشـاكل      يمكن للنقل الجماعي  عبر الممرات الخاصة أن يساهم 

  :النقل الحضري من خالل

  المزايا البيئية   - أ

يسمح النقل الجماعي ال سـيما عبـر الممـرات الخاصـة بخفـض الطاقـة المسـتهلكة وبالتـالي         

تخفض انبعاث الغازات المسببة لالحتبـاس الحـراري لمـا يسـمح بتحسـن نوعيـة الهـواء فـي         

  .الوسط الحضري

  مزايا السالمة المرورية   - ب

يتسبب النقل الجماعي في الوسط الحضري بنسـبة ضـئيلة مجمـوع حـوادث المـرور لـذا فـإن        

تطوير استخدام النقل الجماعي ال سيما عبر الممـرات  الخاصـة فـي الوسـط الحضـري سـوف       

  .يكون له تأثير إيجابي كبير فيما يتعلق بالسالمة المرورية للمارة

   :الحضريةالمزايا   - ج 

أصبح تخطيط المدن اليوم يأخـذ بعـين االعتبـار وسياسـات النقـل الجمـاعي ذلـك ألن إنجـاز         

كثيـرا مـا يشـكل فرضـا إلنشـاء      ) سواء عبر الممرات خاصة أو دونها ( محاور للنقل الجماعي 
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العديد من المشاريع االقتصادية والتجارية ومشاريع التهيئـة العمرانيـة  السـيما حـول محطـات      

  .لوسائل وبذلك يساهم النقل الجماعي في التنمية الحضرية واالنتشار والمكانةالنقل محددة ا

  حلول أخرى -2

إضافة إلى النقل الجماعي عبر الممات الخاصـة كحـل رئيسـي هنـاك جملـة مـن اإلجـراءات        

والتي من شأنها التخفيف أو الحد من مشكالت النقـل فـي الوسـط الحضـري ومـن أهـم هـذه        

  : اإلجراءات 

ث دراسات تخطـيط النقـل المعنيـة بـالتنبؤ بالتـدفقات المروريـة المسـتقبلية        إجراء وتحدي -

  .والعمل على تطوير المقترحات الالزمة الستيفاء التدفقات

يعد التوسع في البنية األساسية لشبكة الطرق أكثر اإلستراتيجيات المتبعـة وذلـك للحـد مـن      -

إضـافة محـاور جديـدة     مشاكل المرورية خاصة مشكلة االختناقات ويتم ذلك عـن طريـق  

أو توسعة المحاور الموجودة وذلك لتوفير السـعة المناسـبة السـتيعاب التـدفقات المروريـة      

 .والتي تتمثل في مجملها الطلب على النقل

تحول االتجاه إلى ما يعرف بإستراتيجية تنظـيم الطلـب علـى النقـل حيـث تهـدف هـذه         -

والتـدابير إلـى التـأثير ألجـراء      تاإستراتيجية من خالل مجموعة من البيانـات واإلجـراء  

تغيرات في أنماط رحالت أثقال األفراد وبالتـالي تنظيمهـا بكفـاءة عاليـة والتخفيـف مـن       

 .المشاكل المرورية وأيضا تنظيم استخدامات األرض

كما يجب الحرص عل تطبيق أنظمة وقوانين السـير مـن قبـل شـرطة المـرور المسـئولة        -

لف الخطـوط وهـذا األمـر يتعلـق بالسـائقين الـذين       على حسن سر حركة النقل عبر مخت

يجب أن يلتزموا بهذه األنظمة ومنهم المشـاة الـذين يطبقـون األنظمـة مـن حيـث السـير        

على الرصيف والعبر من المعابر المحددة من هـذا ال يـتم بـدون التوعيـة وجديـة وحـزم       
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إيجـاد ودعـم   في مطابقة أي من هذه األطراف عنـد خـرق القـوانين والقـوائم وبالتـالي      

 .وتطوير المراكز البحثية في مجال هندسة النقل والطريق والمرور
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  الفصل األول خالصة

المفـاهيم  والقضـايا  ذات الصـلة    المفـاهيم  والقضـايا  ذات الصـلة      أهـم أهـم   إلـى إلـى من هذه الدراسة تـم التطـرق   من هذه الدراسة تـم التطـرق     األولاألولخالل الفصل خالل الفصل 

    إلـى إلـى النقل  ومكانته  فـي االقتصـاد  الـوطني  خصائصـه     النقل  ومكانته  فـي االقتصـاد  الـوطني  خصائصـه       كأهميةكأهميةبموضوع النقل  بشكل  عام  بموضوع النقل  بشكل  عام  

مقـر  مقـر  __ودور النقل في تـوفير  حلقـة الوصـل  بـين البيـت      ودور النقل في تـوفير  حلقـة الوصـل  بـين البيـت          األفراداألفرادانه تم التركيز  على حركة انه تم التركيز  على حركة 

الـخ فضــال عـن رحـالت التواصــل  االجتمـاعي  بـين النــاس   و       الـخ فضــال عـن رحـالت التواصــل  االجتمـاعي  بـين النــاس   و       ..........المدرسـة المدرسـة _ _ العمـل  العمـل  

  إلـى إلـى كثيرة توجـب النقـل عـالوة  علـى ذلـك  تـم التطـرق        كثيرة توجـب النقـل عـالوة  علـى ذلـك  تـم التطـرق            أخرىأخرى  أسبابأسبابوالتسوق التنزه و والتسوق التنزه و 

اسة الخطة لضمان وتشـجيع  المـواطنين المقيمـين  علـى اسـتخدام      اسة الخطة لضمان وتشـجيع  المـواطنين المقيمـين  علـى اسـتخدام      تخطيط النقل الحضري و درتخطيط النقل الحضري و در

    ألخـر ألخـر التـنقالت  التـي تتنـوع مـن شـخص      التـنقالت  التـي تتنـوع مـن شـخص        أنـواع أنـواع لتلبية مختلف لتلبية مختلف ) ) الحافالت الحافالت ( ( النقل الجماعي النقل الجماعي 

ـ     أهمأهم  إبرازإبرازمع مع   ألخرألخرومن تجمع  سكاني ومن تجمع  سكاني  ـ   المشاكل التي تواجـه النقـل الحض ري  كـنقص المرافـق   ري  كـنقص المرافـق   المشاكل التي تواجـه النقـل الحض

الحلـول  الحلـول    أهـم أهـم   إبـراز إبـراز و و   ئـي المتزايـد باسـتمرار   ئـي المتزايـد باسـتمرار   ييببوحوادث السير و التلـوث ال وحوادث السير و التلـوث ال   و اختناق المرورو اختناق المرور

  ..التخفيف من حدة  هذه المشاكلالتخفيف من حدة  هذه المشاكل  أوأوالممكنة للقضاء الممكنة للقضاء 

لتلبيـة  لتلبيـة    اإلنسـان اإلنسـان تحتل التنقالت الحضارية مكانة هامة ضمن النشاطات المختلفـة التـي يقـوم بهـا     تحتل التنقالت الحضارية مكانة هامة ضمن النشاطات المختلفـة التـي يقـوم بهـا     

مـن جهـة و تباعـد المنـاطق المقصـودة مـن جهـة        مـن جهـة و تباعـد المنـاطق المقصـودة مـن جهـة          اإلنساناإلنسانحاجياته و بحكم اختالف  حاجيات حاجياته و بحكم اختالف  حاجيات 

  ..تختلف من حيث أنواعها و أسبابهاتختلف من حيث أنواعها و أسبابها  اإلنساناإلنسانفان تنقالت فان تنقالت     أخرىأخرى



    

  ل الـثانيل الـثانيــــــــــــــالفصالفص

  النــــــقل الحــــضري الجــــــماعيالنــــــقل الحــــضري الجــــــماعي
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    ::تمهيدتمهيد

في وسط في وسط   النمو في استعمال السيارات الفردية في التنقالت الحضرية أدى إلى ازدحام حركة المرورالنمو في استعمال السيارات الفردية في التنقالت الحضرية أدى إلى ازدحام حركة المرور

مرانية الكبيرة  و مرانية الكبيرة  و ععالمدينة ليس فقط قي أوقات   الذروة بل في اغلب أوقات اليوم بالنسبة للمناطق الالمدينة ليس فقط قي أوقات   الذروة بل في اغلب أوقات اليوم بالنسبة للمناطق ال

بالتالي فان النقل الجماعي يأتي كجزء من حل المعادلة  بين النقل و العمران لما له من المزايا المتمثلة بالتالي فان النقل الجماعي يأتي كجزء من حل المعادلة  بين النقل و العمران لما له من المزايا المتمثلة 

في انخفاض التكلفة  بصفة عامة  واستهالك اقل مساحة  وهذا ما سيتم دراسته  و مناقشته غي الفصل في انخفاض التكلفة  بصفة عامة  واستهالك اقل مساحة  وهذا ما سيتم دراسته  و مناقشته غي الفصل 

دافه  و المؤشرات التي دافه  و المؤشرات التي الثاني من هذه الدراسة حيث سيتم أوال معرفة النقل الحضري الجماعي و أهالثاني من هذه الدراسة حيث سيتم أوال معرفة النقل الحضري الجماعي و أه

يجب أن يرتكز عليها  باإلضافة إلى دراسة  النقل الحضري الجماعي  في المبحث الثاني و تشجيع و يجب أن يرتكز عليها  باإلضافة إلى دراسة  النقل الحضري الجماعي  في المبحث الثاني و تشجيع و 

  ..تطوير النقل الحضري الجماعي  ومبادئ هيكلة و تغطية النقل الجماعي  في المبحث الثالثتطوير النقل الحضري الجماعي  ومبادئ هيكلة و تغطية النقل الجماعي  في المبحث الثالث
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  مفاهيم عامة مفاهيم عامة   ::األولاألولالمبحث المبحث 

  الحضري الجماعي الحضري الجماعي ومؤشرات النقل ومؤشرات النقل   أهدافأهداف  ::األولاألولالمطلب المطلب 

  ::الجماعيالجماعيالنقل الحضري النقل الحضري   ::أوالأوال

يسعى نقل المسافرين إلى تلبية حاجات النقل للمستعملين في ظروف اقتصادية واجتماعية للمجموعة يسعى نقل المسافرين إلى تلبية حاجات النقل للمستعملين في ظروف اقتصادية واجتماعية للمجموعة 

وترمي وترمي   الجماعي،الجماعي،بحيث تهدف سياسة نقل األشخاص إلى إعطاء األولوية لتطوير وسائل النقل بحيث تهدف سياسة نقل األشخاص إلى إعطاء األولوية لتطوير وسائل النقل   الوطنية،الوطنية،

  ..والجودةوالجودةالراحة الراحة   واالنتظام،واالنتظام،إلى تحسين مستمر لشروط األمن إلى تحسين مستمر لشروط األمن 

  ::11من بين خدمات النقل الحضري للمسافرينمن بين خدمات النقل الحضري للمسافرين

  ..البلديات داخل محيطها العمرانيالبلديات داخل محيطها العمراني  الخدمات المنتظمة للنقل الحضري عبر الطرقات والتي تنظمهاالخدمات المنتظمة للنقل الحضري عبر الطرقات والتي تنظمها    --

خدمات نقل المسافرين عبر الطرق داخل المدن وضواحيها المباشرة وكذا مهمة النقل من المنزل خدمات نقل المسافرين عبر الطرق داخل المدن وضواحيها المباشرة وكذا مهمة النقل من المنزل     --

  ..إلى مقر العمل التي تؤديها مؤسسات داخل تجمعات سكانية هامة إلى مقر العمل التي تؤديها مؤسسات داخل تجمعات سكانية هامة 

  ..المباشرةالمباشرةإلى جانب خدمات نقل المسافرين بالسكك الحديدية داخل المدن وضواحيها إلى جانب خدمات نقل المسافرين بالسكك الحديدية داخل المدن وضواحيها     --

ينة من منظور فيزيائي فقط أي ركوب ونزول المسافرين وإنما ينة من منظور فيزيائي فقط أي ركوب ونزول المسافرين وإنما وبذلك ال يمكن حصر عالقة النقل بالمدوبذلك ال يمكن حصر عالقة النقل بالمد

تجب طرح هذه العالقة من حيث مبدأ التنقل واالتجاه وهو المقياس المناسب لهم طبيعة تنقالت تجب طرح هذه العالقة من حيث مبدأ التنقل واالتجاه وهو المقياس المناسب لهم طبيعة تنقالت 

  المواطنين واألحياء السكنية كما أنه قوة فعالة في تحديد األنماط المتاحة المواطنين واألحياء السكنية كما أنه قوة فعالة في تحديد األنماط المتاحة 

  نقل الجماعينقل الجماعياألهداف التي يرمي إلى تحقيقها نظام الاألهداف التي يرمي إلى تحقيقها نظام ال: : ثانيا ثانيا 

يعتبر نظام النقل الجماعي وسيلة لتحقيق هدف شامل يتمثل في تمكين كل المستعملين من التنقل إلى كل يعتبر نظام النقل الجماعي وسيلة لتحقيق هدف شامل يتمثل في تمكين كل المستعملين من التنقل إلى كل 

السرعة ، السرعة ،   55في أحسن الظروف في أحسن الظروف ) ) إلخ إلخ ……مقر العمل ، السكن ،الخدمات ، المراكز التجارية مقر العمل ، السكن ،الخدمات ، المراكز التجارية ( ( الوجهات الوجهات 

  ).).األمن ، الراحة األمن ، الراحة 
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  ::11األهداف الفرعية التاليةاألهداف الفرعية التاليةوللوصول إلى هذا الهدف العام البد من تحقيق وللوصول إلى هذا الهدف العام البد من تحقيق 

أماكن العمل أماكن العمل ( (   نقاط وجهاتهمنقاط وجهاتهمويكون ذلك بضمان تنقل المستعملين إلى كل ويكون ذلك بضمان تنقل المستعملين إلى كل   ::التنقلالتنقلسهولة سهولة   ••

في المكان والزمان في المكان والزمان ) ) المعامالت اليومية وقضاء الحاجيات المعامالت اليومية وقضاء الحاجيات   والدراسة،والدراسة،والخدمات وأماكن الترفيه والخدمات وأماكن الترفيه 

  ..المناسبينالمناسبين

  لذي يستغرق المستعمل خالل تنقلهلذي يستغرق المستعمل خالل تنقلهو يكون ذلك بتقليص الوقت او يكون ذلك بتقليص الوقت ا: : الوقت المستغرق في التنقل الوقت المستغرق في التنقل   ••

  النظافة،النظافة،((قل الجماعي قل الجماعي ضرورة وجود شروط الراحة لمستعملي النضرورة وجود شروط الراحة لمستعملي الن: : الراحــةالراحــة  ••

التقليص من حوادث المرور وكذلك أمن الممتلكات والتجهيزات التقليص من حوادث المرور وكذلك أمن الممتلكات والتجهيزات   ::أمـــنأمـــن::األمـــناألمـــن..التهويةالتهوية

  ..المتنقلالمتنقل

  ..التنقالتالتنقالتتخفيض التكاليف التي يستعملها مستعملو النقل أثناء تخفيض التكاليف التي يستعملها مستعملو النقل أثناء   ::التكلفــةالتكلفــة  ••

تجنب التأثير على الظروف العادية لحياة المواطنين بالتخفيض من تلوث تجنب التأثير على الظروف العادية لحياة المواطنين بالتخفيض من تلوث   ::البيئةالبيئةالتأثير على التأثير على   ••

  ..المركباتالمركباتالمحيط الذي تتسبب فيه وسائل النقل إلى جانب الضجيج الذي تحدثه المحيط الذي تتسبب فيه وسائل النقل إلى جانب الضجيج الذي تحدثه 

  ::للقياسللقياسعي على عدة مؤشرات قابلة عي على عدة مؤشرات قابلة ولتحقيق هذه األهداف يعتمد نظام النقل الجماولتحقيق هذه األهداف يعتمد نظام النقل الجما

  ::ط التوقف ط التوقف قرب السكان من المحطات ونقاقرب السكان من المحطات ونقا  --

متر متر   300300يمكن تحديد المسافة القصوى لبلوغ نقاط التوقف التي يمكن قطعها مشيا على األقدام بشعاع يمكن تحديد المسافة القصوى لبلوغ نقاط التوقف التي يمكن قطعها مشيا على األقدام بشعاع 

دقائق مشيا على األقدام مع مراعاة العوائق دقائق مشيا على األقدام مع مراعاة العوائق ) ) عشرعشر( (   1010إلى إلى ) ) خمسخمس((  55تقريبا بوقت مستغرق بين تقريبا بوقت مستغرق بين 

  ..الفيزيائية الفيزيائية 

  ::الوقت المستغرق في النقلالوقت المستغرق في النقل  --
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النقل حسب مختلف أنماطه يسمح بمقارنة النتائج المحصل عليها بين النقل حسب مختلف أنماطه يسمح بمقارنة النتائج المحصل عليها بين إن حساب الوقت المستغرق في إن حساب الوقت المستغرق في 

مختلف األنماط ، ولتحديد الوقت المستغرق في التنقل فيما يتعلق بالنقل العمومي يجب األخذ بعين مختلف األنماط ، ولتحديد الوقت المستغرق في التنقل فيما يتعلق بالنقل العمومي يجب األخذ بعين 

  ..االعتبار أوقات التنقل مشيا على األقدام  وكذا أوقات االنتظار في المواقف االعتبار أوقات التنقل مشيا على األقدام  وكذا أوقات االنتظار في المواقف 

  : : مدة فترة االزدحام مدة فترة االزدحام   --

فترة االزدحام بأنها تلك الفترة التي يكون الزمن المستغرق في التنقل خاللها أكبر من فترة االزدحام بأنها تلك الفترة التي يكون الزمن المستغرق في التنقل خاللها أكبر من يمكن تعريف يمكن تعريف 

ويمكن حساب هذا الزمن لكل خطوط الشبكة ويمكن حساب هذا الزمن لكل خطوط الشبكة . . الزمن المستغرق بالسرعات العادية أثناء أوقات الفراغ الزمن المستغرق بالسرعات العادية أثناء أوقات الفراغ 

  منمن  وذلك مباشرة من داخل سيارة أو حافلة أثناء أوقات الفراغ ومقارنة النتائج،  بعد ذلك تمكناوذلك مباشرة من داخل سيارة أو حافلة أثناء أوقات الفراغ ومقارنة النتائج،  بعد ذلك تمكنا

استخالص حدة االزدحام ، أما في حالة وجود ممرات خاصة بالحافالت ففي هذه الحالة ال تأثير استخالص حدة االزدحام ، أما في حالة وجود ممرات خاصة بالحافالت ففي هذه الحالة ال تأثير 

  ..لالزدحام على حركة الحافلة لالزدحام على حركة الحافلة 

  : : حالة الطريق حالة الطريق   --

األمن وخاصة تعتبر عامال متحكما في األمن وخاصة تعتبر عامال متحكما في   الراحة،الراحة،ة الطريق تشكل عنصرا مهما في مجال ضمان ة الطريق تشكل عنصرا مهما في مجال ضمان للإن حاإن حا

  ..الجماعيالجماعيسرعة مركبات النقل سرعة مركبات النقل 

  ::ررالمروالمروحوادث حوادث   --

وتصنف حسب أنماط النقل وتصنف حسب أنماط النقل   الرسمية،الرسمية،يمكن الحصول على المعلومات في هذا المجال من المصالح يمكن الحصول على المعلومات في هذا المجال من المصالح 

  ..تجنبهاتجنبهاوالبحث عن العوامل المسببة للحوادث ومحاولة والبحث عن العوامل المسببة للحوادث ومحاولة 

  ::تكلفة الرحلة تكلفة الرحلة   --

  ::يمكن تقسيمها إلى عدة عناصر يمكن تقسيمها إلى عدة عناصر 

  ))مترية مترية التكلفة الكيلو التكلفة الكيلو ( ( التكاليف التي لها عالقة مباشرة بعدد الكيلومترات المقطوعة التكاليف التي لها عالقة مباشرة بعدد الكيلومترات المقطوعة 

  ))تكلفة الصيانة تكلفة الصيانة ( ( التكاليف التي لها عالقة مباشرة بسير المركبة التكاليف التي لها عالقة مباشرة بسير المركبة 

  ))الخ الخ ..............والرسوموالرسومالضرائب الضرائب   التأمينات،التأمينات،( ( التكاليف المستقلة التكاليف المستقلة 
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  ))الخ الخ ..............تكاليف االستثمار وصيانة الطرق تكاليف االستثمار وصيانة الطرق ( ( التكاليف غير المباشرة التكاليف غير المباشرة 

  ::الجويالجويالتلوث التلوث   --

  ::هيهيئل النقل ئل النقل المكونات األساسية الملوثة للجو التي تطرحها وساالمكونات األساسية الملوثة للجو التي تطرحها وسا

وكذا وكذا ) )   HHCC( ( ، الهيدروكربونات ، الهيدروكربونات ) )     NNOOXX( ( ، أكسيد األزوت ، أكسيد األزوت ) )   CCOO22( ( ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكربون 

  ..خ خ ..الخالخ)....)....  BBPP( ( الرصاص   الرصاص   

  ..يمكن تحيد نسبة التلوث الصادرة عن مركبات النقل بأخذ عينات من الهواء بالقرب من المناطق الهامةيمكن تحيد نسبة التلوث الصادرة عن مركبات النقل بأخذ عينات من الهواء بالقرب من المناطق الهامة

  درجة ومستوى الضجيج درجة ومستوى الضجيج   --

الضجيج هو من أكبر أعداد المجتمعات العصرية ويعتبره العلماء نوعا من التلوث البيئي ومصادره الضجيج هو من أكبر أعداد المجتمعات العصرية ويعتبره العلماء نوعا من التلوث البيئي ومصادره 

  ..النقلالنقلكثيرة منها وسائل كثيرة منها وسائل 

حيث تميز األصوات التي تشكل حساسية كبيرة ألذن اإلنسان وبهذا يمكن تحديد المواقع األكثر حيث تميز األصوات التي تشكل حساسية كبيرة ألذن اإلنسان وبهذا يمكن تحديد المواقع األكثر     

  ..عرضة للضجيج انطالقا من النتائج المحصل عليهاعرضة للضجيج انطالقا من النتائج المحصل عليها

ديسيبل ليال ، وال ديسيبل ليال ، وال   1515ديسبيل وديسبيل و  5555ض الدول المتقدمة تحديد مستويات الضجيج بـ ض الدول المتقدمة تحديد مستويات الضجيج بـ وقد عمدت بعوقد عمدت بع  

يسمح بإنشاء طرق جديدة إال بعد التأكد من أن حركة المرور عليها لن تزعج المناطق السكنية القريبة يسمح بإنشاء طرق جديدة إال بعد التأكد من أن حركة المرور عليها لن تزعج المناطق السكنية القريبة 

ى ى منها كما ال يسمح بإقامة مناطق سكنية جديدة قبل التأكد من سالمتها من الضجيج وقد عمدت أيضا إلمنها كما ال يسمح بإقامة مناطق سكنية جديدة قبل التأكد من سالمتها من الضجيج وقد عمدت أيضا إل

  ..إقامة حواجز للضجيج إقامة حواجز للضجيج 

  ::أفعالهمأفعالهمدعم مستعملي الطريق وردود دعم مستعملي الطريق وردود   --

مع كافة فئات السكان بما فيها تلك التي ال تتردد مع كافة فئات السكان بما فيها تلك التي ال تتردد ) ) سبر اآلراءسبر اآلراء((ويتم ذلك عن طريق إجراء تحقيقات ويتم ذلك عن طريق إجراء تحقيقات 

وهذا يمكن من معرفة األسباب التي تدفع األفراد إلى وهذا يمكن من معرفة األسباب التي تدفع األفراد إلى ) ) الحافالتالحافالت((على استعمال وسائل النقل الجماعي على استعمال وسائل النقل الجماعي 

  ..العموميالعموميل وسائل النقل ل وسائل النقل العزوف عن استعماالعزوف عن استعما
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االزدحام داخل الحافلة وكذا االزدحام داخل الحافلة وكذا   التوقف،التوقف،هذه التحقيقات يصدر المواطنون من خاللها الحكم على قرب نقاط هذه التحقيقات يصدر المواطنون من خاللها الحكم على قرب نقاط 

  النظافة،النظافة،  ،،))التغيير في الخط أو في نمط النقل التغيير في الخط أو في نمط النقل ( ( عدد التبادالت في الخط عدد التبادالت في الخط   الخدمة،الخدمة،انتظام انتظام   الضجيج،الضجيج،

  ..الخدمة المقدمة بصفة عامةالخدمة المقدمة بصفة عامة  التهوية،التهوية،

  دراسة النقل الحضري الجماعيدراسة النقل الحضري الجماعي  ::الثانيالثانيالمطلب المطلب 

  شبكة النقل الحضري الجماعيشبكة النقل الحضري الجماعي: : أوالأوال

تمثل شبكة النقل في أي إقليم درجة التقدم البشري حتى فيما لو كانت الظروف الطبيعية غير مالئمة تمثل شبكة النقل في أي إقليم درجة التقدم البشري حتى فيما لو كانت الظروف الطبيعية غير مالئمة 

  ..وهذا يقال شبكة النقل األرضي تحصي صدق مدنية المجتمع والمرحلة التقنية التي بلغهاوهذا يقال شبكة النقل األرضي تحصي صدق مدنية المجتمع والمرحلة التقنية التي بلغها

بداية ونهاية بداية ونهاية ( (   لجماعي من خطوط حضرية بما فيها رؤوس الخطوطلجماعي من خطوط حضرية بما فيها رؤوس الخطوطتتكون شبكة النقل الحضري اتتكون شبكة النقل الحضري ا

  ..الخالخ... ... ونقاط التوقف إضافة إلى حظيرة المركباتونقاط التوقف إضافة إلى حظيرة المركبات) ) الخطالخط

  ::11ويمكن ترتيب الخطوط المكونة لشبكة النقل الحضري الجماعي على أساس المعايير التاليةويمكن ترتيب الخطوط المكونة لشبكة النقل الحضري الجماعي على أساس المعايير التالية

  ::الضروريةالضروريةالخطوط الخطوط   --

للمنطقة العمرانية بالمركز الرئيسي ومناطق للمنطقة العمرانية بالمركز الرئيسي ومناطق وهي الخطوط التي تضمن الربط بين األحياء المختلفة وهي الخطوط التي تضمن الربط بين األحياء المختلفة 

الحزب والنشاطات الحضرية ، وذلك بالمرور عند االقتضاء بالمراكز الثانوية إلى جانب التجهيزات الحزب والنشاطات الحضرية ، وذلك بالمرور عند االقتضاء بالمراكز الثانوية إلى جانب التجهيزات 

) ) السكك الحديدية والطرقية السكك الحديدية والطرقية ( ( ذات المنفعة العمومية األكثر أهمية كالمراكز االستشفائية والمحطات ذات المنفعة العمومية األكثر أهمية كالمراكز االستشفائية والمحطات 

  ..الخ الخ ... ... المطارات والمدارسالمطارات والمدارس

    ::النفعيةالنفعيةالخطوط الخطوط   --

  وهي الخطوط التي تربط مختلف األحياء فيما بينها وهي الخطوط التي تربط مختلف األحياء فيما بينها 

    ::المالئمةالمالئمةالخطوط الخطوط   --

                                                                            
  2121نفس المرجع السابق، ص نفس المرجع السابق، ص   ::حلیم شیوخ وصابر بوغریسحلیم شیوخ وصابر بوغریس11



  اإلحاطة النظریة للنقل الحضري               الفصل األول                                                                       

34 
 

  بسهولة،بسهولة،وهي خطوط ليست ضرورية أو مهمة جدا ولكنها تمكن المستعملين من التنقل عليها وهي خطوط ليست ضرورية أو مهمة جدا ولكنها تمكن المستعملين من التنقل عليها 

  ..راحةراحةبسرعة وبكل بسرعة وبكل 

ويمكن أيضا ترتيب الخطوط على أساس المعايير العمرانية التي تتعلق بدراسة وتخطيط المسالك، ويمكن أيضا ترتيب الخطوط على أساس المعايير العمرانية التي تتعلق بدراسة وتخطيط المسالك، 

  ..المستعملةالمستعملةوكذا باختيار وسيلة النقل وكذا باختيار وسيلة النقل 

  ::حسب تخطيط المسالك حسب تخطيط المسالك     --11

  ::أنواعأنواعيمكن للخطوط الحضرية التي تكون الشبكة الحضرية أن تكون على عدة يمكن للخطوط الحضرية التي تكون الشبكة الحضرية أن تكون على عدة 

  ..المدينة بوسط المدينة المدينة بوسط المدينة وهي الخطوط التي تربط ضواحي وهي الخطوط التي تربط ضواحي : : الخطوط الشعاعية الخطوط الشعاعية   ••

  ..وهي الخطوط التي تربط ضواحي المدينة وتمر مماسيا  بوسط المدينة وهي الخطوط التي تربط ضواحي المدينة وتمر مماسيا  بوسط المدينة : : الخطوط المماسية الخطوط المماسية   ••

هي الخطوط التي تربط جميع نقاط المنطقة العمرانية دون قطع أو المرور هي الخطوط التي تربط جميع نقاط المنطقة العمرانية دون قطع أو المرور : : الخطوط الدائرية الخطوط الدائرية   ••

  ..مماسيا بوسط المدينة ، ولكنها تحيط بالمنطقة العمرانية على شكل حلقة مماسيا بوسط المدينة ، ولكنها تحيط بالمنطقة العمرانية على شكل حلقة 

  ..المدينةالمدينةوهي الخطوط التي تربط ضواحي المدينة مرورا بوسط وهي الخطوط التي تربط ضواحي المدينة مرورا بوسط   ::القطريةالقطريةالخطوط الخطوط   ••

  ::حسب وسيلة النقل حسب وسيلة النقل   --22

  ::تتعد خطوط النقل المشغلة لخدمة النقل الجماعي وذلك حسب وسائل النقل المستعملةتتعد خطوط النقل المشغلة لخدمة النقل الجماعي وذلك حسب وسائل النقل المستعملة

وهي الخطوط التي تستغلها وسائل النقل مثل الترامواي ، وهي الخطوط التي تستغلها وسائل النقل مثل الترامواي ، : : الخطوط ذات الطريق الثابت الخطوط ذات الطريق الثابت   ••

  ..السلكي السلكي القطار القطار 

وهي الخطوط التي تتبع فيها مركبات النقل المشترك نوعين وهي الخطوط التي تتبع فيها مركبات النقل المشترك نوعين   ::جزئياجزئياالخطوط ذات طريق ثابت الخطوط ذات طريق ثابت   ••

  ..الكهربائيةالكهربائيةمن الحركة في تنقالتها مثل الحافالت التي تستعمل األسالك من الحركة في تنقالتها مثل الحافالت التي تستعمل األسالك 

  وهي الخطوط التي تستعملها الحافالت العاديةوهي الخطوط التي تستعملها الحافالت العادية: : الخطوط ذات الطريق الحر الخطوط ذات الطريق الحر   ••

  عيعيدراسة النقل الحضري الجمادراسة النقل الحضري الجما: : يا يا ثانثان

  ::بينهابينهاهناك عدة عناصر تتدخل في دراسة شبكة النقل الحضري الجماعي من هناك عدة عناصر تتدخل في دراسة شبكة النقل الحضري الجماعي من 
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مثل االستثمارات في مجال المنشآت القاعدية والعتاد المتحرك، مثل االستثمارات في مجال المنشآت القاعدية والعتاد المتحرك،   ::صر المرتبطة بالناقلصر المرتبطة بالناقلالعناالعنا  ••

  ..تكاليف التسيير والمستخدمين وهي عناصر ذات طابع اقتصاديتكاليف التسيير والمستخدمين وهي عناصر ذات طابع اقتصادي

التنقالت التنقالت   لنسيج العمراني، حجملنسيج العمراني، حجممثل خصائص الموقع وامثل خصائص الموقع وا  ::الناقلالناقل  عنعن  العناصر المستقلةالعناصر المستقلة  ••

  ..))التدفقات والوجهات التدفقات والوجهات ((

فهذه العناصر تنها تحدث تغييرات على مستوى الهياكل القاعدية ، وكذا نها تحدث تغييرات على مستوى الهياكل القاعدية ، وكذا ووثر على نظام النقل لكثر على نظام النقل لكأأفهذه العناصر ت

التنسيق والربط بين جميع هذه العناصر بصفة محكمة يسمح التنسيق والربط بين جميع هذه العناصر بصفة محكمة يسمح   أنأن،،على أنماط االستغالل للشبكةعلى أنماط االستغالل للشبكة

بوضع حلول ناجعة لتنظيم وهيكلة نظام النقل العمومي وذلك بمراعاة المتطلبات الحالية والمستقبلية بوضع حلول ناجعة لتنظيم وهيكلة نظام النقل العمومي وذلك بمراعاة المتطلبات الحالية والمستقبلية 

  ..في آن واحدفي آن واحد

  ::مراحل الدراسة مراحل الدراسة   --11

لتالي لتالي هناك إشكالية ال بد من أخذها في الحسبان قبل كل شيء ، تتمثل في الهياكل القاعدية ، وباهناك إشكالية ال بد من أخذها في الحسبان قبل كل شيء ، تتمثل في الهياكل القاعدية ، وبا

  ::يمكننا أن نميز نوعين من العمليات يمكننا أن نميز نوعين من العمليات 

إعادة تهيئة المنشآت القاعدية الحالية وذلك على ضوء التغييرات التي تطرأ على المنطقة وعلى إعادة تهيئة المنشآت القاعدية الحالية وذلك على ضوء التغييرات التي تطرأ على المنطقة وعلى   ••

مجال تأثيرها ، حيث أن تطور النشاطات العمرانية التي تحدث هذه التغييرات تخلق متطلبات مجال تأثيرها ، حيث أن تطور النشاطات العمرانية التي تحدث هذه التغييرات تخلق متطلبات 

  ..جديدة جديدة 

مراني التي تهدف إلى تحضير نماذج عمرانية على مراني التي تهدف إلى تحضير نماذج عمرانية على انجاز منشآت جديدة لمتطلبات التطور العانجاز منشآت جديدة لمتطلبات التطور الع  ••

  ..كل المستويات كل المستويات 

  ::التوقفالتوقفنقاط نقاط     --22

إن تحديد نقاط التوقف تقوم به مصالح النقل المختصة والمرفقة بأعمدة مرشدة تثبتها الجماعات إن تحديد نقاط التوقف تقوم به مصالح النقل المختصة والمرفقة بأعمدة مرشدة تثبتها الجماعات 

المحلية وتقوم بصيانتها ، وتحديد نقاط التوقف يدخل ضمن تنظيم وهيكلة المناطق التي يتم المحلية وتقوم بصيانتها ، وتحديد نقاط التوقف يدخل ضمن تنظيم وهيكلة المناطق التي يتم 
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ل النقل العمومي ، فتوزيع هذه النقاط يجب أن يكون بطريقة تسهل وتشجع ل النقل العمومي ، فتوزيع هذه النقاط يجب أن يكون بطريقة تسهل وتشجع تغطيتها بوسائتغطيتها بوسائ

المواطنين على استخدام النقل الجماعي وأن تكون موضوعة في مجال تأخير خط النقل دون إعاقة المواطنين على استخدام النقل الجماعي وأن تكون موضوعة في مجال تأخير خط النقل دون إعاقة 

  ::لحركة الراجلين و المركبات ، لذا فإنه من الضروري لحركة الراجلين و المركبات ، لذا فإنه من الضروري 

من المكان للمواطنين الذين من المكان للمواطنين الذين   تسهيل الدخول إلى نقاط التوقف وتهيئتها بطريقة توفر متسعاتسهيل الدخول إلى نقاط التوقف وتهيئتها بطريقة توفر متسعا  ••

  .  .  ينتظرون قدوم الحافالتينتظرون قدوم الحافالت

  ..تنظيم أوقات مرور وسائل النقل بطريقة تسمح بتقليص أوقات االنتظارتنظيم أوقات مرور وسائل النقل بطريقة تسمح بتقليص أوقات االنتظار  ••

  ::الحضريةالحضريةالخطوط الخطوط   --33

يمتاز كل خط من خطوط النقل بمنطقة تأثير تمكنه من جذب أكبر عدد ممكن من مستعملي النقل يمتاز كل خط من خطوط النقل بمنطقة تأثير تمكنه من جذب أكبر عدد ممكن من مستعملي النقل 

بعين االعتبار خصائص النسيج العمراني وكذا موقع بعين االعتبار خصائص النسيج العمراني وكذا موقع العمومي ولتحديد مجال التأثير يجب األخذ العمومي ولتحديد مجال التأثير يجب األخذ 

الجذب ، ويتم تحديدها انطالقا من المسافة القصوى التي يتوقف عندها استعمال المواطنين لهذا الجذب ، ويتم تحديدها انطالقا من المسافة القصوى التي يتوقف عندها استعمال المواطنين لهذا 

الخط ، مع مراعاة الوقت الالزم والمطلوب للوصول إلى نقاط التوقف على مستوى الخط إضافة الخط ، مع مراعاة الوقت الالزم والمطلوب للوصول إلى نقاط التوقف على مستوى الخط إضافة 

  ..لمستغرق في التنقل إلى غاية الوجهة المقصودة لمستغرق في التنقل إلى غاية الوجهة المقصودة إلى االنتظار وصول وسائل النقل ، والوقت اإلى االنتظار وصول وسائل النقل ، والوقت ا

  ..كاملة ومتوازنة للمحيط العمرانيكاملة ومتوازنة للمحيط العمراني  عد تحديد الخطوط ومناطق تأثيرها بطريقة تسمح بتغطيةعد تحديد الخطوط ومناطق تأثيرها بطريقة تسمح بتغطيةببوو

يجب معرفة عدد مستعملي وسائل النقل العمومي في اليوم، الشهر وفي السنة مع مراعاة يجب معرفة عدد مستعملي وسائل النقل العمومي في اليوم، الشهر وفي السنة مع مراعاة 

  ::الخصائص الواجب توفرها أثناء تقديم خدمات النقلالخصائص الواجب توفرها أثناء تقديم خدمات النقل

  ..اليوماليومرات تقديم الخدمة أثناء رات تقديم الخدمة أثناء فتفت  --

  ..))أوقات الذروة وأوقات الفراغأوقات الذروة وأوقات الفراغ((تغيير الخدمة حسب األوقات تغيير الخدمة حسب األوقات   --

  ..الحافالتالحافالتتكرارات مرور تكرارات مرور   --

  ::ومن ثم يمكن تحديدومن ثم يمكن تحديد

  ..نوع المركبات المستعملة في التنقل وتكرارات المرور الخاصة بها نوع المركبات المستعملة في التنقل وتكرارات المرور الخاصة بها   --
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  ..كاملة كاملة نوع المركبات في الكيلو متر لكل خط وفي كل األوقات وعلى مدار سنة نوع المركبات في الكيلو متر لكل خط وفي كل األوقات وعلى مدار سنة   --

  ::الحضريةالحضريةاختيار موقع المحطة اختيار موقع المحطة   --44

  الديموقتصاديةالديموقتصاديةإن تحديد موقع المحطة الحضرية يتم عن طريق دراسة تحليلية لمجموعة من المعطيات إن تحديد موقع المحطة الحضرية يتم عن طريق دراسة تحليلية لمجموعة من المعطيات 

الخ ، والتي الخ ، والتي ... ... ، السكان ، التعليم ، الشغل ، المراكز التجارية ، مستشفيات ، مراكز التنزه والترفيه، السكان ، التعليم ، الشغل ، المراكز التجارية ، مستشفيات ، مراكز التنزه والترفيه

ة السير ، كذلك عن طريق عدد إحصاء حركة السير ، وذلك ة السير ، كذلك عن طريق عدد إحصاء حركة السير ، وذلك تعتبر العوامل األساسية المنتجة لحركتعتبر العوامل األساسية المنتجة لحرك

وكذلك التحقيقات العائلية من خالل دراسة وتقييم هذه وكذلك التحقيقات العائلية من خالل دراسة وتقييم هذه ) ) المبدأ ، الوجهة المبدأ ، الوجهة ( ( بواسطة إجراء تحقيقات بواسطة إجراء تحقيقات 

المعطيات نستطيع تحديد موقع المحطة الحضرية أو التي يجب أن تكون بمركز جذب يتوسط جميع المعطيات نستطيع تحديد موقع المحطة الحضرية أو التي يجب أن تكون بمركز جذب يتوسط جميع 

  ..مثابة ملتقى الطرق تصل الحركة فيما بينها بسهولة مثابة ملتقى الطرق تصل الحركة فيما بينها بسهولة مراكز الجذب األخرى ، وأن تكون بمراكز الجذب األخرى ، وأن تكون ب

  إجراءات تنظيم النقل الجماعي ودورات الطلب والعرضإجراءات تنظيم النقل الجماعي ودورات الطلب والعرض: : المبحث الثاني المبحث الثاني 

  اإلجراءات التنظيميةاإلجراءات التنظيمية: : لب األول لب األول المطالمط

  تهيئة شبكة الطرقتهيئة شبكة الطرق: : أوالأوال

المشاكل المشاكل بعد التوسع في البنية األساسية لشبكة الطرق أكثر اإلستراتيجيات المطبقة وذلك للحد من بعد التوسع في البنية األساسية لشبكة الطرق أكثر اإلستراتيجيات المطبقة وذلك للحد من 

يدة أو توسعة المحاور يدة أو توسعة المحاور ددالمرورية خاصة مشكلة االختناقات وتم ذلك عن طريق إضافة محاور جالمرورية خاصة مشكلة االختناقات وتم ذلك عن طريق إضافة محاور ج

الموجودة وذلك لتوفير السعة المناسبة إلتعاب التدفقات المرورية والتي تتمثل في مجملها الطلب على الموجودة وذلك لتوفير السعة المناسبة إلتعاب التدفقات المرورية والتي تتمثل في مجملها الطلب على 

ية كبيرة قد تكون غير ية كبيرة قد تكون غير النقل إال أن التجاوب قد أثبت قصور هذه اإلستراتيجية  ألنها تتطلب موارد مالالنقل إال أن التجاوب قد أثبت قصور هذه اإلستراتيجية  ألنها تتطلب موارد مال

متوفرة كما أن التوسع في إنشاء شبكات الطرق تؤدي إلى زيادة الرحالت عن المعدالت المتوقعة حيث متوفرة كما أن التوسع في إنشاء شبكات الطرق تؤدي إلى زيادة الرحالت عن المعدالت المتوقعة حيث 

اإلضافية الزائدة وتعرف الثانية قبول اإلضافية الزائدة وتعرف الثانية قبول   الرحالتالرحالت  تحدث ظاهرتان مروريتان تعرف األولى قبولتحدث ظاهرتان مروريتان تعرف األولى قبول

مل المسيرة وفي هذا إطار يجب مل المسيرة وفي هذا إطار يجب وتصميمها من أهم العواوتصميمها من أهم العواالرحالت الثانية وبالتالي وجب تخطيط الطرق الرحالت الثانية وبالتالي وجب تخطيط الطرق 

  : : مراعاة المبادئ التي تحكم العالقة بين اإلطار المبني وشبكة الطرقات الحضرية والمتمثلة أساسا فيمراعاة المبادئ التي تحكم العالقة بين اإلطار المبني وشبكة الطرقات الحضرية والمتمثلة أساسا في
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التناسق الوظيفي بين الطريق ومحيطه فالطريق عنصر ترتيب في المدينة يؤثر تأثيرا كبير التناسق الوظيفي بين الطريق ومحيطه فالطريق عنصر ترتيب في المدينة يؤثر تأثيرا كبير   --

  ::ومن هذا يجب ضمان التكامل بينها ومن هذا يجب ضمان التكامل بينها 

  ..لضمان سالمة وإنتاج الحركة لضمان سالمة وإنتاج الحركة   التدرج الوظيفي للطرقالتدرج الوظيفي للطرق  --

  ..في للطرق حسب العناصر التعميميةفي للطرق حسب العناصر التعميميةإخضاع االختيار الوظيإخضاع االختيار الوظي  --

  التنظیم الھیكلي إلدارة الطرقالتنظیم الھیكلي إلدارة الطرق  ):):11((شكل رقم شكل رقم 

  الباحثالباحث  إعدادإعدادمن من : : المصدرالمصدر

  

  

  إدارة الطرقإدارة الطرق

قسم تخطیط قسم تخطیط 
  الطرقالطرق

قسم تنفیذ قسم تنفیذ 
  الطرقالطرق

قسم تقنیات قسم تقنیات 
  المرورالمرور

  قسم اإلنارةقسم اإلنارة
  

قسم مواقف قسم مواقف 
  السیاراتالسیارات

  

شعبة مشاریع شعبة مشاریع 
  اإلنارةاإلنارة

واإلشارات واإلشارات 
  الضوئیةالضوئیة

شعبة شعبة 
المشاریع المشاریع 

والدراسات والدراسات 
  لمروریةلمروریة

شعبة اإلشراف شعبة اإلشراف 
  على مشاریععلى مشاریع
  الطرقالطرق

شعبة شعبة 
  تصمیمتصمیم
  الطرقالطرق

شعبة شعبة 
رقابة رقابة 
  المواقفالمواقف

شعبة شعبة 
  خدماتخدمات
  الطرقالطرق

شعبة شعبة 
  صیانةصیانة
أنظمة أنظمة 
  المرورالمرور

شعبة شعبة 
  السالمةالسالمة
  المروریةالمروریة

شعبة شعبة 
  منشآتمنشآت
  الطرقالطرق

شعبة شعبة 
  خدماتخدمات
نظام نظام 
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  وضع وسيلة نقل مالئمةوضع وسيلة نقل مالئمة: : ثانياثانيا

  ::11يقصد بوسيلة نقل مالئمة حجم الوسيلة وطاقتهايقصد بوسيلة نقل مالئمة حجم الوسيلة وطاقتها

  ::وضع وسيلة نقل ذات طاقة استيعاب كبيرةوضع وسيلة نقل ذات طاقة استيعاب كبيرة/ / 11  

خط خط   بفرنسا فيبفرنسا في" " بوردوبوردو""إن وضع مثل هذه الوسيلة يعطي نتائج إيجابية كما أظهرتها دراسة أجريت ب إن وضع مثل هذه الوسيلة يعطي نتائج إيجابية كما أظهرتها دراسة أجريت ب 

    ((mmeeggaabbuuss))              بحافالتبحافالت) ) aauuttoobbuuss  ssttaannddaarrdd((معين حيث تم استبدال الحفالت العادية معين حيث تم استبدال الحفالت العادية 

  ::هيهيواإليجابيات المتمثلة واإليجابيات المتمثلة ) ) مركبة مهيأة ذات ثالث عربات مركبة مهيأة ذات ثالث عربات ((

  ..العاديةالعاديةإن استعمال هذا النوع من الحافالت ال يتسبب في الحوادث مثل الحافالت إن استعمال هذا النوع من الحافالت ال يتسبب في الحوادث مثل الحافالت   **

  ) ) السرعة التجاوب ال تتأثر السرعة التجاوب ال تتأثر ( ( أوقات المسير متساوية أوقات المسير متساوية   **

عدد العمالة أفل استهالك الوقود أقل عدد العمالة أفل استهالك الوقود أقل ((  ((mmeeggaabbuuss))حافالت بحافلة حافالت بحافلة   33ربح اإلنتاجية إي أن استبدال ربح اإلنتاجية إي أن استبدال   **

  ..باإلضافة إلى أن هذا النوع من الحافالت يحمي ظاهرة االنتظامباإلضافة إلى أن هذا النوع من الحافالت يحمي ظاهرة االنتظام) ) الخ الخ ......الصيانةالصيانةربح في مصاريف ربح في مصاريف 

  ::ضعيفة ضعيفة   عابعابيياستاست  وضع وسيلة نقل ذات طاقةوضع وسيلة نقل ذات طاقة  //22

بعكس وضع وسيلة نقل ذات طاقة بعكس وضع وسيلة نقل ذات طاقة ((يمكن وضع مثل هذه الوسيلة في حالة كون التكرارات ضعيفة جدا يمكن وضع مثل هذه الوسيلة في حالة كون التكرارات ضعيفة جدا 

بالمحطة وبالمواقف وتحسين بالمحطة وبالمواقف وتحسين   االنتظاراالنتظاروذلك بهدف تخفيض أوقات وذلك بهدف تخفيض أوقات ) ) كبيرة في حالة التكرارات الجيدة كبيرة في حالة التكرارات الجيدة 

  ..االنتظاماالنتظام

  ييععماماججالطلب والعرض على خدمات النقل الحضري الالطلب والعرض على خدمات النقل الحضري ال: : ثانيثانيالمطلب الالمطلب ال

  الطلب على خدمات النقل الحضري الجماعي الطلب على خدمات النقل الحضري الجماعي : : أوالأوال

في السنوات األخيرة تحول االتجاه إلى ما يعرف بإستراتيجية تنظيم الطلب على النقل حيث تهدف هذه في السنوات األخيرة تحول االتجاه إلى ما يعرف بإستراتيجية تنظيم الطلب على النقل حيث تهدف هذه 

اإلستراتيجية من خالل  مجموعة البيانات واإلجراءات والتدابير إلى التأثير إلجراء تغيرات  في أنماط اإلستراتيجية من خالل  مجموعة البيانات واإلجراءات والتدابير إلى التأثير إلجراء تغيرات  في أنماط 

وبالتالي تنظيمها بكفاءة عالية والتخفيف من المشاكل المرورية أما اإلستراتيجية وبالتالي تنظيمها بكفاءة عالية والتخفيف من المشاكل المرورية أما اإلستراتيجية رحالت انتقال األفراد رحالت انتقال األفراد 

                                                                            
  4545السابق، ص السابق، ص نفس المرجع نفس المرجع ::حلیم شیوخ وصابر بوغریس حلیم شیوخ وصابر بوغریس   11
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التالية المرتبطة بالطلب على النقل فتعرف بإستراتيجية تنظيم استخدامها بما يضمن التنظيم والتحكم في التالية المرتبطة بالطلب على النقل فتعرف بإستراتيجية تنظيم استخدامها بما يضمن التنظيم والتحكم في 

  ..خصائص تولد واجتذاب الرحالتخصائص تولد واجتذاب الرحالت

ب اتخاذ توازن بين قدرات الهياكل ب اتخاذ توازن بين قدرات الهياكل كثافة التنقالت في المناطق الحضرية تثير متسعات حادة تتطلكثافة التنقالت في المناطق الحضرية تثير متسعات حادة تتطل  

العادية ووسائل النقل المتوفرة من جهة والطلب المتزايد من جهة أخرى إلحداث التوازن يتطلب تغيير العادية ووسائل النقل المتوفرة من جهة والطلب المتزايد من جهة أخرى إلحداث التوازن يتطلب تغيير 

  ..سلوك انتقال األفراد وطريقة تنظيم ناجحةسلوك انتقال األفراد وطريقة تنظيم ناجحة

  مالي على شبكة الحافالت الحضريةمالي على شبكة الحافالت الحضريةالطلب اإلجالطلب اإلج

) ) EETTUUBB((وحافالت المؤسسة العمومية وحافالت المؤسسة العمومية عدد الرحالت التي تتم عبر حافالت القطاع الخاص عدد الرحالت التي تتم عبر حافالت القطاع الخاص   يقدريقدر

رحلة تتم خالل وقت الفترة المسائية والذي رحلة تتم خالل وقت الفترة المسائية والذي   2063020630هذه الرحالت هذه الرحالت   منمن  1133%%  رحلة يوميارحلة يوميا  160790160790بب

يوضح هذا الجدول التالي عدد الرحالت والتنقالت بالمدينة يوضح هذا الجدول التالي عدد الرحالت والتنقالت بالمدينة   17:3017:30إلى الساعة إلى الساعة   16:3016:30تبدأ من الساعة تبدأ من الساعة 

  11..المسائيةالمسائيةأثناء الفترة أثناء الفترة 

  ..في محیط النقل الحضري بمدینة باتنةفي محیط النقل الحضري بمدینة باتنة  الحجم اإلجمالي على النقلالحجم اإلجمالي على النقل

  للطلب على النقل في محیط النقل الحضري لباتنةللطلب على النقل في محیط النقل الحضري لباتنة  اإلجمالياإلجماليالحجم الحجم ) : ) : 11((جدول رقم جدول رقم 

  في وقت الذروة المسائیةفي وقت الذروة المسائیة  في الیومفي الیوم  

  2063020630  160790160790  عدد الرحالتعدد الرحالت

  1691016910  131795131795  عدد التنقالتعدد التنقالت

  1572615726  122569122569  عدد تنقالت النقاط بین بالمدینةعدد تنقالت النقاط بین بالمدینة

  11841184  92269226  القاطنین بالمدینةالقاطنین بالمدینة  عدد تنقالت غیرعدد تنقالت غیر

  5959شاكر بلخضر، مرجع سابق، ص شاكر بلخضر، مرجع سابق، ص : : المصدرالمصدر

  تعتبر بلدية باتنة مركز أساسيا لبث وجذب التنقالت عبر خطوط الحافالت الحضرية خالل الذروة تعتبر بلدية باتنة مركز أساسيا لبث وجذب التنقالت عبر خطوط الحافالت الحضرية خالل الذروة * * 

  ..من التنقالتمن التنقالت  %%  9292وتجذب ما يعادل وتجذب ما يعادل   %%9696المسائية حيث تبث ما يعادل المسائية حيث تبث ما يعادل 

  ..لمرور أثناء وقت الذروة المسائيةلمرور أثناء وقت الذروة المسائيةالقطاعات األمامية المطلقة لحركة االقطاعات األمامية المطلقة لحركة ا  **

  
                                                                            

  5959صص  ،،مرجع سابقمرجع سابق::شاكر بلخضرشاكر بلخضر  11
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  11القطاعات األساسیة لحركة المرور أثناء وقت الذروة المسائیةالقطاعات األساسیة لحركة المرور أثناء وقت الذروة المسائیة):):22((جدول رقم جدول رقم 

  %%  حجم اإلطالقحجم اإلطالق  البیانالبیان  القطاعالقطاع

11  

66  

33  

55  

44  

2200  

  وسط المدینةوسط المدینة

  جامعة الحاج لخضر الریاضجامعة الحاج لخضر الریاض

  مسكنمسكن  200200مسكن حي مسكن حي   800800حي النصر حي النصر 

  العرقوب حي الشھداء تامشیطالعرقوب حي الشھداء تامشیط

  العرقوب حي كمونيالعرقوب حي كموني

  المستشفى الزھور دوار الدیس حي اإلخوة خزارالمستشفى الزھور دوار الدیس حي اإلخوة خزار

  تنقالتنقال33893389

  تنقالتنقال  13381338

  تنقالتنقال  11251125

  تنقالتنقال  11021102

  تنقالتنقال  973973

  تنقالتنقال  960960

2020.7.7  

8.28.2  

6.96.9  

6.76.7  

6.06.0  

5.95.9  

  54.454.4  تنقالتنقال  88878887  إجمالي القطاعات الستةإجمالي القطاعات الستة  

  45.645.6  تنقالتنقال    74617461  شعبة القطاعاتشعبة القطاعات  

  100100  تنقالتنقال  1634616346  إجمالي التنقالت المطلقة عبر الحافالت العمرانیةإجمالي التنقالت المطلقة عبر الحافالت العمرانیة  

  6161شاكر بلخضر، مرجع سابق، ص شاكر بلخضر، مرجع سابق، ص : : المصدرالمصدر

  ..المسائیةالمسائیةالجاذبة لحركة المرور أثناء وقت الذروة الجاذبة لحركة المرور أثناء وقت الذروة   األساسیةاألساسیةالقطاعات القطاعات ):):33((جدول رقم جدول رقم 

  %%  حجم اإلطالقحجم اإلطالق  البیانالبیان  القطاعالقطاع

11  

1616  

2525  

3030  

2222  

1818  

66  

  وسط المدینةوسط المدینة

  حي لمباركیةحي لمباركیة

  بوزورانبوزوران

  تازولتتازولت

  بوعقالبوعقال

  مسكنمسكن  400400..مسكن مسكن   500500مسكن سوناتیبا مسكن سوناتیبا   12001200

  جامعة الحاج لخضر الریاضجامعة الحاج لخضر الریاض

  تنقالتنقال  27412741

  تنقالتنقال  10701070

  تنقالتنقال  966966

  تنقالتنقال  921921

  تنقالتنقال  883883

  تنقالتنقال  841841

  تنقالتنقال  828828

16.916.9  

6.66.6  

66  

5.75.7  

5.45.4  

5.25.2  

5.15.1  

  50.950.9  تنقالتنقال  82498249  إجمالي قطاعات البیعإجمالي قطاعات البیع  

  49.549.5  تنقالتنقال  81008100  شعبة القطاعاتشعبة القطاعات  

  100100  تنقالتنقال  1634916349  إجمالي التنقالت المطلقة الحافالت العمومیةإجمالي التنقالت المطلقة الحافالت العمومیة  

  6161شاكر بلخضر، مرجع سابق، ص شاكر بلخضر، مرجع سابق، ص : : المصدرالمصدر

                                                                            
  6161مرجع سابق ص مرجع سابق ص ::شاكر بلخضر شاكر بلخضر   11
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في حالة في حالة . . من إجمال التنقالت أثناء وقت الذروة المسائيةمن إجمال التنقالت أثناء وقت الذروة المسائية  %%56.556.5قطاعات شكل ما يعادل قطاعات شكل ما يعادل   ةةفي حالفي حال  **

  ..المسائيةالمسائيةمن إجمالي التنقالت التي تجذبها المنطقة أثناء وقت الذروة من إجمالي التنقالت التي تجذبها المنطقة أثناء وقت الذروة   %%50.950.9قطاعات شكل ما يعادل قطاعات شكل ما يعادل 

وز أو تنسق يقصد بذلك أن الخدمات النقل بمختلف أنواعها ال تطلب وز أو تنسق يقصد بذلك أن الخدمات النقل بمختلف أنواعها ال تطلب الطلب على النقل هو طلب محفالطلب على النقل هو طلب محف  **

  ::11لذاتها بإبرام من أن نشاط النقل هو نشاط  قائم بذاته  وإنما تطلب لتحقيق أغراض مختلفة فنالحظ أنلذاتها بإبرام من أن نشاط النقل هو نشاط  قائم بذاته  وإنما تطلب لتحقيق أغراض مختلفة فنالحظ أن

طلب األفراد مسافرين على خدمات النقل هو طلب من رغبتهم  في االنتقال إلى مواقع العمل أو طلب األفراد مسافرين على خدمات النقل هو طلب من رغبتهم  في االنتقال إلى مواقع العمل أو   **

حيث تعمد صفقات التبادل التجاري الداخلي والخارجي عالوة على الرغبة في قضاء أوقات الفراغ حيث تعمد صفقات التبادل التجاري الداخلي والخارجي عالوة على الرغبة في قضاء أوقات الفراغ 

  ..التوزيع وأسواق التداول التوزيع وأسواق التداول   منافذمنافذأضف إلى ذلك الرغبة في االنتقال إلى أضف إلى ذلك الرغبة في االنتقال إلى   امامممواالستجواالستج

  قدرة وسيلة النقل المستخدمة على انتصار عنصر الزمنقدرة وسيلة النقل المستخدمة على انتصار عنصر الزمن  باختالفباختالفمعدالت الطلب خدمة النقل معدالت الطلب خدمة النقل تتأثر تتأثر   **

الذي تستغرقه رحلة االنتقال من مكان إلى آخر وتأتي أهمية الوقت المقتصد انتقال من وجدد تكلفة الذي تستغرقه رحلة االنتقال من مكان إلى آخر وتأتي أهمية الوقت المقتصد انتقال من وجدد تكلفة 

  ..التوزيع وأسواق التداولالتوزيع وأسواق التداول  منافذمنافذإلى إلى   االنتقالاالنتقالالفرصة  أضف إلى ذلك الرغبة في الفرصة  أضف إلى ذلك الرغبة في 

ت الطلب على خدمة النقل باختالف قدرة وسيلة النقل المستخدمة على انتصار عنصر ت الطلب على خدمة النقل باختالف قدرة وسيلة النقل المستخدمة على انتصار عنصر تتأثر معدالتتأثر معدال  **

من وجدد من وجدد   انطالقانطالقالزمن الذي تستغرقه رحلة االنتقال من مكان إلى آخر وتأتي أهمية الوقت المقتصد الزمن الذي تستغرقه رحلة االنتقال من مكان إلى آخر وتأتي أهمية الوقت المقتصد 

تكلفة الفرصة البديلة لزمن رحلة اإلطالق والتي تخضع في جانب كبير منها للتقييم وفي هذا الصدد تكلفة الفرصة البديلة لزمن رحلة اإلطالق والتي تخضع في جانب كبير منها للتقييم وفي هذا الصدد 

  ..في عنصر الزمن هو دالة في عدد من المتغيراتفي عنصر الزمن هو دالة في عدد من المتغيرات  ةةإحدى الدراسات إلى أن قيمة الوفرإحدى الدراسات إلى أن قيمة الوفر

  ::وبالتالي نستطيع أن نميز بين قيمة انتصار عنصر الزمن في حاليتينوبالتالي نستطيع أن نميز بين قيمة انتصار عنصر الزمن في حاليتين

  ..نسبة للمسافرين أثناء وقت العملنسبة للمسافرين أثناء وقت العملالطلب على خدمات النقل بالالطلب على خدمات النقل بال  ::األولىاألولى

الطلب على خدمات النقل للمسافرين في غير أوقات العمل أي للتمتع برحالت التنزه الطلب على خدمات النقل للمسافرين في غير أوقات العمل أي للتمتع برحالت التنزه   ::الثانيةالثانية

  ..واالستجمامواالستجمام

                                                                            
  2727أیوب، مرجع سابق، أیوب، مرجع سابق،   إبراھیمإبراھیمسمیرة سمیرة   11
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تعتمد زيادة معدالت الطلب على وسيلة نقل معينة دون غيرها على قيمة تعتمد زيادة معدالت الطلب على وسيلة نقل معينة دون غيرها على قيمة : : فبالنسبة للحالة األولىفبالنسبة للحالة األولى  **

إلى مقر العمل وما يترتب عليه من سرته االنتقال إلى مواقع األعمال في إلى مقر العمل وما يترتب عليه من سرته االنتقال إلى مواقع األعمال في , , ن االنتقالن االنتقالفي زمفي زم  ةةالوفرالوفر

التوقيت المناسب بأقل شعور بإرهاق في رحلة االنتقال األمر الذي يعكس على تخصص وقت كاف التوقيت المناسب بأقل شعور بإرهاق في رحلة االنتقال األمر الذي يعكس على تخصص وقت كاف 

  ..إلنجاز العمل بكافة تعظيم إنتاجية العامل فضال على الحفاظ على متوسط اإلنجاز الذي يحصل عليه إلنجاز العمل بكافة تعظيم إنتاجية العامل فضال على الحفاظ على متوسط اإلنجاز الذي يحصل عليه 

السفر في غير أوقات العمل بغرض التمتع بأوقات الفراغ فإن تقييم أهمية السفر في غير أوقات العمل بغرض التمتع بأوقات الفراغ فإن تقييم أهمية   ::الثانيةالثانيةا بالنسبة للحالة ا بالنسبة للحالة أمأم**

معظم األحيان إلى التنظيم للمنتفع بخدمة النقل معظم األحيان إلى التنظيم للمنتفع بخدمة النقل   يخضع فييخضع فيالوقت المقتصد في زمن الرحلة سوف الوقت المقتصد في زمن الرحلة سوف 

  ..ك إلى للمنافع المستمدة من إطالةك إلى للمنافع المستمدة من إطالةوينصرف ذلوينصرف ذل

  ..لسفرلسفرالختصار زمن االختصار زمن ا  فترة التمتع واالستجمامفترة التمتع واالستجمام

وينصرف نفس التحليل إلى الزيادة الطلب على الخدمات سفر بفرض المتعة حيث تتولد الزواج في وينصرف نفس التحليل إلى الزيادة الطلب على الخدمات سفر بفرض المتعة حيث تتولد الزواج في   **

النشاط االقتصادي زيادة في مستوى دخول األفراد على نحو يسمح بتخصيص جانب منها للقيام النشاط االقتصادي زيادة في مستوى دخول األفراد على نحو يسمح بتخصيص جانب منها للقيام 

  ..برحالت التنزه واالستجمامبرحالت التنزه واالستجمام

لب تبعا الختالف مناطق تركز القوى لب تبعا الختالف مناطق تركز القوى بالنسبة للطلب على خدمات النقل بغرض السفر نالحظ تقلب الطبالنسبة للطلب على خدمات النقل بغرض السفر نالحظ تقلب الط

العاملة وبعدها أو قربها من مراكز اإلنتاج وكذلك وفقا الختالف مواعيد العمل ومواعيد الدراسة العاملة وبعدها أو قربها من مراكز اإلنتاج وكذلك وفقا الختالف مواعيد العمل ومواعيد الدراسة 

بالنسبة لطالب المدرسة والجامعات وبصفة عامة سيجل الطلب على خدمات النقل لألغراض سابقة بالنسبة لطالب المدرسة والجامعات وبصفة عامة سيجل الطلب على خدمات النقل لألغراض سابقة 

حيث يزداد معدل طلب القوة العاملة حيث يزداد معدل طلب القوة العاملة ) ) ذروة ذروة ساعات الساعات ال((أعلى معادالت في الساعات األولى من الصباح أعلى معادالت في الساعات األولى من الصباح 

وطالب المدارس والجامعات على خدمات السفر لالنتقال  إلى مواقع العمل أو حيث تقام المدارس وطالب المدارس والجامعات على خدمات السفر لالنتقال  إلى مواقع العمل أو حيث تقام المدارس 

كما تتكرر نفس الظاهرة في االتجاه المعاكس في أوقات العودة من العمل وعودة الطالب كما تتكرر نفس الظاهرة في االتجاه المعاكس في أوقات العودة من العمل وعودة الطالب , , والجامعات والجامعات 

  ..من المدارس والجامعات من المدارس والجامعات 

الطلب على السفر بفرض التعليم وانخفاض الطلب بفرض المتعة واالستجمام خالل الطلب على السفر بفرض التعليم وانخفاض الطلب بفرض المتعة واالستجمام خالل ونالحظ ارتفاع ونالحظ ارتفاع 

  موسم الدراسة بينما يحدث العكس خالل فترات العطل الصيفيةموسم الدراسة بينما يحدث العكس خالل فترات العطل الصيفية
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  على خدمات النقل الحضري الجماعيعلى خدمات النقل الحضري الجماعيالعرض العرض : : ثانياثانيا

لى لى تكلفة الحصول عتكلفة الحصول ع((تتضمن تكاليف عرض الخدمات نقل الركاب كافة المبالغ المدفوعة لوسيلة النقل تتضمن تكاليف عرض الخدمات نقل الركاب كافة المبالغ المدفوعة لوسيلة النقل 

  واختالفواختالفة ة ععمقعد من محطة القيام إلى محطة الوصول أو تكلفة الهواء المكيف وتكلفة فارق السرمقعد من محطة القيام إلى محطة الوصول أو تكلفة الهواء المكيف وتكلفة فارق السر

ويقصد بها اختالف ويقصد بها اختالف ، ، ))الوجه األكملالوجه األكمل((النقل من حيث معدل تكرار الخدمة وإنجازها على النقل من حيث معدل تكرار الخدمة وإنجازها على   عرض خدماتعرض خدمات

لى اإلنجاز لى اإلنجاز والوصول خالل فترة زمنية معينة أما من حيث القدرة عوالوصول خالل فترة زمنية معينة أما من حيث القدرة ع  االنطالقاالنطالقوسائل النقل بين محطات وسائل النقل بين محطات 

إنجاز النقل بصورة تامة أو كاملة إنجاز النقل بصورة تامة أو كاملة   الخدمة على الوجه األكمل فيقصد بها مدى قدرة وسيلة النقل علىالخدمة على الوجه األكمل فيقصد بها مدى قدرة وسيلة النقل على

  ةةبدايبدايدون الحاجة إلى وسائل نقل بسيطة أي قدرتها على أن تتولى بنفسها تقديم خدمة النقل من نقطة دون الحاجة إلى وسائل نقل بسيطة أي قدرتها على أن تتولى بنفسها تقديم خدمة النقل من نقطة 

من مناطق السكن من مناطق السكن   الرحلة إلى حيث نقطة النهاية وينصرف ذلك إلى نقل الركاب حيث يمكن نقل األفرادالرحلة إلى حيث نقطة النهاية وينصرف ذلك إلى نقل الركاب حيث يمكن نقل األفراد

  ..11ومواقع األعمال إلى مراكز اإلنتاج أو التسويقومواقع األعمال إلى مراكز اإلنتاج أو التسويق

  ::شبكة الحافالت الحضرية المتنقلة من طرف الخواص كالتاليشبكة الحافالت الحضرية المتنقلة من طرف الخواص كالتالي  أهم ما يمكن مالحظتهأهم ما يمكن مالحظته  **

  ) ) نة مؤمنة بخط أو خطوط حافالت نة مؤمنة بخط أو خطوط حافالت المديالمدي  أحياءأحياءأغلب أغلب ((تغطية كافة للنقل الحضري تغطية كافة للنقل الحضري   **

ساكن ساكن   10001000حافلة قياسية لكل حافلة قياسية لكل   0.650.65منها حافالت قياسية أي لمعدل منها حافالت قياسية أي لمعدل   %%  7676) ) حافلةحافلة((مركبة مركبة   271271  **

فقط تعمل في كل يوم أما البقية فقط تعمل في كل يوم أما البقية   %%  8888هذا المعدل يبقى معقوال بالنسبة لحجم سكان المدينة ألن هناك هذا المعدل يبقى معقوال بالنسبة لحجم سكان المدينة ألن هناك 

  ::فهي متوقفة ألسباب مختلفةفهي متوقفة ألسباب مختلفة

        االكتظاظاالكتظاظرغم أن الفرصة  فمن حيث ناحية الطاقة التحميلية إال أن األفراد يعانون أثناء تنقالتهم من رغم أن الفرصة  فمن حيث ناحية الطاقة التحميلية إال أن األفراد يعانون أثناء تنقالتهم من 

  الحافالت الحافالت   وليةوليةنقنقمعدل الممعدل الم((المرتفع للحافالت السيما أثناء أوقات الذروة المسائية المرتفع للحافالت السيما أثناء أوقات الذروة المسائية   المتوليةالمتوليةأو معدل أو معدل 

  ).).فأكثرفأكثر  %%  8080

  ).).دجدج1010((تسعيرة نقل موحدة لكل الخطوط تسعيرة نقل موحدة لكل الخطوط   **

                                                                            
  1717، ص ، ص 20082008دار صفاء للنشر، عمان، دار صفاء للنشر، عمان، ، ، ))نظریة وسیاسةنظریة وسیاسة((  االقتصاد الحضرياالقتصاد الحضريعادل عبد الغني محبوب و سھام صدیق خروفة، عادل عبد الغني محبوب و سھام صدیق خروفة،   11
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اغلب اغلب   أنأنسنوات تأثر سلبا على الراحة وعلى البيئة كما سنوات تأثر سلبا على الراحة وعلى البيئة كما   1010منها تجوز عمرها منها تجوز عمرها   22//33مة مة حافالت قديحافالت قدي  **

  ..األغلباألغلبتملك كل متنقل حافلة واحدة فقط على تملك كل متنقل حافلة واحدة فقط على   ثثحيحي  ،،صغيرةصغيرةالنقل الخواص هم مؤسسات النقل الخواص هم مؤسسات 

الكبير في مساحات المدن ومستويات مرتفعة من الكبير في مساحات المدن ومستويات مرتفعة من   االتساعاالتساعيرافق النمو الضخم في السكان من يرافق النمو الضخم في السكان من * * 

مع المعروض مع المعروض   الءمالءميتيتكل كل ششاألنشطة االقتصادية وبالتالي ارتفاع حاد في الطلب على النقل الحضري باألنشطة االقتصادية وبالتالي ارتفاع حاد في الطلب على النقل الحضري ب

  ..11من التسهيالت لمواجهة متطلبات حركة التحضرمن التسهيالت لمواجهة متطلبات حركة التحضر

  تنظیم النقل الجماعيتنظیم النقل الجماعي  ::الثالثالثالثالمبحث المبحث 

  ومبادئ إعادة الهيكلةومبادئ إعادة الهيكلةإعادة هيكلة شبكة النقل الحضري الجماعي إعادة هيكلة شبكة النقل الحضري الجماعي   ::األولاألولالمطلب المطلب 

  يكلة شبكة النقل الحضري الجماعييكلة شبكة النقل الحضري الجماعيإعادة هإعادة ه: : أوالأوال

إن الهدف من إعادة هيكلة شبكة النقل الجماعي الحضري هو ضمان التغطية الجيدة لمعظم المناطق إن الهدف من إعادة هيكلة شبكة النقل الجماعي الحضري هو ضمان التغطية الجيدة لمعظم المناطق 

جديدة لشبكة النقل تعتمد على جديدة لشبكة النقل تعتمد على العمرانية في المدينة وكذا تحسين نوعية الخدمة المقدمة وتصميم بنية العمرانية في المدينة وكذا تحسين نوعية الخدمة المقدمة وتصميم بنية 

جملة من المبادئ والتي ترتبط بخصائص األنسجة العمرانية لذا يجب األخذ بعين االعتبار جميع جملة من المبادئ والتي ترتبط بخصائص األنسجة العمرانية لذا يجب األخذ بعين االعتبار جميع 

وكذا المنشآت القاعدية وكذا المنشآت القاعدية " " متنقلين متنقلين " " المعطيات على شبكة النقل الحضري الجماعي ، بما فيها مستعملين المعطيات على شبكة النقل الحضري الجماعي ، بما فيها مستعملين 

  ..22الحالية من طرق ومواقف الحالية من طرق ومواقف 

  الهيكلةالهيكلةمبادئ إعادة مبادئ إعادة : : ثانياثانيا

  ::33يمكن تلخيص هذه المبادئ فيما يلييمكن تلخيص هذه المبادئ فيما يلي

  ..ضمان التغطية الجيدة لمختلف أحياء المدينة ضمان التغطية الجيدة لمختلف أحياء المدينة   --

  ..تشجيع اختيار النقل الحضري الجماعي في التنقل تشجيع اختيار النقل الحضري الجماعي في التنقل   --

  ..توزيع وسائل النقل حسب خصائص األنسجة العمرانية توزيع وسائل النقل حسب خصائص األنسجة العمرانية   --

  ::ضمان التغطية الجيدة لمختلف أحياء المدينةضمان التغطية الجيدة لمختلف أحياء المدينة    --11

                                                                            
  5656--5555شاكر بلخضر، مرجع سابق، ص شاكر بلخضر، مرجع سابق، ص   11
  5050بركاني، سلیم العایب، مرجع سابق، ص بركاني، سلیم العایب، مرجع سابق، ص حكیم حكیم   22
  5050نفس المرجع السابق، ص نفس المرجع السابق، ص   33
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غطية غير المنتظمة للعديد من مناطق المدينة التي تعود أساسا غطية غير المنتظمة للعديد من مناطق المدينة التي تعود أساسا إن تحليل النقائص مكن من مالحظة التإن تحليل النقائص مكن من مالحظة الت

  ..خطوطهاخطوطهاإلى البنية الحالية للشبكة والتوزيع الغير عادل لوسائل النقل ونقصها على مختلف إلى البنية الحالية للشبكة والتوزيع الغير عادل لوسائل النقل ونقصها على مختلف 

كما يجب األخذ بعين االعتبار تقريب خدمة النقل الجماعي الحضري من مختلف أحياء المدينة ذلك بعد كما يجب األخذ بعين االعتبار تقريب خدمة النقل الجماعي الحضري من مختلف أحياء المدينة ذلك بعد 

كعدد السكان ، حجم التنقالت وخصائص األنسجة العمرانية المكونة كعدد السكان ، حجم التنقالت وخصائص األنسجة العمرانية المكونة   دراسة وتحليل عناصر مهمةدراسة وتحليل عناصر مهمة

  ..لمختلف األحياء لمختلف األحياء 

  ::تشجيع اختيار النقل الجماعي في التنقل تشجيع اختيار النقل الجماعي في التنقل     --22

من األهداف التي يرجى بلوغها من وراء إعادة هيكلة شبكة النقل هو إعادة االعتبار للنقل الجماعي من األهداف التي يرجى بلوغها من وراء إعادة هيكلة شبكة النقل هو إعادة االعتبار للنقل الجماعي 

ألشخاص وترغيبهم في استعمال النقل الجماعي ألشخاص وترغيبهم في استعمال النقل الجماعي وجعله أكثر فعالية عن طريق زيادة قدرته على جذب اوجعله أكثر فعالية عن طريق زيادة قدرته على جذب ا

بدال من وسائل النقل األخرى ، وهذا باألخذ في الحسبان جميع تنقالتهم المختلفة وكذا محاولة تقديم بدال من وسائل النقل األخرى ، وهذا باألخذ في الحسبان جميع تنقالتهم المختلفة وكذا محاولة تقديم 

خدمة نقل ذات نوعية حسنة وهي أفضل ظروف فالتوزيع األمثل لوسائل النقل الجماعي المتوفرة خدمة نقل ذات نوعية حسنة وهي أفضل ظروف فالتوزيع األمثل لوسائل النقل الجماعي المتوفرة 

ى السلطات اختيارا استراتيجيا ألن وسائل النقل الجماعي ى السلطات اختيارا استراتيجيا ألن وسائل النقل الجماعي لالستغالل في نمط معين يتطلب أن يشكل لدلالستغالل في نمط معين يتطلب أن يشكل لد

تمكن من تفادي كثرة االزدحام في حركة المرور بنقلها لعدد كبير من الركاب  إضافة إلى تلبيتها تمكن من تفادي كثرة االزدحام في حركة المرور بنقلها لعدد كبير من الركاب  إضافة إلى تلبيتها 

  ..."..."أطفال رجال ، نساء وشيوخ أطفال رجال ، نساء وشيوخ " " الحتياجات النقل لجميع شرائح المجتمع الحتياجات النقل لجميع شرائح المجتمع 

  ::عمرانية عمرانية توزيع وسائل النقل الجماعي حسب خصائص األنسجة التوزيع وسائل النقل الجماعي حسب خصائص األنسجة ال    --33

إن إدماج العربات المجهزة في خدمة النقل الجماعي الحضري ، والتي تتميز بخصائص معينة تسمح إن إدماج العربات المجهزة في خدمة النقل الجماعي الحضري ، والتي تتميز بخصائص معينة تسمح 

لها بالتوغل في مختلف األنسجة العمرانية التي تتصف بضيق طرقها وعدم تنظيم شبكتها ، لذا من لها بالتوغل في مختلف األنسجة العمرانية التي تتصف بضيق طرقها وعدم تنظيم شبكتها ، لذا من 

الذكر بواسطة الذكر بواسطة   الممكن إيصال خدمة النقل الجماعي لمختلف األحياء التي تتصف بالخصائص السابقةالممكن إيصال خدمة النقل الجماعي لمختلف األحياء التي تتصف بالخصائص السابقة

  ..استعمال العربات المجهزة استعمال العربات المجهزة 
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أما فيما يخص األنسجة العمرانية التي تتصف بالتنظيم والطرق الواسعة فمن األرجح استعمال الحافالت أما فيما يخص األنسجة العمرانية التي تتصف بالتنظيم والطرق الواسعة فمن األرجح استعمال الحافالت 

  ..م الكبيرم الكبيرذات الحجذات الحج

  ..المجهزة بتكملة أحداهما لألخرىالمجهزة بتكملة أحداهما لألخرى  ويمكن تنسيق الخدمة بواسطة الحافالت والعرباتويمكن تنسيق الخدمة بواسطة الحافالت والعربات

  النقل الحضري الجماعيالنقل الحضري الجماعيتحسين وتشجيع تحسين وتشجيع : : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  محاولة تحسين أداء النقل الجماعيمحاولة تحسين أداء النقل الجماعي: : أوالأوال

  ::11وذلك من خاللوذلك من خالل

  ::مشكلة النقل الجماعي في المحيط الحضريمشكلة النقل الجماعي في المحيط الحضري  //11

يعتبر نظام النقل الجماعي أحد أهم أنظمة النقل الحضري لكن يعاني من مشاكل جمة والتي تؤدي كلها يعتبر نظام النقل الجماعي أحد أهم أنظمة النقل الحضري لكن يعاني من مشاكل جمة والتي تؤدي كلها 

إلى تراجع مستوى من حيث تلبية طلب النقل وقد تفاعلت  مشاكل النقل الجماعي بحيث كونت سلسة إلى تراجع مستوى من حيث تلبية طلب النقل وقد تفاعلت  مشاكل النقل الجماعي بحيث كونت سلسة 

ويمكن أن ويمكن أن ,,ي ي تغطيته للنقل في النظام الحضرتغطيته للنقل في النظام الحضر  انخفاضانخفاضمن العراقيل أمام هذا النمط من النقل أدت إلى من العراقيل أمام هذا النمط من النقل أدت إلى 

) ) حافالت خاصة حافالت خاصة ( ( تشكل هذه المشاكل حلقة عراقيل فالوضعية التي تتواجد فيها مشكلة النقل الجماعي تشكل هذه المشاكل حلقة عراقيل فالوضعية التي تتواجد فيها مشكلة النقل الجماعي 

في الحافالت في الحافالت   ظظااظظواكتواكتتتميز بعرض ال يبلي مجمل الطلب ومن أسباب نقص فعالية النقل الجماعي تتميز بعرض ال يبلي مجمل الطلب ومن أسباب نقص فعالية النقل الجماعي 

عمال السيارات الخاصة التي عمال السيارات الخاصة التي والتحول اإلجباري لعدد كبير من المتنقلين نحو السير على األقدام أو استوالتحول اإلجباري لعدد كبير من المتنقلين نحو السير على األقدام أو است

تتزايد بشكل فوضوي مما يؤثر على النظام حيث تكون السيارات فارغة تقريبا والشوارع عامرة تتزايد بشكل فوضوي مما يؤثر على النظام حيث تكون السيارات فارغة تقريبا والشوارع عامرة 

  ..بالراجلين بالراجلين 

أما بالنسبة للنقل الجماعي فإن النقص في المنشأة القاعدية الجديدة عائق أمام الرفع من القدرة أما بالنسبة للنقل الجماعي فإن النقص في المنشأة القاعدية الجديدة عائق أمام الرفع من القدرة * * 

ة المرور السيارات خاصة هو السبب في نقص ة المرور السيارات خاصة هو السبب في نقص الخاصة بحركة المرور وغياب تنظيم فعال الحركالخاصة بحركة المرور وغياب تنظيم فعال الحرك

عدد الدورات المنجزة من طرف هذه عدد الدورات المنجزة من طرف هذه   انخفاضانخفاضومن ثم ومن ثم , , السرعة التجارية لوسائل النقل الجماعي السرعة التجارية لوسائل النقل الجماعي 

                                                                            
  4545خربوش خالد و قادم الشافعي، مرجع سابق، ص خربوش خالد و قادم الشافعي، مرجع سابق، ص   11
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الوسائل هذا النقض يؤدي إلى تراجع في نوعية عرض النقل الجماعي وتزايد غير مناسب لتكلفة الوسائل هذا النقض يؤدي إلى تراجع في نوعية عرض النقل الجماعي وتزايد غير مناسب لتكلفة 

  ..االستمارات في ميدان النقل االستمارات في ميدان النقل 

  ::في خدمة النقل الجماعي في خدمة النقل الجماعي   وضع معايير تنظيميةوضع معايير تنظيمية  //22

  ::القواعد القانونية المنظمة لحركة المرور القواعد القانونية المنظمة لحركة المرور   --أأ  

من أجل تنظيم وحل المشاكل الخاصة بالنقل وحركة المرور وضعت عدة قواعد قانونية تخص من أجل تنظيم وحل المشاكل الخاصة بالنقل وحركة المرور وضعت عدة قواعد قانونية تخص 

مؤرخ في مؤرخ في الال  0909++8787من بينها القانون من بينها القانون , , مستعملي كل أنماط النقل داخل وخارج المناطق الحضرية مستعملي كل أنماط النقل داخل وخارج المناطق الحضرية 

حيث يعتبر قاعدة تشريعية جادة حيث يعتبر قاعدة تشريعية جادة   المرورالمرورواألمن وشرطة حركة واألمن وشرطة حركة الخاص بالتنظيم الخاص بالتنظيم   19871987//0202//1010

بإمكانها فتح المجال أمام النقل الجماعي لتشجيع وسائلها في مختلف التنقالت الحضرية وهذا ما بإمكانها فتح المجال أمام النقل الجماعي لتشجيع وسائلها في مختلف التنقالت الحضرية وهذا ما 

نقص األولوية لوسائل النقل الجماعي والدراجات والسير على األقدام  في نقص األولوية لوسائل النقل الجماعي والدراجات والسير على األقدام  في : " : " 0202تعرضت له المادة تعرضت له المادة 

الت مختلفة تفسح  بتنقالت سريعة وآمنة تشجع  هذه الوسائل ويعاد الت مختلفة تفسح  بتنقالت سريعة وآمنة تشجع  هذه الوسائل ويعاد المناطق الحضرية يمنح تسهيالمناطق الحضرية يمنح تسهي

  ".".ية لضمان سيولة دورانها وأمنها ية لضمان سيولة دورانها وأمنها تأهيلها وتستفيد من استعمال الطرق واألروقة أو الممرات المهنتأهيلها وتستفيد من استعمال الطرق واألروقة أو الممرات المهن

المركبات المركبات   استعمالاستعمالالتي تتضمن  على تحديد استعمال السيارة الفردية يمكن تخفيض التي تتضمن  على تحديد استعمال السيارة الفردية يمكن تخفيض " " : : 0303وكذا المادة وكذا المادة 

ال سيما الخاصة منها وتكيفها ضمن مساحات محددة عندما تصبح  حركة المرور عبر الطريق شاقة ال سيما الخاصة منها وتكيفها ضمن مساحات محددة عندما تصبح  حركة المرور عبر الطريق شاقة 

ان السيولة الالزمة لحركة ان السيولة الالزمة لحركة وصعبة تطبق كافة التدابير المالئمة للتخفيف من شدة االزدحام وضموصعبة تطبق كافة التدابير المالئمة للتخفيف من شدة االزدحام وضم

  ..""المرورالمرور

ين حيث تظهر النتائج على ين حيث تظهر النتائج على ننولذا يجب مع الجماعات المحلية أن تسهر على التطبيق الصارم لهذه القواولذا يجب مع الجماعات المحلية أن تسهر على التطبيق الصارم لهذه القوا

  ..الميدانالميدان

  ::وضع نظام تسعيرة مناسب وضع نظام تسعيرة مناسب     --بب  
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حيث يجب إلى مختلف حاجيات النقل وتعتبر أسعار النقل الشامل حيث يجب إلى مختلف حاجيات النقل وتعتبر أسعار النقل الشامل   يكون بسيط االستعماليكون بسيط االستعمال  أنأنيجب يجب 

الوقت الوقت , , كالمسافةكالمسافةطريق تحديد معايير لوضع التسعيرة طريق تحديد معايير لوضع التسعيرة   ذلك عنذلك عنلذا لتكلفة نقل المستعمل ويتم لذا لتكلفة نقل المستعمل ويتم   ,,لمستعمليهلمستعمليه

  ..الخدمة المقدمةالخدمة المقدمة

ا يجب أن يهدف إلى االستعمال الفعال لمختلف شبكات النقل المتواجدة على المستوى المنطقة ا يجب أن يهدف إلى االستعمال الفعال لمختلف شبكات النقل المتواجدة على المستوى المنطقة كمكم

حافالت متنوعة حافالت متنوعة   ((إمكانية استعمال جميع أنماط النقل الجماعي إمكانية استعمال جميع أنماط النقل الجماعي , , العمرانية حيث يعطي للمستعملينالعمرانية حيث يعطي للمستعملين

  ..ث ال تمثل حاجز أمام المستعملينث ال تمثل حاجز أمام المستعملينوهذا أقل القيود الممكنة حيوهذا أقل القيود الممكنة حي  ،،))  سيارات جماعيةسيارات جماعية

لتسعيرة تشكل جزءا هاما في تمويل مشاريع النقل إال أن تهيئة شبكات النقل تتطلب توفير لتسعيرة تشكل جزءا هاما في تمويل مشاريع النقل إال أن تهيئة شبكات النقل تتطلب توفير وبما أن اوبما أن ا

إمكانية مالية تستمد معظمها من مستعملين لوسائل النقل فيجب تشجيعها ووضعها في خدمة النقل إمكانية مالية تستمد معظمها من مستعملين لوسائل النقل فيجب تشجيعها ووضعها في خدمة النقل 

  ..الجماعيالجماعي

الخدمة للعرض الخدمة للعرض إن تحسين أداء النقل الجماعي متعلق بتحسين عرض النقل بأكثر دقة وتطوير نوعية إن تحسين أداء النقل الجماعي متعلق بتحسين عرض النقل بأكثر دقة وتطوير نوعية 

عن طريق استعمال مقاييس ذات طابع عن طريق استعمال مقاييس ذات طابع ) ) الطلب الكامل الطلب الكامل ((الذي يسمى  بظهور طلب إضافي جديد الذي يسمى  بظهور طلب إضافي جديد 

  ..من أجل بعض الفئات من المستعملينمن أجل بعض الفئات من المستعملين, , تخفيض في التسعيرة أو حث مجانية تخفيض في التسعيرة أو حث مجانية ((إجماعي إجماعي 

  ..التسعيرة المنخفضة جزء من عرض الخدمةالتسعيرة المنخفضة جزء من عرض الخدمة  باعتبارباعتباروفي أوقات معينة يظهر جليا وفي أوقات معينة يظهر جليا 

  ::القاعدية للنقل الجماعي القاعدية للنقل الجماعي تطوير الهياكل تطوير الهياكل     --جج  

  ::تهيئة ملتقيات الطرقتهيئة ملتقيات الطرق  --11

بالنسبة لحركة المرور فإن عبور الحافالت على هذا المستوى يعتبر بالنسبة لحركة المرور فإن عبور الحافالت على هذا المستوى يعتبر   اختناقاختناقملتقيات الطرق ملتقيات الطرق   باعتبارباعتبار

نقطة حساسة وسبب ضياع  معتبر في الوقت يمكن يختلف تحسينات كبيرة إذا ما إذ ما أخذت الحافالت نقطة حساسة وسبب ضياع  معتبر في الوقت يمكن يختلف تحسينات كبيرة إذا ما إذ ما أخذت الحافالت 

تنظيم وعن طريق إعداد تهيئات خاصة مثل إنشاء سلك مخصص عند تنظيم وعن طريق إعداد تهيئات خاصة مثل إنشاء سلك مخصص عند في إستراتيجيات الفي إستراتيجيات ال  االعتباراالعتباربعين بعين 

الطرق أنظمة األضواء الطرق أنظمة األضواء مدخل ملتقى الطرق إعداد مساحات دائرية مركزية تغير في مستوى ملتقيات مدخل ملتقى الطرق إعداد مساحات دائرية مركزية تغير في مستوى ملتقيات 

ل السيارات ل السيارات ججلألضواء األول من أجل الحفالت والثاني من ألألضواء األول من أجل الحفالت والثاني من أ    مزدوجمزدوجوهو خط  وهو خط    SSAASS  مثل األضواءمثل األضواء
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الجهة اليسرى الجهة اليسرى   لىلىما يسمح بمرور الحافالت عما يسمح بمرور الحافالت عمم  تقاطعتقاطعالالوهذا ما يسمى بالتوقف على الجهة اليمنى قبل وهذا ما يسمى بالتوقف على الجهة اليمنى قبل 

  ..وغلبا ما يسمح بإقالع  الحافالت قبل مجموع  السيارات وغلبا ما يسمح بإقالع  الحافالت قبل مجموع  السيارات 

  ):):الوقوفالوقوف( ( تهيئة نقاط التوقفتهيئة نقاط التوقف  --22

ؤخرة ؤخرة تؤثر طريقة العمل للطرق عموما على تحديد أماكن عن الوقوف المنطقة التوقف المتواجدة في متؤثر طريقة العمل للطرق عموما على تحديد أماكن عن الوقوف المنطقة التوقف المتواجدة في م

أحسن للحافالت في تنظيم  السير وهي أقل عرقلة الحركة لمرور العامة أحسن للحافالت في تنظيم  السير وهي أقل عرقلة الحركة لمرور العامة   اعتباراعتبارملتقى الطرق تعطي ملتقى الطرق تعطي 

ن الراجلين الذين ن الراجلين الذين مقارنة مع الموقف الموجود في المقدمة باإلضافة إلى توفير أحسن شروط  األممقارنة مع الموقف الموجود في المقدمة باإلضافة إلى توفير أحسن شروط  األم

  ..يقطعون الطريقيقطعون الطريق

أما فيما يخص إنشاء المواقف على الطريق أو خارجه  فإنه يعود إلى مشغلي النقل المشترك  الذي أما فيما يخص إنشاء المواقف على الطريق أو خارجه  فإنه يعود إلى مشغلي النقل المشترك  الذي 

يفضلون  التوقف على الطريق الذي يجذبهم مناورات تأخذ منهم بعض الوقت أما بالنسبة لمستعملي يفضلون  التوقف على الطريق الذي يجذبهم مناورات تأخذ منهم بعض الوقت أما بالنسبة لمستعملي 

ة ة الطريق اآلخرين فإن توقف وسائل النقل الجماعي على الخارج يناسبهم أكثر ويسهل لهم حركالطريق اآلخرين فإن توقف وسائل النقل الجماعي على الخارج يناسبهم أكثر ويسهل لهم حرك

  . . المرورالمرور

  ::تطوير وسائل النقل الجماعيتطوير وسائل النقل الجماعي  --دد  

  ::تحسين وزيادة الجاذبيةتحسين وزيادة الجاذبية  --11

المشترك يساهم بشكل كبير في جعلهم أكثر جاذبية المشترك يساهم بشكل كبير في جعلهم أكثر جاذبية ) ) مركبات النقل مركبات النقل ((إن تحسين شروط حركة المرور إن تحسين شروط حركة المرور 

أكبر للنقل العمومي أكبر للنقل العمومي   باستعمالباستعمالبالنسبة للمستعملين  وكذا بالنسبة إلى الزبائن اآلخرين  الكامنين وتسمح  بالنسبة للمستعملين  وكذا بالنسبة إلى الزبائن اآلخرين  الكامنين وتسمح  

للسيارات للسيارات   استعمالاستعمالفقط برفع المبيعات الخاصة بالنقل والمداخيل التجارية بل أيضا إلى أقل فقط برفع المبيعات الخاصة بالنقل والمداخيل التجارية بل أيضا إلى أقل مؤدية ليس مؤدية ليس 

  ).).مراكز المدن مراكز المدن   ازدحامازدحامالمرتبطة بظاهرة المرتبطة بظاهرة   االجتماعيةاالجتماعيةتخفيض تكلفة تخفيض تكلفة ((الفردية الفردية 

المضمار الخاص لوسائل النقل المشترك الذي يعوض خط أو المضمار الخاص لوسائل النقل المشترك الذي يعوض خط أو   استخداماستخدامأظهرت التجربة خصوصا عند أظهرت التجربة خصوصا عند 

أن الزبائن حساسون إلى كل تحسين مهم في السرعة أن الزبائن حساسون إلى كل تحسين مهم في السرعة   AAUUTTOOBBUUSSمجموعة خطوط حافالت مجموعة خطوط حافالت 

التجارية لوسائل النقل والدراجات األخيرة حول العرض والطلب على النقل المشترك في المدن التجارية لوسائل النقل والدراجات األخيرة حول العرض والطلب على النقل المشترك في المدن 
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خلص إلى أن التقسيم النوعي أبعد من أن تتحكم فيه الوضعيات خلص إلى أن التقسيم النوعي أبعد من أن تتحكم فيه الوضعيات   المتروالمتروالفرنسية بغض النظر عن الفرنسية بغض النظر عن 

  ..الخدمة المقدمة إلى المستعملين الخدمة المقدمة إلى المستعملين   ويظهر بأنه متعلق بنوعيةويظهر بأنه متعلق بنوعية  االجتماعيةاالجتماعية

في النقل الجماعي هو  في النقل الجماعي هو    ققالمستغرالمستغرعموما متوسط  الزمن عموما متوسط  الزمن   أنأنيوضح لنا أهمية الرهان عندما ما يكشف يوضح لنا أهمية الرهان عندما ما يكشف 

باإلضافة إلى عامل باإلضافة إلى عامل , , مرتين أكبر منه في السيارة الفردية وتتغير هذه الوضعية من أضاف التنقالت مرتين أكبر منه في السيارة الفردية وتتغير هذه الوضعية من أضاف التنقالت 

السلوك السلوك   علىعلىاألمن حيث يؤثر األمن حيث يؤثر ) ) السرعة التجارية السرعة التجارية ((والذي تدخل ضمنه زمن السير والذي تدخل ضمنه زمن السير ) ) الراحةالراحة((الرفاهية الرفاهية 

سيارات األجرة بكثرة نظرا لعامل سيارات األجرة بكثرة نظرا لعامل   استعمالاستعمال  نمط معين للنقل أو ذلك ما يفسرنمط معين للنقل أو ذلك ما يفسر  الختيارالختيارمستعملي النقل مستعملي النقل 

  ..ربح الوقت ربح الوقت 

  ::  االنتظاماالنتظامتحسين تحسين     --22

مرور الحافالت على المواقف محترمين مرور الحافالت على المواقف محترمين   انتظامانتظاملهذا العامل أهمية في استقطاب الزبائن حيث أن تحسين لهذا العامل أهمية في استقطاب الزبائن حيث أن تحسين 

في ذلك إما المواقيت النظرية أو المجال الثابت بين مرور المركبات بالنسبة للخطوط كبيرة التواتر في ذلك إما المواقيت النظرية أو المجال الثابت بين مرور المركبات بالنسبة للخطوط كبيرة التواتر 

يسمح للمستعملين بتسيير أحسن ألوقات تنقالتهم وخصوصا عند استعمال االستبداالت   في وسائل يسمح للمستعملين بتسيير أحسن ألوقات تنقالتهم وخصوصا عند استعمال االستبداالت   في وسائل 

  ..النقل النقل 

  ::إنجاز الطرق الخاصةإنجاز الطرق الخاصة  --33

في حركة المرور وذلك بتحديد أجزاء في حركة المرور وذلك بتحديد أجزاء   االزدحاماالزدحامصل الحافالت من السير العام لتفادي صل الحافالت من السير العام لتفادي ويتعلق األمر بفويتعلق األمر بف

مضبوطة وتوفير حسن مضبوطة وتوفير حسن   انتظامانتظاممن الطرقات العامة الستعمالها الخاص لكي تضمن لهم سرعة تجارية و من الطرقات العامة الستعمالها الخاص لكي تضمن لهم سرعة تجارية و 

  ::مجموعاتمجموعاتالمواصالت دون القيام بدوران زائدة وتنقسم إلى ثالثة المواصالت دون القيام بدوران زائدة وتنقسم إلى ثالثة   الشروط لتأمينالشروط لتأمين

  ::المخصصةالمخصصةاألروقة األروقة   --أأ  

الرواق يميز عن الرواق يميز عن ( ( هذا المسلك هذا المسلك , , ’’حيث يخصص جزء من الطريق لمرور وسائل النقل الجماعي حيث يخصص جزء من الطريق لمرور وسائل النقل الجماعي 

حركة المرور العامة وتكون ذو حركة المرور العامة وتكون ذو   اتجاهاتجاهطريق إشارات بسيطة مرسومة على األرض يمكن أن تتبع طريق إشارات بسيطة مرسومة على األرض يمكن أن تتبع 
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  ،،على سيارات األجرةعلى سيارات األجرة" " AAUUTTOOBBUUSSكما يمكن أن يكون مفتوحا باإلضافة إلى الحافالت كما يمكن أن يكون مفتوحا باإلضافة إلى الحافالت   اتجاهيناتجاهين

  ..وغيرها وغيرها ... ... اف والحافالت األخرى اف والحافالت األخرى ت اإلسعت اإلسعااسيارسيار

كما أن إنشاء مثل هذه األروقة يتم فقط على مستوى المناطق التي تصعب فيها سيولة حركة المرور كما أن إنشاء مثل هذه األروقة يتم فقط على مستوى المناطق التي تصعب فيها سيولة حركة المرور 

  ..مستمرةمستمرةوليس بصفة وليس بصفة 

  ::الخاصالخاصالمضمار المضمار     --بب  

أو يتم إنشائه عن أرضيات جديدة أو يتم إنشائه عن أرضيات جديدة ) ) األرضية األرضية ((حيث يكون الرواق المخصص منفصل عن باقي الطريق حيث يكون الرواق المخصص منفصل عن باقي الطريق 

، وإنشاءه حسب إمكانية إدماجه إما محرر أو جانبيا و هو مشابه تماما ، وإنشاءه حسب إمكانية إدماجه إما محرر أو جانبيا و هو مشابه تماما   اتجاهيناتجاهينغالبا ما يكون ذو غالبا ما يكون ذو 

  ).).  التراموايالترامواي((للمضمار الخاص للمضمار الخاص 

  ):):مختلفةمختلفة((الطرق المخصصة الطرق المخصصة   --جج  

امة بمعايير تنظيمية و تخصص فقط للراجلين و وسائل النقل امة بمعايير تنظيمية و تخصص فقط للراجلين و وسائل النقل حيث تمنع فيها حركة المرور العحيث تمنع فيها حركة المرور الع

حيث يرصد حيث يرصد ) ) و تعطيها األولوية ما عدا مستوى ممر الراجلينو تعطيها األولوية ما عدا مستوى ممر الراجلين( ( المشتركة التي تسير بسرعة محددة المشتركة التي تسير بسرعة محددة 

  ..من حجم األرصفة لتوفير أكبر ساحات للراجلين و تكون مع نفس المستوى مع الطريقمن حجم األرصفة لتوفير أكبر ساحات للراجلين و تكون مع نفس المستوى مع الطريق

  ......ر عن طريق وسائل اإلعالم، الفتاتر عن طريق وسائل اإلعالم، الفتاتلسير، خطوط السيلسير، خطوط السيما يتطلب إعالما جيدا للمستعملين بأوقات اما يتطلب إعالما جيدا للمستعملين بأوقات ا

التنسيق بين مختلف الوسائل النقل الجماعي الموجودة على مستوى المنطقة التنسيق بين مختلف الوسائل النقل الجماعي الموجودة على مستوى المنطقة   ضرورةضرورةهنا تظهر هنا تظهر   وو

  ..العمرانية في تحقيق التكامل و بالتالي تقديم أحسن خدمة ترضي الزبائن و تجلبهم إليهاالعمرانية في تحقيق التكامل و بالتالي تقديم أحسن خدمة ترضي الزبائن و تجلبهم إليها

  ::وسائل النقل الحديثةوسائل النقل الحديثة  استعمالاستعمال  --هه  

وامل التي تجلب الزبائن وسيلة نقل توفرها على شروط الراحة و الرفاهية التي يوفرها وامل التي تجلب الزبائن وسيلة نقل توفرها على شروط الراحة و الرفاهية التي يوفرها إن أحدث العإن أحدث الع

وسائل النقل ألنه كما كانت وسائل النقل الجديدة بمردودها العملي أحسن لذا يجدر بالسلطات وسائل النقل ألنه كما كانت وسائل النقل الجديدة بمردودها العملي أحسن لذا يجدر بالسلطات   استقاللاستقالل

فتح المجال فتح المجال المعنية و مديريات النقل بتحضير النقل الجماعي و منع المركبات القديمة من السير و ذلك لالمعنية و مديريات النقل بتحضير النقل الجماعي و منع المركبات القديمة من السير و ذلك ل

  ..العالقة بين المستعملين و وسائل النقل المستعملةالعالقة بين المستعملين و وسائل النقل المستعملة  بتوطيدبتوطيدأمام المنافسة الحرة، تسمح أمام المنافسة الحرة، تسمح 
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الوقت، السرعة، األمن، الراحة على سلوك مستعلي النقل الوقت، السرعة، األمن، الراحة على سلوك مستعلي النقل : : يؤثر عامل الرفاهية بمختلف عناصرهيؤثر عامل الرفاهية بمختلف عناصره

  ..م تكلفتهام تكلفتهاالختيار نمط معني من النقل و ذلك ما يفسره إقبال المستعملين على سيارات األجرة لدعالختيار نمط معني من النقل و ذلك ما يفسره إقبال المستعملين على سيارات األجرة لدع

  لنقل الجماعي في التنقل و ترقيتهلنقل الجماعي في التنقل و ترقيتهتشجيع اختيار اتشجيع اختيار ا: : ثانياثانيا

ووسائلها ووسائلها ) ) سكن، عمل، تنقالت مهنية و شخصيةسكن، عمل، تنقالت مهنية و شخصية( ( تشهد المدينة يوميا حركة نشطة بمختلف أنواعها تشهد المدينة يوميا حركة نشطة بمختلف أنواعها 

يجد المتنقل نفسه أمام اختيار نوع أو نمط النقل و أيهم يجد المتنقل نفسه أمام اختيار نوع أو نمط النقل و أيهم ) ) سيارة خاصة، نقل جماعي، مشي على األقدامسيارة خاصة، نقل جماعي، مشي على األقدام((

، نمط النقل و حسب، إذ ، نمط النقل و حسب، إذ المستعملالمستعمل  اختياراختياريوفر له الوقت، الراحة التكلفة، وال يمكن األخذ بعين االعتبار يوفر له الوقت، الراحة التكلفة، وال يمكن األخذ بعين االعتبار 

قد يؤثر على الحركة العامة ال بد من تنظيم لهذه التنقالت و الحد من استعمال السيارة الفردية و إعطاء قد يؤثر على الحركة العامة ال بد من تنظيم لهذه التنقالت و الحد من استعمال السيارة الفردية و إعطاء 

  ..األولوية للنقل المشتركاألولوية للنقل المشترك

  ضضانخفاانخفاالمتمثلة في المتمثلة في   ااالنقل الجماعي يأتي جزء من حل المعادلة بين النقل و العمران لما له من المزايالنقل الجماعي يأتي جزء من حل المعادلة بين النقل و العمران لما له من المزاي

  ..أو استهالك أقل المساحةأو استهالك أقل المساحة  التكاليف بصفة عامةالتكاليف بصفة عامة

الوطني إذ ال يقل الوطني إذ ال يقل   االقتصاداالقتصاديعتبر نظام النقل الحضري الجماعي أحد األنظمة الفعالة و المؤثرة في يعتبر نظام النقل الحضري الجماعي أحد األنظمة الفعالة و المؤثرة في 

  : : أهمية على نمط نقل السيارة الفردية في عدة مزاياأهمية على نمط نقل السيارة الفردية في عدة مزايا

  ..الفرديةالفرديةالتكاليف المعمولة مقارنة بتكاليف السيارة التكاليف المعمولة مقارنة بتكاليف السيارة   **

  عابيةعابيةييستستالقدرة االالقدرة اال  **

الوصل في حالة وجود  مسالك مخصصة لمركبات  النقل الجماعي خاصة في الوصل في حالة وجود  مسالك مخصصة لمركبات  النقل الجماعي خاصة في سرعة وسيولة سرعة وسيولة   **

  ..الطرق التي تعرف كثافة مرورية عالية الطرق التي تعرف كثافة مرورية عالية 

يعتبر النقل الحضري الجماعي أحد الحلول التي من شأنها الحد من اآلثار السلبية للنقل والمتمثلة يعتبر النقل الحضري الجماعي أحد الحلول التي من شأنها الحد من اآلثار السلبية للنقل والمتمثلة   **

  ..وغيرهاوغيرهاالوقت الوقت   ،،ضياع الطاقةضياع الطاقة  ،،التلوث الهوائي الضوضاءالتلوث الهوائي الضوضاء  االكتظاظاالكتظاظفي في 

األساسية التي تتركز عليها بناء األساسية التي تتركز عليها بناء   اللبنةاللبنةمثل مثل ييكبيرة في تنمية المناطق العمرانية وهو كبيرة في تنمية المناطق العمرانية وهو   أهميةأهميةوكذلك له وكذلك له 

المجتمع  نظرا لحاجة األفراد للتنقل األداء وتلبية حاجاتهم المختلفة المتزايدة وهذا يعتمد على مدى المجتمع  نظرا لحاجة األفراد للتنقل األداء وتلبية حاجاتهم المختلفة المتزايدة وهذا يعتمد على مدى 
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مهام المنوطة به للغايات  مهام المنوطة به للغايات  الالته  في القيام بته  في القيام بءءوكفاوكفا) ) النقل الحضري الجماعي النقل الحضري الجماعي ( ( نجاعة وفعالية النظام نجاعة وفعالية النظام 

  ).).  واالجتماعيةواالجتماعية  االقتصاديةاالقتصادية((واألهداف واألهداف 

المكانة الهامة للنقل الجماعي خاصة أمام التزايد الكبير حجم المدن الذي تطلب معدال أكبر المكانة الهامة للنقل الجماعي خاصة أمام التزايد الكبير حجم المدن الذي تطلب معدال أكبر   تظهرتظهر

ذا ذا ككال تلبي إال التنقالت القريبة وال تلبي إال التنقالت القريبة و  ألنهاألنهاوأمام محدودية األنماط الحقيقية والمشي على األقدام وأمام محدودية األنماط الحقيقية والمشي على األقدام , , للسيرللسير

قالت الحضرية يظهر البديل في وسائل قالت الحضرية يظهر البديل في وسائل ننالسيارة الفردية في التالسيارة الفردية في الت  استعمالاستعمالالمبذولة لتحديد من المبذولة لتحديد من   الجهودالجهود

  ..النقل الجماعي النقل الجماعي 

  ريةريةلهائل على النقل وضمان استمرالهائل على النقل وضمان استمراللطلب اللطلب ا  عابعابييتتاالساالسكما تظهر أهمية النقل الجماعي في إمكانية كما تظهر أهمية النقل الجماعي في إمكانية 

ولهذا فإن أي إستراتيجية تهدف إلى تحسين نظام النقل الحضري ولهذا فإن أي إستراتيجية تهدف إلى تحسين نظام النقل الحضري , , المستقبلالمستقبل  خاصة فيخاصة فيالحركية الفردية الحركية الفردية 

  ..الجماعيالجماعيالنقل النقل   ةةرقيرقيبتبتيجب أن تهتم قبل كل شيء يجب أن تهتم قبل كل شيء 

  ::العديد من العناصر المقاومة من بينها النقاط  التالية العديد من العناصر المقاومة من بينها النقاط  التالية     استخراجاستخراجيمكن يمكن 

  ..النقل الجماعي بالحافالت في استعمال المساحات الطرقية النقل الجماعي بالحافالت في استعمال المساحات الطرقية   اقتصاداقتصاد  ••

  ..الخاصةالخاصةفي النقل الجماعي هي أقل منها في السيارة في النقل الجماعي هي أقل منها في السيارة   رراالستثمااالستثماتكلفة تكلفة   ••

تكلفة الطاقة تكلفة الطاقة ((من النقل الفردي في المحيط  الحضري من النقل الفردي في المحيط  الحضري     اقتصاداقتصادالنقل الجماعي بالحافالت أكثر النقل الجماعي بالحافالت أكثر   ••

  ).).تكلفة الصيانةتكلفة الصيانة,,

النقل الجماعي يكون أفضل في المناطق الكثيفة التعمير مع تطويره لقيم الجماعية بينما النقل النقل الجماعي يكون أفضل في المناطق الكثيفة التعمير مع تطويره لقيم الجماعية بينما النقل   ••

  ..ى نمو حضري منتشر ويجعل األولوية للقيم الفرديةى نمو حضري منتشر ويجعل األولوية للقيم الفرديةبالسيارة يساعد علبالسيارة يساعد عل
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  خالصة الفصل الثانيخالصة الفصل الثاني

بالنظر إلى االنعراج المالي الذي تعيشه الجزائر منذ السنوات الماضية القليلة من جهة  و زيادة تنقالت بالنظر إلى االنعراج المالي الذي تعيشه الجزائر منذ السنوات الماضية القليلة من جهة  و زيادة تنقالت 

األفراد في الوسط الحضري السيما في المدن المتوسطة و الكبيرة  الحجم وتأزم  قطاع النقل منذ  األفراد في الوسط الحضري السيما في المدن المتوسطة و الكبيرة  الحجم وتأزم  قطاع النقل منذ  

تحريره ر وفتح المجال أمام القطاع الخاص  يمكن تبرير خطوة التطوير العمالقة التي  باشرتها تحريره ر وفتح المجال أمام القطاع الخاص  يمكن تبرير خطوة التطوير العمالقة التي  باشرتها 

الجهات الرسمية  و مختلف القائمين على  قطاع النقل  لتطوير النقل الحضري ال سيما من خالل الجهات الرسمية  و مختلف القائمين على  قطاع النقل  لتطوير النقل الحضري ال سيما من خالل 

  مشاريع النقل بواسطة الحافالت  بهدف تحسين و تطوير قطاع النقل في البالدمشاريع النقل بواسطة الحافالت  بهدف تحسين و تطوير قطاع النقل في البالد

ق النمو الضخم للسكان  مع االتساع الكبير  في مساحات المدن ومستويات مرتفعة  من ق النمو الضخم للسكان  مع االتساع الكبير  في مساحات المدن ومستويات مرتفعة  من وبالتالي  وافوبالتالي  واف

مع مع   مميتالءيتالءاألنشطة  االقتصادية  و بالتالي  ارتفاع حاد في الطلب على النقل الحضري  بشكل ال األنشطة  االقتصادية  و بالتالي  ارتفاع حاد في الطلب على النقل الحضري  بشكل ال 

  العروض  من  التسهيالت و هذا يثير قضية شديدة األهمية  في ضوء النقص الحاد في المواردالعروض  من  التسهيالت و هذا يثير قضية شديدة األهمية  في ضوء النقص الحاد في الموارد

  لمواجهة متطلبات  حركة التحضر  المتسارعةلمواجهة متطلبات  حركة التحضر  المتسارعةالمتاحة المتاحة 

  ::يلييلي  االهتمام بمااالهتمام بما  انه يجبانه يجبمن خالل تشخيص نطاق الدراسة تبين من خالل تشخيص نطاق الدراسة تبين 

  نقل تعمل بكفاءة و صديقة للبيئة و يكمن تحمل نفقاتهانقل تعمل بكفاءة و صديقة للبيئة و يكمن تحمل نفقاتها  خدماتخدمات  __

  شبكات نقل جماعي ذات قدرة عالية تعمل على الطريقشبكات نقل جماعي ذات قدرة عالية تعمل على الطريق_  _  

  هيكلة شبكة الحافالتهيكلة شبكة الحافالت  إعادةإعادة  __

  ))منح العقود و التعاون بين القطاعين العام و الخاصمنح العقود و التعاون بين القطاعين العام و الخاص((تشغيل تتميز بالكفاءة تشغيل تتميز بالكفاءة   شركاتشركات_ _ 

  مشاريع قطاع النقل الحضريمشاريع قطاع النقل الحضري  تمويلتمويل  __

  

  

  



 
 

    

  الفــــــــصل الــــــثالثالفــــــــصل الــــــثالث

  ))المحطة الجديدةالمحطة الجديدة  --بوزوران بوزوران ((دراســة الخـط الحضري دراســة الخـط الحضري 
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    ::تمهيدتمهيد

ا هاما من الناحية الجغرافيـة فقـد شـهدت تطـورا اقتصـاديا ملحوظـا  و       ا هاما من الناحية الجغرافيـة فقـد شـهدت تطـورا اقتصـاديا ملحوظـا  و       ععتحتل مدينة باتنة موقتحتل مدينة باتنة موق

  األفـراد األفـراد تزايـد و تعـدد طلبـات    تزايـد و تعـدد طلبـات      إلـى إلـى   أدىأدىهـذا مـا   هـذا مـا   وتطورا عمرانيا كبيرا وتطورا عمرانيا كبيرا عرفت تزايدا سكانيا عرفت تزايدا سكانيا 

  ..خصوصا على التنقلخصوصا على التنقل

فالوضعية الحالية للنقل عامة و النقـل الحضـري بصـفة خاصـة لمدينـة باتنـة  عرفـت عـدة         فالوضعية الحالية للنقل عامة و النقـل الحضـري بصـفة خاصـة لمدينـة باتنـة  عرفـت عـدة         

  ..تحديد األسباب الحقيقية لها و محاولة معالجتهاتحديد األسباب الحقيقية لها و محاولة معالجتها  من اجلمن اجل  مشاكل تستدعي  التشخيص الدقيقمشاكل تستدعي  التشخيص الدقيق

علـى مسـتوى مدينـة باتنـة لـم يعـد يسـتجيب لمتطلبـات         علـى مسـتوى مدينـة باتنـة لـم يعـد يسـتجيب لمتطلبـات           إن مخطط النقل المعمول به حاليـا إن مخطط النقل المعمول به حاليـا 

دون تحقيـق نتـائج   دون تحقيـق نتـائج     و ال لحركة المرور التي تشـهد ضـعفا كبيـرا مـن يـوم ألخـر      و ال لحركة المرور التي تشـهد ضـعفا كبيـرا مـن يـوم ألخـر        سافرينسافرينالمالم

تعـاني مـن نقـائص كبيـرة  وال تلبـي رغبـات       تعـاني مـن نقـائص كبيـرة  وال تلبـي رغبـات         و تبقى المحطة البرية بوسـط المدينـة  و تبقى المحطة البرية بوسـط المدينـة    ايجابيةايجابية

عـدم  عـدم    افـرز افـرز   كمـا كمـا   نوعيـة الخدمـة المقدمـة   نوعيـة الخدمـة المقدمـة     سلبا علىسلبا على  الذي اثرالذي اثر  األمراألمر  عليهاعليها  المسافرين المتوافدينالمسافرين المتوافدين

مـن بينهـا عـدم تغطيـة جميـع      مـن بينهـا عـدم تغطيـة جميـع        العديد مـن الظـواهر السـلبية   العديد مـن الظـواهر السـلبية     رور بدقةرور بدقةمخطط الممخطط الم  التحكم فيالتحكم في

  ..وأخرىوأخرىكل هذه المشاكل كل هذه المشاكل   للمساحات الحضريةللمساحات الحضرية  الخطوطالخطوط

الفصل وضعية خـط مـن الخطـوط الحضـرية لمدينـة      الفصل وضعية خـط مـن الخطـوط الحضـرية لمدينـة      مع محاولة التحليل في هذا مع محاولة التحليل في هذا   سنتعرض لهاسنتعرض لها

ة ة مـن حيـث المنطقـة الحضـري    مـن حيـث المنطقـة الحضـري      وذلك ألهميـة هـذا الخـط   وذلك ألهميـة هـذا الخـط     ))المحطة الجديدةالمحطة الجديدة__بوزوران بوزوران ((باتنة  باتنة  

لتقـارب المشـاكل علـى معظـم الخطـوط      لتقـارب المشـاكل علـى معظـم الخطـوط      يغطيها من جهة و ومـن جهـة أخـرى    يغطيها من جهة و ومـن جهـة أخـرى      الكبيرة التيالكبيرة التي

  ..الحضرية للمدينةالحضرية للمدينة

تحديـد مجتمـع    تحديـد مجتمـع      هذا الفصل دراسة استطالعية و خطواتها اإلجرائية وذلـك مـن خـالل   هذا الفصل دراسة استطالعية و خطواتها اإلجرائية وذلـك مـن خـالل     كما تناولكما تناول

التعـرف  التعـرف    إلـى إلـى تهـدف  تهـدف    وتحليـل البيانـات  وتحليـل البيانـات    من صدقهامن صدقها  التأكدالتأكدو و   الدراسةالدراسة  أداةأداةوتحديد وتحديد   و كيفية الدراسةو كيفية الدراسة

في الوسـط الحضـري لمدينـة باتنـة و الوقـوف علـى واقـع        في الوسـط الحضـري لمدينـة باتنـة و الوقـوف علـى واقـع          األفراداألفرادوظروف التنقل وظروف التنقل   على واقععلى واقع

  ..نوعية خدمات الحافالت الحضريةنوعية خدمات الحافالت الحضرية
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  مدينة باتنةمدينة باتنةفي في   النقل الحضريالنقل الحضري: : المبحث األولالمبحث األول

  تقديم مدينة باتنةتقديم مدينة باتنة  ::المطلب األولالمطلب األول

  الجغرافي لمدينة باتنةالجغرافي لمدينة باتنة  اإلطاراإلطار: : أوالأوال

ـ    ليةليةإجماإجماتتربع والية باتنة على مساحة تتربع والية باتنة على مساحة  ـ  تقـدر ب   6161دائـرة و دائـرة و   2121  ، تحتـوي علـى  ، تحتـوي علـى  22كـم كـم 1202612026ـ ـ تقـدر ب

البـواقي،ومن الشـمال   البـواقي،ومن الشـمال     أمأمومـن الشـمال الشـرقي واليـة     ومـن الشـمال الشـرقي واليـة       بلدية، يحدها من الشمال والية ميلـة، بلدية، يحدها من الشمال والية ميلـة، 

الغربي والية سطيف،ومن الشرق والية خنشـلة، ومـن الغـرب واليـة المسـيلة، وأخيـرا مـن        الغربي والية سطيف،ومن الشرق والية خنشـلة، ومـن الغـرب واليـة المسـيلة، وأخيـرا مـن        

  ..الجنوب والية بسكرةالجنوب والية بسكرة

العاصـمة مـن ناحيـة الجنـوب الشـرقي بمسـافة قـدرها        العاصـمة مـن ناحيـة الجنـوب الشـرقي بمسـافة قـدرها        كم من كم من   435435تقع مدينة باتنة على بعد تقع مدينة باتنة على بعد 

حيـث ترتفـع بميـل طفيـف كلمـا      حيـث ترتفـع بميـل طفيـف كلمـا        ،،أجزائـه أجزائـه مـن  مـن    أكثرأكثرمشيدة على موقع منبسط في مشيدة على موقع منبسط في   ،،كمكم116.41116.41

منطقتها العمرانيـة محـدودة بسلسـلتين جبليتـين تقتربـان      منطقتها العمرانيـة محـدودة بسلسـلتين جبليتـين تقتربـان        ابتعدنا عن وسط المدينة اتجاه الجنوب،ابتعدنا عن وسط المدينة اتجاه الجنوب،

س وعيـون العصـافير وواديـان    س وعيـون العصـافير وواديـان    وتبتعـدان بـين فسـدي   وتبتعـدان بـين فسـدي     في الضواحي بين تازولت ولمبيريـدي، في الضواحي بين تازولت ولمبيريـدي، 

وهـي ذات  وهـي ذات    ن همـا واد تازولـت وواد بوقـدان،   ن همـا واد تازولـت وواد بوقـدان،   يينتنتاالمدينة ويقطعان بقلمدينة ويقطعان بقلليلتقيان في الجنوب الشرقي يلتقيان في الجنوب الشرقي 

  ..مناخ قاريمناخ قاري

  19951995--19661966سكاني لوالية باتنة تزايدا معتبـرا خـالل الفتـرة الممتـدة مـن      سكاني لوالية باتنة تزايدا معتبـرا خـالل الفتـرة الممتـدة مـن      الاللقد عرف التطور لقد عرف التطور 

  11::حيث قدر عدد السكانحيث قدر عدد السكان

  نسمةنسمة  412984412984  ــبب  19661966سنة سنة 

  نسمةنسمة  555972555972  ــبب  19719777سنة سنة 

  نسمةنسمة  752617752617  ــبب  19871987سنة سنة 

  نسمةنسمة  951149951149  ــبب  19951995سنة سنة 

                                                                            
  20082008المخطط التوجیھي للتنمیة والتعمیرلوالیة باتنة المخطط التوجیھي للتنمیة والتعمیرلوالیة باتنة   11
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  نسمةنسمة  247121247121  ــبب  19981998سنة سنة 

  نسمةنسمة  277497277497  ــبب  20082008سنة سنة 

  11::كم موزعة كما يليكم موزعة كما يلي  33443344تتكون شبكة الطرقات لوالية باتنة من تتكون شبكة الطرقات لوالية باتنة من 

  كمكم7243072430ـ ـ طرق وطنية تقدر بطرق وطنية تقدر ب

  كمكم625.55625.55ـ ـ طرق والئية تقدر بطرق والئية تقدر ب

  كمكم595.15595.15  ــطرق بلدية تقدر بطرق بلدية تقدر ب

  كم كم 19441944  ــغير معبدة تقدر بغير معبدة تقدر ب  طرقطرق

  ::كما تحتوي والية باتنة على تقاطع طرقي مهمكما تحتوي والية باتنة على تقاطع طرقي مهم

  بسكرةبسكرة--الرابط بين قسنطينةالرابط بين قسنطينة  0303الوطني رقم الوطني رقم   الطريقالطريق

  خنشلةخنشلة  --باتنةباتنةالرابط بين الرابط بين   3131الطريق الوطني رقم الطريق الوطني رقم 

  مروانةمروانة--الرابط بين باتنةالرابط بين باتنة  7777الطريق الوطني رقم الطريق الوطني رقم 

ـ  ) ) شمال،جنوبشمال،جنوب((مع وجود طريقين محوالن للحركة مع وجود طريقين محوالن للحركة  ـ  هـدفها تحوي ـ ررل حل حهـدفها تحوي ـ ك العبـور حـول وسـط    العبـور حـول وسـط      ةةك

  المدينةالمدينة

  المظهر الحضري لمدينة باتنةالمظهر الحضري لمدينة باتنة: : ثانياثانيا

  ::يتكون المظهر الحضري لمدينة باتنة من يتكون المظهر الحضري لمدينة باتنة من 

  المنشـآت المنشـآت والمتمثل في وسط المدينة منجز حسب مخطـط مقسـم ويجمـع    والمتمثل في وسط المدينة منجز حسب مخطـط مقسـم ويجمـع    : : النسيج المركزيالنسيج المركزي  --11

  ..الرئيسيةالرئيسية

...) ...) بوعقـال،حي الشـهداء،حي لمباركيـة،حي بـوزوران    بوعقـال،حي الشـهداء،حي لمباركيـة،حي بـوزوران    ((  أحيـاء أحيـاء ويشمل ويشمل : : نسيج الضواحي نسيج الضواحي   --22

  ..والذي يتكون عامة من سكنات فرديةوالذي يتكون عامة من سكنات فردية

                                                                            
  20082008مدیریة النقل لوالیة باتنة،مكتب النقل البري للمسافرین مدیریة النقل لوالیة باتنة،مكتب النقل البري للمسافرین   11
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ونسـيج المنـاطق   ونسـيج المنـاطق   ...) ...) مسـكن  مسـكن  12001200يشـمل  يشـمل  ((11نسيج المناطق السكنية الحضـرية الجديـدة  نسيج المناطق السكنية الحضـرية الجديـدة    --33

والدي يشـمل عـدد مهـم مـن     والدي يشـمل عـدد مهـم مـن     ...) ...) مسكن،مباني الرياضمسكن،مباني الرياض  12001200((وتشمل وتشمل   22الحضريةالجديدةالحضريةالجديدة

  ...)...)مركز الجامعيمركز الجامعي، ال، الاإلدارياإلداريالحي الحي ((الرئيسيةالرئيسية  المنشآتالمنشآت

  والمتواجدة في الجهة الشرقية للمدينةوالمتواجدة في الجهة الشرقية للمدينة  ::العسكريةالعسكريةالمنطقة المنطقة   --44

  والمتواجدة في الجهة الشمالية للمدينةوالمتواجدة في الجهة الشمالية للمدينة  ::الصناعيةالصناعيةالمنطقة المنطقة   --55

  دراسة شبكة الطرق وشبكة النقل الحضري لمدينة باتنةدراسة شبكة الطرق وشبكة النقل الحضري لمدينة باتنة: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  شبكة الطرق والشوارعشبكة الطرق والشوارع: : أوالأوال

  11::والتي تتكون من مما يليوالتي تتكون من مما يلي

وهي تتكون من ثمانية طرق تضـمن االتصـال بـين وسـط المدينـة      وهي تتكون من ثمانية طرق تضـمن االتصـال بـين وسـط المدينـة        ::األوليةاألوليةشبكة الطرق شبكة الطرق   --أأ  

واألحياء الموجودة في الضواحي مجموع هـذه الطـرق مهيكلـة حـول محـورين هـامين       واألحياء الموجودة في الضواحي مجموع هـذه الطـرق مهيكلـة حـول محـورين هـامين       

  ::هماهما

  قسنطينةقسنطينة  --ة ة طريق بسكرطريق بسكر  --

  طريق تازولتطريق تازولت  --

هذه الطرق تمتاز بحركة مرور كثيفة خاصة طريق تازولت لعـدم وجـود طريـق اجتنـابي فـي      هذه الطرق تمتاز بحركة مرور كثيفة خاصة طريق تازولت لعـدم وجـود طريـق اجتنـابي فـي      

تواجد تجهيزات مهمة علـى طـول محـوال هـذا الطريـق المستشـفى       تواجد تجهيزات مهمة علـى طـول محـوال هـذا الطريـق المستشـفى         إلىإلىالجهة الشمالية الشرقية الجهة الشمالية الشرقية 

والتـي تشـهد حركـة مـرور كثيفـة      والتـي تشـهد حركـة مـرور كثيفـة      ......الجامعي، مدرسة شبه الطب،معهد الطب، الحي الجـامعي الجامعي، مدرسة شبه الطب،معهد الطب، الحي الجـامعي 

  ..الذروةالذروة  أوقاتأوقاتخاصة في خاصة في 

وتشكل المجموعة الثانية التي تربط األحيـاء انطالقـا مـن الشـبكة     وتشكل المجموعة الثانية التي تربط األحيـاء انطالقـا مـن الشـبكة     : : شبكة الطرق الثانوية شبكة الطرق الثانوية     --بب  

الرئيسية، كل الطرق معبدة وفي حالة جيدة هذه الشبكة متكونة في مجملهـا مـن عـدد مـن     الرئيسية، كل الطرق معبدة وفي حالة جيدة هذه الشبكة متكونة في مجملهـا مـن عـدد مـن     

                                                                            
  168168ص ص   20092009النمو الحضري وعالقتھ بمشكالت النقل الحضري،مذكرة الماجستیر،النمو الحضري وعالقتھ بمشكالت النقل الحضري،مذكرة الماجستیر،::روابحي سناء روابحي سناء   11
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  أنأنومسـاحات خضـراء حيـث نجـد     ومسـاحات خضـراء حيـث نجـد       أشـجار أشـجار المحاور ذات الطريق بممـرين، يتوسـطهما   المحاور ذات الطريق بممـرين، يتوسـطهما   

مـن حيـث   مـن حيـث     أهميـة أهميـة تشـكل  تشـكل    فإنهافإنها    قسنطينة خارج المدينة،قسنطينة خارج المدينة،  ممرات بن بولعيد التي تأخذ اتجاهممرات بن بولعيد التي تأخذ اتجاه

  ..النشاطات الحيويةالنشاطات الحيوية

وهي تضمن التوصيل داخـل المقاطعـات،والتي تعـرف تـأخر مـن      وهي تضمن التوصيل داخـل المقاطعـات،والتي تعـرف تـأخر مـن        ::شبكة الطرق الثالثة شبكة الطرق الثالثة     --جج  

كشـيدة، هـذا بـالرغم    كشـيدة، هـذا بـالرغم      بوعقـال، بوعقـال،   ناحية تعبيد الطرق وهذا خاصة في األحياء التالية تامشيط،ناحية تعبيد الطرق وهذا خاصة في األحياء التالية تامشيط،

عبـارة عـن   عبـارة عـن     األحيـاء األحيـاء دينة وهذا ألن معظـم هـذه   دينة وهذا ألن معظـم هـذه   من مساحة الممن مساحة الم  1212من أن هذا النوع يشكل من أن هذا النوع يشكل 

التخطيط والتنظـيم لشـبكة الطرق،الشـيء الـذي يجعـل الحركـة       التخطيط والتنظـيم لشـبكة الطرق،الشـيء الـذي يجعـل الحركـة         إلىإلىأحياء فوضوية تفتقر أحياء فوضوية تفتقر 

  ..بداخلها صعبة خاصة في فصل الشتاءبداخلها صعبة خاصة في فصل الشتاء

خطة المدينـة والتـي كانـت نتاجـا لتعاقـب مراحـل التطـور        خطة المدينـة والتـي كانـت نتاجـا لتعاقـب مراحـل التطـور          أنأنهو هو   األخيراألخيروما يمكن قوله في وما يمكن قوله في 

لنمو الحضري حلقي وخطـي هـذه المرحلـة األخيـرة سـتؤدي      لنمو الحضري حلقي وخطـي هـذه المرحلـة األخيـرة سـتؤدي      العمراني قد مرت بمرحلتين من االعمراني قد مرت بمرحلتين من ا

يسمى بظاهرة االنـدماج الحضـري بـالمراكز القريبـة مـن مدينـة باتنـة،        يسمى بظاهرة االنـدماج الحضـري بـالمراكز القريبـة مـن مدينـة باتنـة،          ماما  إلىإلىفي المستقبل في المستقبل 

ـ نتيجة لغياب المساحات القابلـة للتعميـر وان وجـدت فهـي تعتبـر غ     نتيجة لغياب المساحات القابلـة للتعميـر وان وجـدت فهـي تعتبـر غ      ـ ي الزيـادة  الزيـادة    أمـام أمـام   كافيـة كافيـة ر ر ي

  11..المستقبلية التي ستعرفها المدينةالمستقبلية التي ستعرفها المدينة

  ::المدينةالمدينةالتنقالت داخل التنقالت داخل 

تعتبر مدينة باتنة المركز الرئيسي للوالية  حيث أصـبحت اليـوم أكبـر مركـز للتنقالت،حيـث أن      تعتبر مدينة باتنة المركز الرئيسي للوالية  حيث أصـبحت اليـوم أكبـر مركـز للتنقالت،حيـث أن      

التبادالت تقام على مستوى وسط المدينـة مولـدة عـدد مهـم مـن التـنقالت غيـر الضـرورية         التبادالت تقام على مستوى وسط المدينـة مولـدة عـدد مهـم مـن التـنقالت غيـر الضـرورية         

والمتسبب فيها التوزيع السيئ داخل الشبكة التـي ال تأخـذ بعـين االعتبـار إمكانيـة التنقـل بـين        والمتسبب فيها التوزيع السيئ داخل الشبكة التـي ال تأخـذ بعـين االعتبـار إمكانيـة التنقـل بـين        

  ..لمناطق المحيطةلمناطق المحيطةاا

  الشبكة الحالية للنقل الحضري الجماعي لمدينة باتنةالشبكة الحالية للنقل الحضري الجماعي لمدينة باتنة: : ثانياثانيا

                                                                            
  المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر لوالیة باتنةالمخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیر لوالیة باتنة  11
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  20022002يعرف عدد المتعاملين في النقل الحضري بمدينة باتنـة تزايـدا مسـتمرا بلـغ عـدده سـنة       يعرف عدد المتعاملين في النقل الحضري بمدينة باتنـة تزايـدا مسـتمرا بلـغ عـدده سـنة       

متعامـل وبالمثـل فـان عـدد     متعامـل وبالمثـل فـان عـدد       256256بلغ عدد المتعـاملين  بلغ عدد المتعـاملين    20062006جانفي جانفي   2323  إحصاءإحصاءناقل وفي ناقل وفي   143143

  11::رتفاع منذ السنوات األخيرة كما يوضحه الجدول التالي رتفاع منذ السنوات األخيرة كما يوضحه الجدول التالي الحافالت لم يتوقف عن االالحافالت لم يتوقف عن اال

  عدد المركبات والمتعاملين والمقاعدعدد المركبات والمتعاملين والمقاعد  ):):44((  رقمرقمجدول جدول 

  20062006  20022002  20012001  20002000  19991999  19981998  19971997  19961996  السنواتالسنوات

  عددعدد

  المركباتالمركبات
121121  161161  158158  171171  196196  198198  195195  286286  

  عددعدد

  المتعاملينالمتعاملين
7474  100100  108108  117117  138138  145145  143143  213213  

  عددعدد

  المقاعدالمقاعد
85688568  1095410954  1078310783  1182511825  1276012760  1311913119  1309013090  2287022870  

  ))20022002،،11999966النقلالنقل  مخططمخطط((  باتنةباتنة  لواليةلوالية  النقلالنقل  مديريةمديرية: : المصدرالمصدر

أن عدد المركبات والمتعاملين لـم يتوقـف عـن الزيـادة وبـنفس الـوتيرة       أن عدد المركبات والمتعاملين لـم يتوقـف عـن الزيـادة وبـنفس الـوتيرة         أعالهأعالهيتبين من الجدول يتبين من الجدول 

وهـو نتيجـة    وهـو نتيجـة      19981998--19971997معدل للزيادة في عـدد المركبـات تـم تسـجيله مـابين      معدل للزيادة في عـدد المركبـات تـم تسـجيله مـابين        تقريبا وأقلتقريبا وأقل

  الحضري باتنة عن نشـاطها لكـن تزايـد عـدد المركبـات بسـرعة      الحضري باتنة عن نشـاطها لكـن تزايـد عـدد المركبـات بسـرعة      ل ل توقف المؤسسة البلدية للنقتوقف المؤسسة البلدية للنق

نشـاط النقـل   نشـاط النقـل     إلـى إلـى   --الحريـة الحريـة ––وهذا نتيجة دخول مؤسسة النقل الحضـري  وهذا نتيجة دخول مؤسسة النقل الحضـري    19991999انطالقا من سنة انطالقا من سنة 

نتيجـة توقـف متعـاملين عـن النشـاط ليرتفـع       نتيجـة توقـف متعـاملين عـن النشـاط ليرتفـع         20022002الجماعي،كما انخفض عدد المركبات سنة الجماعي،كما انخفض عدد المركبات سنة 

  ..20112011سنة سنة   292292  إلىإلىليصل ليصل   20062006بعدها سنة بعدها سنة 

  

                                                                            
  20062006جانفي جانفي   2323مدیریة النقل لوالیة باتنة،احصاء مدیریة النقل لوالیة باتنة،احصاء   11
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  2011201111شرائح عمر المركبات سنة شرائح عمر المركبات سنة   ):):55((رقم رقم   جدولجدول

  المركباتالمركبات  عددعدد  الفئاتالفئات  شرائحشرائح

  7171  سنواتسنوات  خمسخمس  منمن  أقلأقل

  6161  1010--55  منمن

  166166  1515--1010منمن

  132132  فأكثرفأكثر  سنةسنة1515منمن

  430430  المجموعالمجموع

  20112011--0505--1111  مديرية النقل باتنةمديرية النقل باتنة: : المصدرالمصدر

حافلـة يقـدر عمرهـا    حافلـة يقـدر عمرهـا      166166  أنأنشيخوخة حافالت الحظيـرة حيـث   شيخوخة حافالت الحظيـرة حيـث     أيضاأيضايتضح من خالل الجدول يتضح من خالل الجدول 

  ..سنة فأكثرسنة فأكثر  1515حافلة يقدر عمرها حافلة يقدر عمرها   132132سنة وسنة و  1515--1010بين بين 

  20112011شبكة خطوط شبكة النقل الحضري بمدينة باتنة سنة شبكة خطوط شبكة النقل الحضري بمدينة باتنة سنة   ):):66((رقم رقم   جدولجدول

  الوصولالوصول  نقطةنقطة  ققاالنطالاالنطال  نقطةنقطة

  سكنسكنمم12001200  حيحي  المدينةالمدينة  وسطوسط

  بوعقالبوعقال  حيحي  المدينةالمدينة  وسطوسط

  لمباركيةلمباركية  حيحي  المدينةالمدينة  وسطوسط

  مسكنمسكن10201020  حيحي  المدينةالمدينة  وسطوسط

  الجديدةالجديدة  المحطةالمحطة  بوزورانبوزوران  حيحي

                                                                            
  20112011یة باتنة یة باتنة مدیریة النقل لوالمدیریة النقل لوال  11
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  كشيدةكشيدة  حيحي  المدينةالمدينة  وسطوسط

  المستشفىالمستشفى  المدينةالمدينة  وسطوسط

  الرياضالرياض  حيحي  سلسبيلسلسبيل  حيحي

  تامشيطتامشيط  حيحي  المدينةالمدينة  وسطوسط

  بشينةبشينة  أوالدأوالد  حيحي  المدينةالمدينة  وسطوسط

  ))مسكنمسكن500500((  شيخيشيخي  حيحي  سلسبيلسلسبيل  حيحي

  شيلياشيليا  نزلنزل  سوناتيباسوناتيبا  حيحي

  الجديدةالجديدة  المحطةالمحطة  المدينةالمدينة  وسطوسط

  باتنةباتنة  تازولتتازولت

  --بب––  لمباركيةلمباركية  حيحي  المدينةالمدينة  وسطوسط

  ))20201111إحصائيات إحصائيات ((  باتنةباتنة  لواليةلوالية  النقلالنقل  مديريةمديرية  ::المصدرالمصدر

  20112011لكل خط سنة لكل خط سنة ) ) المتعاملين، المركبات، المقاعدالمتعاملين، المركبات، المقاعد( ( عدد عدد   ):):77((جدول رقم جدول رقم 

  المقاعدالمقاعد  عددعدد  المركباتالمركبات  عددعدد  المتعاملينالمتعاملين  عددعدد  الوصولالوصول  نقطةنقطة  االنطالقاالنطالق  نقطةنقطة

  33193319  3636  2525  مسكنمسكن12001200  حيحي  المدينةالمدينة  وسطوسط

  27292729  2929  2525  بوعقالبوعقال  حيحي  المدينةالمدينة  وسطوسط

  29902990  3131  2727  لمباركيةلمباركية  حيحي  المدينةالمدينة  وسطوسط

  32763276  3434  3131  مسكنمسكن10201020حيحي  المدينةالمدينة  وسطوسط

  53675367  5757  4343  الجديدةالجديدة  المحطةالمحطة  بوزورانبوزوران  حيحي

  13441344  1515  1515  كشيدةكشيدة  حيحي  المدينةالمدينة  وسطوسط
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  ))20112011--0505--1515((مديرية النقل لوالية باتنةمديرية النقل لوالية باتنة: : المصدرالمصدر                                      

  استغالل شبكة خطوط النقل الحضري بمدينة باتنةاستغالل شبكة خطوط النقل الحضري بمدينة باتنة

إن استغالل شبكة النقل الحضري بمدينة باتنـة يخضـع لتنظـيم ذاتـي مـن طـرف المتعـاملين        إن استغالل شبكة النقل الحضري بمدينة باتنـة يخضـع لتنظـيم ذاتـي مـن طـرف المتعـاملين        

باإلضـافة إلـى   باإلضـافة إلـى   ألخـالق الحميـدة   ألخـالق الحميـدة   اابحيث يتفقون على تعيين المندوب يتصف بالنزاهـة والعـدل و  بحيث يتفقون على تعيين المندوب يتصف بالنزاهـة والعـدل و  

خبرته في نشاطه متمثال في تشريع قواعد وشروط العمـل وتنفيـذ العقوبـات فـي حالـة مخالفـة       خبرته في نشاطه متمثال في تشريع قواعد وشروط العمـل وتنفيـذ العقوبـات فـي حالـة مخالفـة       

الناقلين لها كما يتوجب على كل ناقل احترام عـدد مـن القواعـد علـى مسـتوى المحطـة منهـا        الناقلين لها كما يتوجب على كل ناقل احترام عـدد مـن القواعـد علـى مسـتوى المحطـة منهـا        

ن المندوب ال يسـمح للحافلـة بـالمكوث فـي     ن المندوب ال يسـمح للحافلـة بـالمكوث فـي     إإفف  الوقوف على طابور االنتظار وعندما يحين الوقتالوقوف على طابور االنتظار وعندما يحين الوقت

وعلى الـرغم مـن هـذه المحـاوالت للتنظـيم إال انـه أثنـاء انطـالق         وعلى الـرغم مـن هـذه المحـاوالت للتنظـيم إال انـه أثنـاء انطـالق         . . دقائقدقائق  1010لمحطة سوى لمحطة سوى اا

الحافلة من المحطة الحضرية تبرز سلوك ملفت لالنتباه والـذي يؤكـد األهـداف الماديـة والجنـب      الحافلة من المحطة الحضرية تبرز سلوك ملفت لالنتباه والـذي يؤكـد األهـداف الماديـة والجنـب      

  254254  77  77  المستشفىالمستشفى  المدينةالمدينة  وسطوسط

  404404  0101  0101  الرياضالرياض  حيحي  سلسبيلسلسبيل  حيحي

  20542054  2323  2222  تامشيطتامشيط  حيحي  المدينةالمدينة  وسطوسط

  13841384  1414  1414  بشينةبشينة  أوالدأوالد  حيحي  المدينةالمدينة  وسطوسط

  سلسبيلسلسبيل  حيحي
  شيخيشيخي  حيحي

  ))مسكنمسكن500500((
0101  0404  404404  

  606606  0606  0101  شيلياشيليا  نزلنزل  سوناتيباسوناتيبا  حيحي

  278278  0303  0303  الجديدةالجديدة  المحطةالمحطة  المدينةالمدينة  وسطوسط

  43524352  9393  7979  باتنةباتنة  تازولتتازولت

  المدينةالمدينة  وسطوسط
  لمباركيةلمباركية  حيحي

  --بب--
0101  0101  5353  
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بالقدر المستطاع عقوبة المندوب حيث يسير الناقل بسـرعة بطيئـة ويحـاول تمديـد الوقـت فـي       بالقدر المستطاع عقوبة المندوب حيث يسير الناقل بسـرعة بطيئـة ويحـاول تمديـد الوقـت فـي       

ذب اكبر عدد من الركاب ومن أجل اسـتدراك الوقـت الضـائع يسـلك المسـلك      ذب اكبر عدد من الركاب ومن أجل اسـتدراك الوقـت الضـائع يسـلك المسـلك      أماكن الوقوف لجأماكن الوقوف لج

األقصر مما يعني مخالفة المسار الملـزم بـه بتجاهلـه المـاكن الوقـوف ضـعيفة المـر دوديـة         األقصر مما يعني مخالفة المسار الملـزم بـه بتجاهلـه المـاكن الوقـوف ضـعيفة المـر دوديـة         

  ..خاصة في حاالت منها سوء وضعية الطرقات، قرب أماكن التوقف من بعضها البعضخاصة في حاالت منها سوء وضعية الطرقات، قرب أماكن التوقف من بعضها البعض

عة للنـاقلين ومحـاوالتهم المسـتمرة لتعـديل     عة للنـاقلين ومحـاوالتهم المسـتمرة لتعـديل     وباختصار فان العديد من الممارسات غيـر المشـرو  وباختصار فان العديد من الممارسات غيـر المشـرو  

بالطريقة التي تمكنهم من تحقيـق الـربح ومصـلحتهم الخاصـة جعـل نظـام       بالطريقة التي تمكنهم من تحقيـق الـربح ومصـلحتهم الخاصـة جعـل نظـام         ةةالخط الرسميالخط الرسميشبكة شبكة 

النقل الحضري ميدان لفوضى عارمة، ممـا انعكـس علـى مفهـوم الخدمـة العموميـة وأصـبح        النقل الحضري ميدان لفوضى عارمة، ممـا انعكـس علـى مفهـوم الخدمـة العموميـة وأصـبح        

نـة باتنـة حيـث    نـة باتنـة حيـث    فـي مدي فـي مدي   EETTUUBBنجد مؤسسة النقل الحضـري  نجد مؤسسة النقل الحضـري  ..االهتمام بها من جانب مادي فقطاالهتمام بها من جانب مادي فقط

خطـوط تشـكل   خطـوط تشـكل     44خطـوط منهـا   خطـوط منهـا     55أن شبكة النقل العمومي المقترحة لالسـتغالل تتكـون مـن    أن شبكة النقل العمومي المقترحة لالسـتغالل تتكـون مـن    

ـ  أقطار هامة لتامين ربط الشمال بـالجنوب والشـرق   أقطار هامة لتامين ربط الشمال بـالجنوب والشـرق    ـ  بـالغرب للمدين والخـط الخـامس يـربط    والخـط الخـامس يـربط      ةةبـالغرب للمدين

  ..مباشرة بين وسط المدينة باتنة وتازولتمباشرة بين وسط المدينة باتنة وتازولت

  EETTUUBB  في مؤسسة النقل الحضريفي مؤسسة النقل الحضري  مميزات الخطوطمميزات الخطوط  ::))88((جدول رقم جدول رقم   

  إياباإيابا  وو  ذهاباذهابا  المسافةالمسافة  الخطالخط  اتجاهاتجاه  الخطالخط  مصدرمصدر  الرقمالرقم

  كلمكلم  16.116.1  ))عدلعدل((  بوزورانبوزوران  حيحي  الجديدةالجديدة  المحطةالمحطة  0101

  كلمكلم  12.412.4  ))سديرةسديرة  بنبن((  سوناتيباسوناتيبا  حيحي  شيلياشيليا  نزلنزل  0202

  كلمكلم  2626  تازولتتازولت  --  باتنةباتنة  --  الحضريةالحضرية  المحطةالمحطة  0303

  كلمكلم  17.917.9  الرياضالرياض  حيحي  سلسبيلسلسبيل  حيحي  0404
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  كلمكلم  15.515.5  ))مسكنمسكن  10201020((  شيخيشيخي  حيحي  سلسبيلسلسبيل  حيحي  0505

  EETTUUBB  20112011مؤسسة النقل الحضري مؤسسة النقل الحضري : : المصدرالمصدر

  

  ))المحطة الجديدةالمحطة الجديدة––حي بوزوران حي بوزوران ((الخط الحضري الخط الحضري : : المبحث الثانيالمبحث الثاني

  ) ) المحطة الجديدةالمحطة الجديدة––حي بوزوران حي بوزوران ((تقديم الخط الحضري تقديم الخط الحضري : : المطلب األولالمطلب األول

  مسار الخطمسار الخط: : أوالأوال

  ::إلىإلىكم وهو عبارة عن خط كبير حيث انه ينقسم كم وهو عبارة عن خط كبير حيث انه ينقسم   1313::الخطالخطيبلغ طول هذا يبلغ طول هذا 

  كمكم  7.17.1الذهاب الذهاب طول طريق طول طريق 

  كمكم  6.46.4طول طريق اإلياب طول طريق اإلياب 

  نقاط التوقف ومخطط السيرنقاط التوقف ومخطط السير  ::ثانياثانيا

  نقاط التوقفنقاط التوقف  --11

  كمكم1717: : عدد نقاط التوقف في الذهابعدد نقاط التوقف في الذهاب

  كمكم1919: : عدد نقاط التوقف في اإليابعدد نقاط التوقف في اإلياب

  مخطط السيرمخطط السير  --22

ممـرات بـن   ممـرات بـن   ––طريق بسـكرة شـارع عبـد السـالم حسـين      طريق بسـكرة شـارع عبـد السـالم حسـين        33الطريق رقم الطريق رقم ––المحطة الجديدة المحطة الجديدة * * 

  حي بوزورانحي بوزوران  19541954نوفمبر نوفمبر   11  --المجيدالمجيدبولعيد شارع بوعكاز عبد بولعيد شارع بوعكاز عبد 

  الفئات المتنقلة في هذا الخط والمشاكل التي تعترضهاالفئات المتنقلة في هذا الخط والمشاكل التي تعترضها: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  الفئات التي ينقلهاالفئات التي ينقلها: : أوالأوال



  ))المحطة الجدیدة المحطة الجدیدة   --بوزوران بوزوران ((  دراســة الخـط الحضريدراســة الخـط الحضري                                                  الفصل الثالث                                         الفصل الثالث                                         

68 
 

من األسباب التي زادت من أهمية هذا الخط هو تواجد مراكـز مهمـة فـي مسـلكه المتمثلـة فـي       من األسباب التي زادت من أهمية هذا الخط هو تواجد مراكـز مهمـة فـي مسـلكه المتمثلـة فـي       

نويـات والتـي تمثـل نقـاط جـذب عـدد       نويـات والتـي تمثـل نقـاط جـذب عـدد       الثاالثا  مركز التكوين،مركز التكوين،، ، المدارس الجامعة، المراكز التجاريةالمدارس الجامعة، المراكز التجارية

  ..دجدج  1010مهم من فئات المجتمع ويقدر سعر التذكرة في استعمال هذا الخط ب مهم من فئات المجتمع ويقدر سعر التذكرة في استعمال هذا الخط ب 

وعـدد األمـاكن   وعـدد األمـاكن     5454متعامـل وعـدد المركبـات    متعامـل وعـدد المركبـات      4141نجد أن عدد المتعاملين بهذا الخط يقـدر ب  نجد أن عدد المتعاملين بهذا الخط يقـدر ب  

مـن إجمـالي حركـة تـنقالت األشـخاص      مـن إجمـالي حركـة تـنقالت األشـخاص        %%88أي بنسبة أي بنسبة   32943294ويقدر عدد المسافرين ب ويقدر عدد المسافرين ب   51475147

  ..توى شبكات النقل الحضري لمدينة باتنةتوى شبكات النقل الحضري لمدينة باتنةعلى مسعلى مس

سـا  سـا    16:0016:00سـا و سـا و 15:1515:15إن أغلب الخطوط كانت لحظات السير األكثـر كثافـة وازدحامـا بـين     إن أغلب الخطوط كانت لحظات السير األكثـر كثافـة وازدحامـا بـين     

  19331933سـاعة الـذروة بنقـل    سـاعة الـذروة بنقـل      9:009:00--8:008:00باستثناء خط بوزوران المحطة الجديدة كانـت مـابين   باستثناء خط بوزوران المحطة الجديدة كانـت مـابين   

  ..في اإليابفي اإلياب  869869في الذهاب وفي الذهاب و  10641064مسافر حيث مسافر حيث 

  ))المحطة الجديدةالمحطة الجديدة  ––حي بوزوران حي بوزوران ((يها الخط الحضري يها الخط الحضري المشاكل التي يعانالمشاكل التي يعان: : ثانياثانيا

  ::سوء عمل المحطةسوء عمل المحطة  --11

منذ عدة أعوام محطة باتنة تشكل ازدحام حقيقي و النـاتج عـن ضـيق المحطـة التـي جعلهـا ال       منذ عدة أعوام محطة باتنة تشكل ازدحام حقيقي و النـاتج عـن ضـيق المحطـة التـي جعلهـا ال       

تستطيع تحمل جميع الخطوط، فتزايـد حظيـرة الخطـوط الحضـرية، وغيـر الحضـرية وسـوء        تستطيع تحمل جميع الخطوط، فتزايـد حظيـرة الخطـوط الحضـرية، وغيـر الحضـرية وسـوء        

اخلها،وكبر حظيـرة الخـط الحضـري    اخلها،وكبر حظيـرة الخـط الحضـري    تنظيمها، جعلهـا تتعـرض لمشـكلة ازدحـام كبيـر بـد      تنظيمها، جعلهـا تتعـرض لمشـكلة ازدحـام كبيـر بـد      

يالقي نفس المشكل لجميـع الخطـوط الحضـرية األخـرى، فازدحـام      يالقي نفس المشكل لجميـع الخطـوط الحضـرية األخـرى، فازدحـام      ) ) المحطة الجديدةالمحطة الجديدة--بوزورانبوزوران((

هذه الخطوط أدى إلى تدني الخدمة المقدمـة وعـدم وجـود حتـى التجهيـزات الضـرورية لكـل        هذه الخطوط أدى إلى تدني الخدمة المقدمـة وعـدم وجـود حتـى التجهيـزات الضـرورية لكـل        

مات المحطـة  مات المحطـة  وعدم تهيئتها ممـا زاد مـن تـدني خـد    وعدم تهيئتها ممـا زاد مـن تـدني خـد    ...) ...) مكان االنتظار، الفتة المعلوماتمكان االنتظار، الفتة المعلومات((محطة محطة 

  ..على جميع الخطوطعلى جميع الخطوط

  ::تشغيل وسائل نقل جماعي فوق طاقة العرض المطلوبة تشغيل وسائل نقل جماعي فوق طاقة العرض المطلوبة   --22
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على هذا الخط هناك ظاهرة االنتظام والتي تتمثل في ظهـور قطـار مـن الحـافالت فـي موقـف       على هذا الخط هناك ظاهرة االنتظام والتي تتمثل في ظهـور قطـار مـن الحـافالت فـي موقـف       

وهذا ناتج أساسا عن مـنح رخـص اسـتغالل الخطـوط الحضـرية      وهذا ناتج أساسا عن مـنح رخـص اسـتغالل الخطـوط الحضـرية      ) ) أو الواحدة تلو األخرىأو الواحدة تلو األخرى((واحد واحد 

ن دراسـة،األمر الـذي أدى إلـى زيـادة عـدد هائـل فـي الحظيـرة         ن دراسـة،األمر الـذي أدى إلـى زيـادة عـدد هائـل فـي الحظيـرة         من طرف مديرية النقل بدومن طرف مديرية النقل بدو

  ..حافلةحافلة  5454المستغلة على هذا الخط الحضري الذي بلغ عددها المستغلة على هذا الخط الحضري الذي بلغ عددها 

  ::عدم الصرامة في تطبيق القوانين عدم الصرامة في تطبيق القوانين   --33

عدم وجود صرامة في تطبيق قـوانين المـرور زاد مـن المشـاكل فـي الخـط، فانعـدام تواجـد         عدم وجود صرامة في تطبيق قـوانين المـرور زاد مـن المشـاكل فـي الخـط، فانعـدام تواجـد         

على المخالفـات أدى إلـى الزيـادة فـي المخالفـات      على المخالفـات أدى إلـى الزيـادة فـي المخالفـات        أعوان األمن لتنظيم المرور وتطبيق العقوباتأعوان األمن لتنظيم المرور وتطبيق العقوبات

  ..من طرف الناقلينمن طرف الناقلين

  ::عدم تجهيز المواقف عدم تجهيز المواقف   --44

انعدام مواقف مغطاة في بعض النقاط التي تضمن للمتنقـل عـدم تعرضـه لألمطـار، الشـمس،      انعدام مواقف مغطاة في بعض النقاط التي تضمن للمتنقـل عـدم تعرضـه لألمطـار، الشـمس،      * * 

  ..الخالخ......الرياحالرياح

انعدام التجهيزات الضرورية للمواقف والمغطاة في الـبعض األخـر، مكـان الجلـوس، هـاتف      انعدام التجهيزات الضرورية للمواقف والمغطاة في الـبعض األخـر، مكـان الجلـوس، هـاتف      * * 

  الخالخ......ميميعموعمو

انعــدام أعمــدة مرشــدة التــي تبــين فيهــا المعلومــات الضــرورية، رقــم الخــط، خريطــة انعــدام أعمــدة مرشــدة التــي تبــين فيهــا المعلومــات الضــرورية، رقــم الخــط، خريطــة * * 

  الخالخ......الشبكةالشبكة
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  تحليل االستبانةتحليل االستبانةمنهجية منهجية : : المبحث الثالثالمبحث الثالث

  منهجية الدراسة وخطواتهامنهجية الدراسة وخطواتها: : المطلب األولالمطلب األول

  تقديم عينة الدراسةتقديم عينة الدراسة: : أوالأوال

يقتضي تحديد األسلوب الذي سيتم استخدامه في جمـع بيانـات الدراسـة تحديـد مجتمـع وعينـة       يقتضي تحديد األسلوب الذي سيتم استخدامه في جمـع بيانـات الدراسـة تحديـد مجتمـع وعينـة       

  ::التاليالتاليالدراسة أوال وهذا ما تم تحديده على النحو الدراسة أوال وهذا ما تم تحديده على النحو 

  ::تحديد مجتمع الدراسةتحديد مجتمع الدراسة  --11

باعتبار أن الدراسة تهتم بدراسة حالة الخط الحضري بـوزوران المحطـة الجديـدة فـان مجتمـع      باعتبار أن الدراسة تهتم بدراسة حالة الخط الحضري بـوزوران المحطـة الجديـدة فـان مجتمـع      

و األفراد الـدين ينصـب علـيهم االهتمـام فـي دراسـة أو بحـث        و األفراد الـدين ينصـب علـيهم االهتمـام فـي دراسـة أو بحـث        الدراسة هو مجموع العناصر أالدراسة هو مجموع العناصر أ

يتكـون المجتمـع   يتكـون المجتمـع     11معين، أي بمعنى أخر هو جميع العناصر التـي تتعلـق بهـا مشـكلة البحـث،     معين، أي بمعنى أخر هو جميع العناصر التـي تتعلـق بهـا مشـكلة البحـث،     

  --بـوزوران بـوزوران ((النظري لهذه الدراسة من جميع المسافرين الدين يتنقلون عـادة عبـر محـور التنقـل     النظري لهذه الدراسة من جميع المسافرين الدين يتنقلون عـادة عبـر محـور التنقـل     

  ..تتبواسطة الحافالبواسطة الحافال  بمدينة باتنةبمدينة باتنة) ) المحطة الجديدةالمحطة الجديدة

  ::تحديد عينة الدراسةتحديد عينة الدراسة  --22

نظرا لضخامة حجم مجتمع الدراسة ولعـدم إمكانيـة إخضـاع جميـع مسـتعملي خـدمات النقـل        نظرا لضخامة حجم مجتمع الدراسة ولعـدم إمكانيـة إخضـاع جميـع مسـتعملي خـدمات النقـل        

الجماعي بالحافالت لهـذا الخـط للدراسـة، ولضـيق الوقـت وارتفـاع تكـاليف الدراسـة، فقـد          الجماعي بالحافالت لهـذا الخـط للدراسـة، ولضـيق الوقـت وارتفـاع تكـاليف الدراسـة، فقـد          

استخدمنا أسلوب العينة العشوائية وذلـك مـن خـالل سـحب األفـراد الـذين سـيتم مصـادفتهم         استخدمنا أسلوب العينة العشوائية وذلـك مـن خـالل سـحب األفـراد الـذين سـيتم مصـادفتهم         

خدمو الحافلة الحضرية عبر جميع محطات توقف الحـافالت الحضـرية علـى طـول محـور      خدمو الحافلة الحضرية عبر جميع محطات توقف الحـافالت الحضـرية علـى طـول محـور      ومستومست

فـي  فـي    1919محطـة توقـف فـي الـذهاب و    محطـة توقـف فـي الـذهاب و      1717والتي بلغ عـددها  والتي بلغ عـددها  ) ) المحطة الجديدةالمحطة الجديدة––بوزوران بوزوران ((التنقلالتنقل

  ..اإلياباإلياب

  
                                                                            

  150150،ص ،ص 20082008األردن،األردن،––دالل القاضي ومحمود البیاتي،منھجیة وأسالیب البجث العلمي،الطبعة األولى،دار حامد،عمان دالل القاضي ومحمود البیاتي،منھجیة وأسالیب البجث العلمي،الطبعة األولى،دار حامد،عمان   11
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  النهج المتبع لجمع البيانات والمعلوماتالنهج المتبع لجمع البيانات والمعلومات: : ثانيا ثانيا 

  المنهج المتبع لجمع البيانات والمعلوماتالمنهج المتبع لجمع البيانات والمعلومات  --11

البيانات وتحليلها كان البد من تحديد النهج المتبع فـي جمـع البيانـات، للتغلـب علـى      البيانات وتحليلها كان البد من تحديد النهج المتبع فـي جمـع البيانـات، للتغلـب علـى      قبل عرض قبل عرض 

إشكالية النقص في المعلومة وعـدم قـدرة الحصـول عليهـا فـي بعـض األحيـان ثـم اعتمـاد          إشكالية النقص في المعلومة وعـدم قـدرة الحصـول عليهـا فـي بعـض األحيـان ثـم اعتمـاد          

مجموعة من األدوات المختلفة بغرض الوصول ألكبـر قـدر ممكـن مـن المعطيـات المرغوبـة       مجموعة من األدوات المختلفة بغرض الوصول ألكبـر قـدر ممكـن مـن المعطيـات المرغوبـة       

  ::البحث وهي البحث وهي والالزمة والتي تؤكد تخدم موضع والالزمة والتي تؤكد تخدم موضع 

تم اعتماد هـذه األداة مـن أجـل الحصـول علـى المعلومـات والبيانـات غيـر         تم اعتماد هـذه األداة مـن أجـل الحصـول علـى المعلومـات والبيانـات غيـر         : : المقابلةالمقابلة  --أأ  

معينين وقد تم إجـراء المقـابالت مـع مجموعـة مـن مـوظفي       معينين وقد تم إجـراء المقـابالت مـع مجموعـة مـن مـوظفي         مسئولينمسئولينالمتاحة إال لدى المتاحة إال لدى 

أثنـاء مـلء االسـتمارات بغـرض توضـيح      أثنـاء مـلء االسـتمارات بغـرض توضـيح        ببمعـا لركـا  معـا لركـا  وتمت مقابالت وتمت مقابالت   مديرية النقل،مديرية النقل،

  ..األسئلةاألسئلة

لى المقابلة استخدمنا المالحظـة كأسـلوب ثـاني للبحـث للتشـخيص      لى المقابلة استخدمنا المالحظـة كأسـلوب ثـاني للبحـث للتشـخيص      باإلضافة إباإلضافة إ  ::المالحظةالمالحظة  --بب  

  ..المباشر لما يحدث ومالحظة سير الحافالتالمباشر لما يحدث ومالحظة سير الحافالت

باعتبـار االسـتمارة مـن أكثـر األدوات اسـتعماال فـي جمـع البيانـات تـم          باعتبـار االسـتمارة مـن أكثـر األدوات اسـتعماال فـي جمـع البيانـات تـم          : : االستبياناالستبيان  --جج  

االستعانة بها من خالل تصـميم اسـتمارة اسـتبيان موجهـة لمسـتعملي خـدمات النقـل        االستعانة بها من خالل تصـميم اسـتمارة اسـتبيان موجهـة لمسـتعملي خـدمات النقـل        

  تم تم   اا، كم، كملهذا الخطلهذا الخط  الجماعي بالحافالتالجماعي بالحافالت

االعتماد على األسئلة المفتوحة والمغلقة وذلك لجمع أكبر عـدد مـن البيانـات والمعلومـات التـي      االعتماد على األسئلة المفتوحة والمغلقة وذلك لجمع أكبر عـدد مـن البيانـات والمعلومـات التـي      

  ::ثالثة محاور والتي تتمثل فيثالثة محاور والتي تتمثل في  إلىإلىتخص الدراسة وقد تم تقسيم االستبيان تخص الدراسة وقد تم تقسيم االستبيان 

  معلومات شخصيةمعلومات شخصية: : المحور األولالمحور األول  ••
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الجـنس، المهنـة، المسـتوى    الجـنس، المهنـة، المسـتوى    وتشمل معلومات شخصية عن مستعمل النقل الجمـاعي مـن السـن،    وتشمل معلومات شخصية عن مستعمل النقل الجمـاعي مـن السـن،    

  ..التعليمي، الوظيفة، وذلك يساعد على تحديد خصائص العينةالتعليمي، الوظيفة، وذلك يساعد على تحديد خصائص العينة

  طبيعة التنقالتطبيعة التنقالت: : المحور الثانيالمحور الثاني  ••

  --بـوزوران بـوزوران ((ويتضمن مجموعة من األسئلة التي تخـص طبيعـة التـنقالت داخـل مدينـة باتنـة       ويتضمن مجموعة من األسئلة التي تخـص طبيعـة التـنقالت داخـل مدينـة باتنـة       

  ..ويضم أسباب التنقالت، وسائل التنقل المستعملة، أوقات التنقلويضم أسباب التنقالت، وسائل التنقل المستعملة، أوقات التنقل) ) المحطة الجديدةالمحطة الجديدة

  ))المحطة الجديدةالمحطة الجديدة  --بوزورانبوزوران((تقييم نوعية الخدمة في حافلة الخط تقييم نوعية الخدمة في حافلة الخط : : المحور الثالثالمحور الثالث  ••

يتضمن مجموعة أسئلة حول مؤشرات جودة خدمات النقل مـن عـرض الخدمـة، السـعر، حالـة      يتضمن مجموعة أسئلة حول مؤشرات جودة خدمات النقل مـن عـرض الخدمـة، السـعر، حالـة      

الحافلة، المعاملة وتقييمها وبعدها يتم الترتيب حسب األهمية لهـذه المؤشـرات ويختـتم االسـتبيان     الحافلة، المعاملة وتقييمها وبعدها يتم الترتيب حسب األهمية لهـذه المؤشـرات ويختـتم االسـتبيان     

  ..من قبل الزبائن حول سير عمل الحافالتمن قبل الزبائن حول سير عمل الحافالتبمقترحات وإضافات بمقترحات وإضافات 

  أدوات التحليل اإلحصائيأدوات التحليل اإلحصائي  --22

  MMIICCRROOSSOOFFTT  EEXXCCEELLلقد اعتمدنا في معالجـة بيانـات الدراسـة علـى االعتمـاد علـى       لقد اعتمدنا في معالجـة بيانـات الدراسـة علـى االعتمـاد علـى       

  ..خاصة فيما يخص التمثيالت البيانية باستخدام الجداول التكرارية والنسب المئويةخاصة فيما يخص التمثيالت البيانية باستخدام الجداول التكرارية والنسب المئوية  22000077

  لدراسةلدراسةالنتائج المحصل عليها من عينة االنتائج المحصل عليها من عينة ا: : المطلب الثانيالمطلب الثاني

  خصائص عينة الدراسةخصائص عينة الدراسة: : أوالأوال

  المعلومات الشخصيةالمعلومات الشخصية: : المحور األولالمحور األول

  ::حسب الجنس حسب الجنس   --11

    



  ))المحطة الجدیدة المحطة الجدیدة   --بوزوران بوزوران ((  دراســة الخـط الحضريدراســة الخـط الحضري

 

  العينة حسب الجنسالعينة حسب الجنس

  

  ))99((باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم 

شملت عينة الدراسة كال الجانبين من ذكور وإناث بنسب متقاربة وهـذا يـدل علـى أن كـل مـن      شملت عينة الدراسة كال الجانبين من ذكور وإناث بنسب متقاربة وهـذا يـدل علـى أن كـل مـن      

الدراسـة  الدراسـة  فـرد مـن أفـراد عينـة     فـرد مـن أفـراد عينـة       2929

مـن إجمـالي   مـن إجمـالي     %%4242ذكور وهم الفئة األكثر في حيث تمثل فئـة اإلنـاث نسـبة    ذكور وهم الفئة األكثر في حيث تمثل فئـة اإلنـاث نسـبة    
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  توزيع أفراد العينة حسب الجنستوزيع أفراد العينة حسب الجنس  ):):99((جدول رقم جدول رقم 

  النسبة النسبة   التكرار التكرار 

2929  5858  

2121  4242  

5050  100100  

  أعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانةأعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانة  :

العينة حسب الجنسالعينة حسب الجنس  أفرادأفرادالتمثيل البياني لتوزيع التمثيل البياني لتوزيع   ::))22((شكل رقم شكل رقم 

باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم   أعد الشكلأعد الشكل: : المصدرالمصدر

شملت عينة الدراسة كال الجانبين من ذكور وإناث بنسب متقاربة وهـذا يـدل علـى أن كـل مـن      شملت عينة الدراسة كال الجانبين من ذكور وإناث بنسب متقاربة وهـذا يـدل علـى أن كـل مـن      

2929الذكور واإلناث يستعملون النقل الحضري وبالتـالي فـان   الذكور واإلناث يستعملون النقل الحضري وبالتـالي فـان   

ذكور وهم الفئة األكثر في حيث تمثل فئـة اإلنـاث نسـبة    ذكور وهم الفئة األكثر في حيث تمثل فئـة اإلنـاث نسـبة      %%5858يمثلون نسبة يمثلون نسبة 

  أفراد عينة الدراسةأفراد عينة الدراسة

ذكر
58%

أنثى
42%

التكرار 
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جدول رقم جدول رقم 

  الجنسالجنس

  ذكرذكر

  أنثىأنثى

  المجموعالمجموع

::المصدر المصدر 

شكل رقم شكل رقم 

المصدرالمصدر

شملت عينة الدراسة كال الجانبين من ذكور وإناث بنسب متقاربة وهـذا يـدل علـى أن كـل مـن      شملت عينة الدراسة كال الجانبين من ذكور وإناث بنسب متقاربة وهـذا يـدل علـى أن كـل مـن      

الذكور واإلناث يستعملون النقل الحضري وبالتـالي فـان   الذكور واإلناث يستعملون النقل الحضري وبالتـالي فـان   

يمثلون نسبة يمثلون نسبة 

أفراد عينة الدراسةأفراد عينة الدراسة



  ))المحطة الجدیدة المحطة الجدیدة   --بوزوران بوزوران ((  دراســة الخـط الحضريدراســة الخـط الحضري

 

  العينة حسب السنالعينة حسب السن

  
  ))1010((باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم 

  6060- - 1818التمثيل البياني يوضح الجدول أعاله أن الفئة األكثر تنقال فـي مجتمـع بحثنـا هـي الفئـة      التمثيل البياني يوضح الجدول أعاله أن الفئة األكثر تنقال فـي مجتمـع بحثنـا هـي الفئـة      

فـي إطـار   فـي إطـار   ) ) طلبـة،عمال طلبـة،عمال ((للعمـل  للعمـل    إمـا إمـا 

سنة فهي مكونة مـن تالميـذ المـدارس الـذين يتنقلـون      سنة فهي مكونة مـن تالميـذ المـدارس الـذين يتنقلـون      
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  حسب السنحسب السن

  توزيع أفراد العينة حسب السنتوزيع أفراد العينة حسب السن) :) :1010((جدول رقم جدول رقم 

  النسبة المئويةالنسبة المئوية  التكراراتالتكرارات  السن

  3030  1515  1818أقل من 

6060  3030  6060  

  1010  55  فأكثرفأكثر

  100100  5050  المجموعالمجموع

  أعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانةأعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانة:

العينة حسب السنالعينة حسب السن  أفرادأفرادالتمثيل البياني لتوزيع التمثيل البياني لتوزيع ) :) :33((شكل رقم شكل رقم 

باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم   أعد الشكلأعد الشكل: : المصدرالمصدر

التمثيل البياني يوضح الجدول أعاله أن الفئة األكثر تنقال فـي مجتمـع بحثنـا هـي الفئـة      التمثيل البياني يوضح الجدول أعاله أن الفئة األكثر تنقال فـي مجتمـع بحثنـا هـي الفئـة      

إمـا إمـا مقارنة بباقي الفئـات وذلـك   مقارنة بباقي الفئـات وذلـك   %%  6060حيث تمثل نسبة حيث تمثل نسبة 

سنة فهي مكونة مـن تالميـذ المـدارس الـذين يتنقلـون      سنة فهي مكونة مـن تالميـذ المـدارس الـذين يتنقلـون        1818التنقالت الضرورية أما نسبة أقل من التنقالت الضرورية أما نسبة أقل من 

30%

60%

10%

60-18  18أقل من  فأكثر 60
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حسب السنحسب السن  - - 22

جدول رقم جدول رقم 

 السنالسن

أقل من أقل من 

1818 - -6060

فأكثرفأكثر  6060

المجموعالمجموع

::المصدر المصدر 

شكل رقم شكل رقم 

المصدرالمصدر

التمثيل البياني يوضح الجدول أعاله أن الفئة األكثر تنقال فـي مجتمـع بحثنـا هـي الفئـة      التمثيل البياني يوضح الجدول أعاله أن الفئة األكثر تنقال فـي مجتمـع بحثنـا هـي الفئـة      

حيث تمثل نسبة حيث تمثل نسبة سنة سنة 

التنقالت الضرورية أما نسبة أقل من التنقالت الضرورية أما نسبة أقل من 



  ))المحطة الجدیدة المحطة الجدیدة   --بوزوران بوزوران ((  دراســة الخـط الحضريدراســة الخـط الحضري

 

أمـا الفئـة أكثـر مـن     أمـا الفئـة أكثـر مـن       %%3030عادة باستعمال النقل المدرسي أو المشي على األقدام وتمثـل نسـبة   عادة باستعمال النقل المدرسي أو المشي على األقدام وتمثـل نسـبة   

  العينة حسب المستوى التعليميالعينة حسب المستوى التعليمي

  
  ))1111((باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم 

من إجمـالي أفـراد عينـة الدراسـة لهـم مسـتوى       من إجمـالي أفـراد عينـة الدراسـة لهـم مسـتوى       

مـن إجمـالي   مـن إجمـالي     %%3232فـردا يمثلـون نسـبة    فـردا يمثلـون نسـبة    

يزيـد مـن وعـيهم وحساسـيتهم اتجـاه      يزيـد مـن وعـيهم وحساسـيتهم اتجـاه      
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عادة باستعمال النقل المدرسي أو المشي على األقدام وتمثـل نسـبة   عادة باستعمال النقل المدرسي أو المشي على األقدام وتمثـل نسـبة   

  ..ة المتقاعدينة المتقاعدينسنة فهي تمثل فئسنة فهي تمثل فئ

  ::  المستوى التعليميالمستوى التعليميحسب حسب 

  توزيع أفراد العينة حسب مستوى التعليمتوزيع أفراد العينة حسب مستوى التعليم) :) :1111((جدول رقم جدول رقم 

  النسبة المئويةالنسبة المئوية  التكراراتالتكرارات  مستوى التعليممستوى التعليم

  2424  1212  ابتدائي أو أقلابتدائي أو أقل

  3232  1616  ثانوي أو متوسطثانوي أو متوسط

  4444  2222  جامعيجامعي

  100100  5050  المجموعالمجموع

  أعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانةأعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانة: : 

العينة حسب المستوى التعليميالعينة حسب المستوى التعليمي  أفرادأفرادالتمثيل البياني لتوزيع التمثيل البياني لتوزيع ) :) :44((شكل رقم شكل رقم 

باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم   أعد الشكلأعد الشكل: : المصدرالمصدر

من إجمـالي أفـراد عينـة الدراسـة لهـم مسـتوى       من إجمـالي أفـراد عينـة الدراسـة لهـم مسـتوى         %%4444فردا من عينة الدراسة يمثلون نسبة فردا من عينة الدراسة يمثلون نسبة 

فـردا يمثلـون نسـبة    فـردا يمثلـون نسـبة      1616تعليمي جامعي وهم الفئة األكثر في عينة الدراسة و تعليمي جامعي وهم الفئة األكثر في عينة الدراسة و 

يزيـد مـن وعـيهم وحساسـيتهم اتجـاه      يزيـد مـن وعـيهم وحساسـيتهم اتجـاه        أفراد عينة الدراسة مستوى ثانوي أو متوسط وهـذا مـا  أفراد عينة الدراسة مستوى ثانوي أو متوسط وهـذا مـا  

24%

32%

44%

ابتدائي أو أقل ثانوي أو متوسط جامعي
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عادة باستعمال النقل المدرسي أو المشي على األقدام وتمثـل نسـبة   عادة باستعمال النقل المدرسي أو المشي على األقدام وتمثـل نسـبة   

سنة فهي تمثل فئسنة فهي تمثل فئ  6060

حسب حسب   - - 33

جدول رقم جدول رقم 

مستوى التعليممستوى التعليم

ابتدائي أو أقلابتدائي أو أقل

ثانوي أو متوسطثانوي أو متوسط

جامعيجامعي

المجموعالمجموع

: : المصدر المصدر 

شكل رقم شكل رقم 

المصدرالمصدر

فردا من عينة الدراسة يمثلون نسبة فردا من عينة الدراسة يمثلون نسبة   2222

تعليمي جامعي وهم الفئة األكثر في عينة الدراسة و تعليمي جامعي وهم الفئة األكثر في عينة الدراسة و 

أفراد عينة الدراسة مستوى ثانوي أو متوسط وهـذا مـا  أفراد عينة الدراسة مستوى ثانوي أو متوسط وهـذا مـا  



  ))المحطة الجدیدة المحطة الجدیدة   --بوزوران بوزوران ((  دراســة الخـط الحضريدراســة الخـط الحضري

 

  متعلمـة تكـون علـى درايـة    متعلمـة تكـون علـى درايـة    جودة الخدمة،كما يزيد من مصـداقية الحكـم عليهـا ألن الفئـة ال    جودة الخدمة،كما يزيد من مصـداقية الحكـم عليهـا ألن الفئـة ال    

  التمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة حسب الحالة العائليةالتمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة حسب الحالة العائلية

  
  ))1122((باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم 

  %%1010حالة أخرى حالة أخرى ، ، 

    

20
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جودة الخدمة،كما يزيد من مصـداقية الحكـم عليهـا ألن الفئـة ال    جودة الخدمة،كما يزيد من مصـداقية الحكـم عليهـا ألن الفئـة ال    

  ..بمتطلبات النقل وظروف التنقلبمتطلبات النقل وظروف التنقل

  ::حسب الحالة العائلية حسب الحالة العائلية 

  توزيع أفراد العينة حسب الحالة العائليةتوزيع أفراد العينة حسب الحالة العائلية) :) :1122((جدول رقم جدول رقم 

  النسبة المئويةالنسبة المئوية  التكراراتالتكرارات  الحالة العائليةالحالة العائلية

  7070  3535  أعزبأعزب

  2020  1010  متزوجمتزوج

  4444  55  حالة أخرىحالة أخرى

  100100  5050  المجموعالمجموع

  نتائج تحليل االستبانةنتائج تحليل االستبانةأعد الجدول بناء على أعد الجدول بناء على :

التمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة حسب الحالة العائليةالتمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة حسب الحالة العائلية) :) :55((شكل رقم شكل رقم 

باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم   أعد الشكلأعد الشكل: : المصدرالمصدر

، ، %%2020متزوج متزوج   ،،%%7070شملت عينة الدراسة كل الفئات أعزبشملت عينة الدراسة كل الفئات أعزب

70%

20%

10%

أعزب متزوج حالة أخرى

الفصل الثالث                                         الفصل الثالث                                         

جودة الخدمة،كما يزيد من مصـداقية الحكـم عليهـا ألن الفئـة ال    جودة الخدمة،كما يزيد من مصـداقية الحكـم عليهـا ألن الفئـة ال    

بمتطلبات النقل وظروف التنقلبمتطلبات النقل وظروف التنقل

حسب الحالة العائلية حسب الحالة العائلية   - - 44

جدول رقم جدول رقم 

الحالة العائليةالحالة العائلية

أعزبأعزب

متزوجمتزوج

حالة أخرىحالة أخرى

المجموعالمجموع

::المصدر المصدر 

شكل رقم شكل رقم 

المصدرالمصدر

شملت عينة الدراسة كل الفئات أعزبشملت عينة الدراسة كل الفئات أعزب



  ))المحطة الجدیدة المحطة الجدیدة   --بوزوران بوزوران ((  دراســة الخـط الحضريدراســة الخـط الحضري

 

  التمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة حسب المهنةالتمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة حسب المهنة

  
  ))3311((باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم 

وهـم المتعلمـين   وهـم المتعلمـين     7878طـالب أي مجمـوع   طـالب أي مجمـوع   

العمـل،  العمـل،  //المنـزل المنـزل ((األساسين لخدمة النقل في إطـار مـا يعـرف بـالتنقالت الضـرورية اليوميـة       األساسين لخدمة النقل في إطـار مـا يعـرف بـالتنقالت الضـرورية اليوميـة       
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  ::حسب المهنة حسب المهنة 

  العينة حسب المهنةالعينة حسب المهنةتوزيع أفراد توزيع أفراد ) :) :1133((جدول رقم جدول رقم 

  النسبة المئويةالنسبة المئوية  التكراراتالتكرارات  المهنةالمهنة

  2626  1313  طالبطالب

  5252  2626  عامل أو موظفعامل أو موظف

  1616  88  متقاعدمتقاعد

  66  33  بدون عملبدون عمل

  100100  5050  المجموعالمجموع

  أعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانةأعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانة: : 

التمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة حسب المهنةالتمثيل البياني لتوزيع أفراد العينة حسب المهنة) ) 66((شكل رقم شكل رقم 

باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم   أعد الشكلأعد الشكل: : المصدرالمصدر

طـالب أي مجمـوع   طـالب أي مجمـوع     2626عاملين أو مـوظفين و عاملين أو مـوظفين و   5252عينة الدراسة مكونة من عينة الدراسة مكونة من 

األساسين لخدمة النقل في إطـار مـا يعـرف بـالتنقالت الضـرورية اليوميـة       األساسين لخدمة النقل في إطـار مـا يعـرف بـالتنقالت الضـرورية اليوميـة       

  ..))الدراسة والعكسالدراسة والعكس

26%

52%

16%
6%

طالب عامل او موظف متقاعد بدون عمل 
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حسب المهنة حسب المهنة   - - 55

جدول رقم جدول رقم 

المهنةالمهنة

طالبطالب

عامل أو موظفعامل أو موظف

متقاعدمتقاعد

بدون عملبدون عمل

المجموعالمجموع

: : المصدر المصدر 

شكل رقم شكل رقم 

المصدرالمصدر

عينة الدراسة مكونة من عينة الدراسة مكونة من 

األساسين لخدمة النقل في إطـار مـا يعـرف بـالتنقالت الضـرورية اليوميـة       األساسين لخدمة النقل في إطـار مـا يعـرف بـالتنقالت الضـرورية اليوميـة       

الدراسة والعكسالدراسة والعكس//المنزلالمنزل



  ))المحطة الجدیدة المحطة الجدیدة   --بوزوران بوزوران ((  دراســة الخـط الحضريدراســة الخـط الحضري

 

  أفراد العينة ألسباب التنقالتأفراد العينة ألسباب التنقالت

  
  ))1414((باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم 

ثـم  ثـم    %%4040يبين الجدول أن أفراد األحياء يعرفـون حركـة تنقـل تكـون أغلبهـا للعمـل بنسـبة        يبين الجدول أن أفراد األحياء يعرفـون حركـة تنقـل تكـون أغلبهـا للعمـل بنسـبة        

..%%  
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  طبيعة التنقالت طبيعة التنقالت   ::الثانيالثاني

  أسباب التنقل أسباب التنقل 

  إجابات أفراد العينة ألسباب التنقالتإجابات أفراد العينة ألسباب التنقالت) :) :1144((جدول رقم جدول رقم 

  النسبة المئويةالنسبة المئوية  التكراراتالتكرارات  أسباب التنقالتأسباب التنقالت

  4040  2020  العملالعمل

  3232  1616  الدراسةالدراسة

  2828  1414  التنزهالتنزه

  100100  5050  المجموعالمجموع

  أعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانةأعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانة: : 

أفراد العينة ألسباب التنقالتأفراد العينة ألسباب التنقالت  إلجاباتإلجاباتالتمثيل البياني التمثيل البياني ) ) 77((شكل رقم شكل رقم 

باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم   أعد الشكلأعد الشكل: : المصدرالمصدر

يبين الجدول أن أفراد األحياء يعرفـون حركـة تنقـل تكـون أغلبهـا للعمـل بنسـبة        يبين الجدول أن أفراد األحياء يعرفـون حركـة تنقـل تكـون أغلبهـا للعمـل بنسـبة        

%%2828في حين أن نسبة التنزه قدرت ب في حين أن نسبة التنزه قدرت ب   %%3232الدراسة بنسبة الدراسة بنسبة 

  ::وسيلة النقل وسيلة النقل 

40%

32%

28%

العمل الدراسة التنزه
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الثانيالثانيالمحور المحور 

أسباب التنقل أسباب التنقل   - - 11

جدول رقم جدول رقم 

أسباب التنقالتأسباب التنقالت

العملالعمل

الدراسةالدراسة

التنزهالتنزه

المجموعالمجموع

: : المصدر المصدر 

شكل رقم شكل رقم 

المصدرالمصدر

يبين الجدول أن أفراد األحياء يعرفـون حركـة تنقـل تكـون أغلبهـا للعمـل بنسـبة        يبين الجدول أن أفراد األحياء يعرفـون حركـة تنقـل تكـون أغلبهـا للعمـل بنسـبة        

الدراسة بنسبة الدراسة بنسبة 

وسيلة النقل وسيلة النقل   - - 22



  ))المحطة الجدیدة المحطة الجدیدة   --بوزوران بوزوران ((  دراســة الخـط الحضريدراســة الخـط الحضري

 

  أفراد العينة لوسيلة النقل التي يستعملونهاأفراد العينة لوسيلة النقل التي يستعملونها

  أفراد العينة لوسيلة النقلأفراد العينة لوسيلة النقل

  
  ))1155((باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم 

أثنـاء تـنقالتهم وذلـك    أثنـاء تـنقالتهم وذلـك    ) ) الحافلـة الحافلـة ((يبين الجدول أن أغلبية األفراد يستعملون وسيلة النقل الجمـاعي  يبين الجدول أن أغلبية األفراد يستعملون وسيلة النقل الجمـاعي  

وسـائل  وسـائل  فـإنهم يسـتعملون   فـإنهم يسـتعملون     %%4646ومالئمة للحالة االجتماعية واالقتصادية أمـا نسـبة   ومالئمة للحالة االجتماعية واالقتصادية أمـا نسـبة   
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أفراد العينة لوسيلة النقل التي يستعملونهاأفراد العينة لوسيلة النقل التي يستعملونهاإجابات إجابات   ):):1155((جدول رقم جدول رقم 

  النسبة المئويةالنسبة المئوية  التكراراتالتكرارات  وسيلة النقلوسيلة النقل

  5454  2727  حافلةحافلة

  2020  1010  سيارة األجرةسيارة األجرة

  1616  88  سيارة خاصةسيارة خاصة

  66  33  نقل غير رسمينقل غير رسمي

  44  22  أخرىأخرى

  100100  5050  المجموعالمجموع

  أعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانةأعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانة: : 

أفراد العينة لوسيلة النقلأفراد العينة لوسيلة النقل  إلجاباتإلجاباتالتمثيل البياني التمثيل البياني ) :) :88((شكل رقم شكل رقم 

باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم   أعد الشكلأعد الشكل: : المصدرالمصدر

يبين الجدول أن أغلبية األفراد يستعملون وسيلة النقل الجمـاعي  يبين الجدول أن أغلبية األفراد يستعملون وسيلة النقل الجمـاعي  

ومالئمة للحالة االجتماعية واالقتصادية أمـا نسـبة   ومالئمة للحالة االجتماعية واالقتصادية أمـا نسـبة     %%

54%

20%

16%
6% 4%

حافلة سیارة األجرة سیارة خاصة نقل غیر رسمي أخرى 
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جدول رقم جدول رقم 

وسيلة النقلوسيلة النقل

حافلةحافلة

سيارة األجرةسيارة األجرة

سيارة خاصةسيارة خاصة

نقل غير رسمينقل غير رسمي

أخرىأخرى

المجموعالمجموع

: : المصدر المصدر 

شكل رقم شكل رقم 

المصدرالمصدر

يبين الجدول أن أغلبية األفراد يستعملون وسيلة النقل الجمـاعي  يبين الجدول أن أغلبية األفراد يستعملون وسيلة النقل الجمـاعي  

%%5454بنسبة بنسبة 

  ..أخرىأخرى



  ))المحطة الجدیدة المحطة الجدیدة   --بوزوران بوزوران ((  دراســة الخـط الحضريدراســة الخـط الحضري

 

  التنقلالتنقل  ألوقاتألوقات

  ))1616((باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم 

فهـم خاضـعون لقـانون ذروة    فهـم خاضـعون لقـانون ذروة      %%4848معظم أفراد العينة يتنقلون صـباحا ومسـاء وذلـك بنسـبة     معظم أفراد العينة يتنقلون صـباحا ومسـاء وذلـك بنسـبة     

والمالحظ أن التـنقالت الليليـة جـد قليلـة لعـدم      والمالحظ أن التـنقالت الليليـة جـد قليلـة لعـدم      
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  ::أوقات التنقلأوقات التنقل

  إجابات أفراد العينة ألوقات التنقلإجابات أفراد العينة ألوقات التنقل) :) :1166((جدول رقم جدول رقم 

  النسبة المئويةالنسبة المئوية  التكراراتالتكرارات  أوقات التنقلأوقات التنقل

  4848  2424  صباحا ومساءصباحا ومساء

  3030  1515  صباح ومنتصف النهارصباح ومنتصف النهار

88  1616  

33  66  

5050  100100  

  أعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانةأعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانة:

ألوقاتألوقاتأفراد العينة أفراد العينة   إلجاباتإلجاباتالتمثيل البياني التمثيل البياني ::))99((شكل رقم شكل رقم 

  
باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم   أعد الشكلأعد الشكل: : المصدرالمصدر

معظم أفراد العينة يتنقلون صـباحا ومسـاء وذلـك بنسـبة     معظم أفراد العينة يتنقلون صـباحا ومسـاء وذلـك بنسـبة     

والمالحظ أن التـنقالت الليليـة جـد قليلـة لعـدم      والمالحظ أن التـنقالت الليليـة جـد قليلـة لعـدم        ))، عمل، عملدراسةدراسة((الطلب وذلك حسب طبيعة تنقلهم الطلب وذلك حسب طبيعة تنقلهم 

  ..توفر الخدمة ليال نظرا لغياب األمنتوفر الخدمة ليال نظرا لغياب األمن

48%

30%

16%
6%

صباحا ومساء صباح ومنتصف النھار لیال أخرى 
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أوقات التنقلأوقات التنقل  - - 33

جدول رقم جدول رقم 

أوقات التنقلأوقات التنقل

صباحا ومساءصباحا ومساء

صباح ومنتصف النهارصباح ومنتصف النهار

  ليالليال

  أخرى أخرى 

  المجموعالمجموع

::المصدر المصدر 

شكل رقم شكل رقم 

المصدرالمصدر

معظم أفراد العينة يتنقلون صـباحا ومسـاء وذلـك بنسـبة     معظم أفراد العينة يتنقلون صـباحا ومسـاء وذلـك بنسـبة     

الطلب وذلك حسب طبيعة تنقلهم الطلب وذلك حسب طبيعة تنقلهم 

توفر الخدمة ليال نظرا لغياب األمنتوفر الخدمة ليال نظرا لغياب األمن



  ))المحطة الجدیدة المحطة الجدیدة   --بوزوران بوزوران ((  دراســة الخـط الحضريدراســة الخـط الحضري

 

  إجابات أفراد العينة الستعمالهم لوسيلة النقل الحضري بانتظامإجابات أفراد العينة الستعمالهم لوسيلة النقل الحضري بانتظام

  أفراد العينة الستعمالهم وسيلة النقل بانتظامأفراد العينة الستعمالهم وسيلة النقل بانتظام

  
  ))1177((باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم 

الحضـري بانتظـام أثنـاء تـنقالتهم     الحضـري بانتظـام أثنـاء تـنقالتهم     يبين الجدول أعاله أن أفراد العينة يستعملون حـافالت النقـل   يبين الجدول أعاله أن أفراد العينة يستعملون حـافالت النقـل   

مـن األفـراد ال يسـتعملون حـافالت النقـل      مـن األفـراد ال يسـتعملون حـافالت النقـل      

الحضري بانتظام إما لكونهم يملكون وسـائل خاصـة أو تكـون تـنقالتهم محـدودة فـي قضـاء        الحضري بانتظام إما لكونهم يملكون وسـائل خاصـة أو تكـون تـنقالتهم محـدودة فـي قضـاء        
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  ::استعمال وسيلة النقل الحضري بانتظام استعمال وسيلة النقل الحضري بانتظام 

إجابات أفراد العينة الستعمالهم لوسيلة النقل الحضري بانتظامإجابات أفراد العينة الستعمالهم لوسيلة النقل الحضري بانتظام) :) :1177((جدول رقم جدول رقم 

  النسبة المئويةالنسبة المئوية  التكراراتالتكرارات  الخياراتالخيارات

  7272  3636  نعمنعم

  2828  2424  الال

  100100  5050  المجموعالمجموع

  أعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانةأعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانة: : 

أفراد العينة الستعمالهم وسيلة النقل بانتظامأفراد العينة الستعمالهم وسيلة النقل بانتظام  إلجاباتإلجابات  البيانيالبيانيالتمثيل التمثيل ) :) :1010((شكل رقم شكل رقم 

  
باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم   أعد الشكلأعد الشكل: : المصدرالمصدر

يبين الجدول أعاله أن أفراد العينة يستعملون حـافالت النقـل   يبين الجدول أعاله أن أفراد العينة يستعملون حـافالت النقـل   

مـن األفـراد ال يسـتعملون حـافالت النقـل      مـن األفـراد ال يسـتعملون حـافالت النقـل        %%2828في حين أن نسـبة  في حين أن نسـبة    %%7272اليومية وذلك بنسبة اليومية وذلك بنسبة 

الحضري بانتظام إما لكونهم يملكون وسـائل خاصـة أو تكـون تـنقالتهم محـدودة فـي قضـاء        الحضري بانتظام إما لكونهم يملكون وسـائل خاصـة أو تكـون تـنقالتهم محـدودة فـي قضـاء        

  ..حاجات أخرىحاجات أخرى

68%

32%

نعم ال
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استعمال وسيلة النقل الحضري بانتظام استعمال وسيلة النقل الحضري بانتظام   - - 44

جدول رقم جدول رقم 

الخياراتالخيارات

المجموعالمجموع

: : المصدر المصدر 

شكل رقم شكل رقم 

المصدرالمصدر

يبين الجدول أعاله أن أفراد العينة يستعملون حـافالت النقـل   يبين الجدول أعاله أن أفراد العينة يستعملون حـافالت النقـل   

اليومية وذلك بنسبة اليومية وذلك بنسبة 

الحضري بانتظام إما لكونهم يملكون وسـائل خاصـة أو تكـون تـنقالتهم محـدودة فـي قضـاء        الحضري بانتظام إما لكونهم يملكون وسـائل خاصـة أو تكـون تـنقالتهم محـدودة فـي قضـاء        

حاجات أخرىحاجات أخرى



  ))المحطة الجدیدة المحطة الجدیدة   --بوزوران بوزوران ((  دراســة الخـط الحضريدراســة الخـط الحضري

 

  ))المحطة الجديدةالمحطة الجديدة– – بوزوران بوزوران 

  أفراد العينة لحالة الحافلةأفراد العينة لحالة الحافلة

  
  ))1188((باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم 

يوضح الجدول فيما يخص الحالة العامة لوسائل النقل أنها متوسـطة حيـث صـرح أفـراد العينـة      يوضح الجدول فيما يخص الحالة العامة لوسائل النقل أنها متوسـطة حيـث صـرح أفـراد العينـة      

أنهـم راضـين   أنهـم راضـين     %%2020فـي حـين يـرى    فـي حـين يـرى    
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بوزوران بوزوران ((تقييم نوعية الخدمة في حافلة الخط تقييم نوعية الخدمة في حافلة الخط : : المحور الثالث المحور الثالث 

  حالة الحافلةحالة الحافلة

  إجابات األفراد لحالة الحافلةإجابات األفراد لحالة الحافلة  ):):1188((جدول رقم جدول رقم 

  النسبة المئويةالنسبة المئوية  التكراراتالتكرارات  حالة الحافلةحالة الحافلة

  2020  1010  جيدةجيدة

  6060  3030  متوسطةمتوسطة

  4040  2020  ضعيفةضعيفة

  100100  5050  المجموعالمجموع

  أعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانةأعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانة: : 

أفراد العينة لحالة الحافلةأفراد العينة لحالة الحافلة  إلجاباتإلجاباتالتمثيل البياني التمثيل البياني ) :) :1111((شكل رقم شكل رقم 

 
باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم   أعد الشكلأعد الشكل: : المصدرالمصدر

يوضح الجدول فيما يخص الحالة العامة لوسائل النقل أنها متوسـطة حيـث صـرح أفـراد العينـة      يوضح الجدول فيما يخص الحالة العامة لوسائل النقل أنها متوسـطة حيـث صـرح أفـراد العينـة      

فـي حـين يـرى    فـي حـين يـرى      %%6060أن الحالة العامة لهذه الوسائل مقبولة وذلك بنسـبة  أن الحالة العامة لهذه الوسائل مقبولة وذلك بنسـبة  

  ..يرون إنها ضعيفةيرون إنها ضعيفة%%  4040على حالتها وعلى حالتها و

17%

50%

33%

جیدة   متوسطة ضعیفة
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المحور الثالث المحور الثالث 

حالة الحافلةحالة الحافلة  - - 11

جدول رقم جدول رقم 

حالة الحافلةحالة الحافلة

جيدةجيدة

متوسطةمتوسطة

ضعيفةضعيفة

المجموعالمجموع

: : المصدر المصدر 

شكل رقم شكل رقم 

المصدرالمصدر

يوضح الجدول فيما يخص الحالة العامة لوسائل النقل أنها متوسـطة حيـث صـرح أفـراد العينـة      يوضح الجدول فيما يخص الحالة العامة لوسائل النقل أنها متوسـطة حيـث صـرح أفـراد العينـة      

أن الحالة العامة لهذه الوسائل مقبولة وذلك بنسـبة  أن الحالة العامة لهذه الوسائل مقبولة وذلك بنسـبة  

على حالتها وعلى حالتها و



  ))المحطة الجدیدة المحطة الجدیدة   --بوزوران بوزوران ((  دراســة الخـط الحضريدراســة الخـط الحضري

 

  إجابات أفراد العينة في معرفة اتجاه الحافلةإجابات أفراد العينة في معرفة اتجاه الحافلة

  أفراد العينة التجاه الحافلةأفراد العينة التجاه الحافلة

  ))1199((باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم 

مـن إجمـالي عينـة    مـن إجمـالي عينـة      2222مثلون مـا نسـبة   مثلون مـا نسـبة   

يعرفون اتجاه الحافلة عن طريق رقـم الخـط فـي حـين بلغـت نسـبة األفـراد الـذين         يعرفون اتجاه الحافلة عن طريق رقـم الخـط فـي حـين بلغـت نسـبة األفـراد الـذين         

فـردا مـن أفـراد عينـة الدراسـة      فـردا مـن أفـراد عينـة الدراسـة        1717
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  ::معلومات الخطمعلومات الخط

إجابات أفراد العينة في معرفة اتجاه الحافلةإجابات أفراد العينة في معرفة اتجاه الحافلة  ):):1199((جدول رقم جدول رقم 

  النسبة المئويةالنسبة المئوية  التكراراتالتكرارات  اتجاه الحافلةاتجاه الحافلة

  2222  1111  رقم الخطرقم الخط

  4444  2222  ترقيم الحافلةترقيم الحافلة

  3434  1717  عنوان الخطعنوان الخط

  100100  5050  المجموعالمجموع

  نتائج تحليل االستبانةنتائج تحليل االستبانة  أعد الجدول بناء علىأعد الجدول بناء على: 

أفراد العينة التجاه الحافلةأفراد العينة التجاه الحافلة  إلجاباتإلجاباتالتمثيل البياني التمثيل البياني   ::))1212((شكل رقم شكل رقم 

  
باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم   أعد الشكلأعد الشكل: : المصدرالمصدر

مثلون مـا نسـبة   مثلون مـا نسـبة   فردا من أفراد عينة الدراسة يفردا من أفراد عينة الدراسة ي  1111يتضح من الجدول أن يتضح من الجدول أن 

يعرفون اتجاه الحافلة عن طريق رقـم الخـط فـي حـين بلغـت نسـبة األفـراد الـذين         يعرفون اتجاه الحافلة عن طريق رقـم الخـط فـي حـين بلغـت نسـبة األفـراد الـذين         

1717وأيضـا  وأيضـا    4444يعرفون اتجاهها عن طريق ترقيم الحافلـة ب يعرفون اتجاهها عن طريق ترقيم الحافلـة ب 

22%

44%

34%

رقم الخط ترقیم الحافلة عنوان الخط
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معلومات الخطمعلومات الخط    - - 22

جدول رقم جدول رقم 

اتجاه الحافلةاتجاه الحافلة

رقم الخطرقم الخط

ترقيم الحافلةترقيم الحافلة

عنوان الخطعنوان الخط

المجموعالمجموع

: : المصدرالمصدر

شكل رقم شكل رقم 

المصدرالمصدر

يتضح من الجدول أن يتضح من الجدول أن 

يعرفون اتجاه الحافلة عن طريق رقـم الخـط فـي حـين بلغـت نسـبة األفـراد الـذين         يعرفون اتجاه الحافلة عن طريق رقـم الخـط فـي حـين بلغـت نسـبة األفـراد الـذين           الدراسةالدراسة

يعرفون اتجاهها عن طريق ترقيم الحافلـة ب يعرفون اتجاهها عن طريق ترقيم الحافلـة ب 



  ))المحطة الجدیدة المحطة الجدیدة   --بوزوران بوزوران ((  دراســة الخـط الحضريدراســة الخـط الحضري

 

عينة الدراسـة يعرفـون االتجـاه عـن طريـق عنـوان الخـط        عينة الدراسـة يعرفـون االتجـاه عـن طريـق عنـوان الخـط        

  كن التوقفكن التوقف

  التوقفالتوقفكن كن ااتوزيع أمتوزيع أمللالتمثيل البياني إلجابات أفراد العينة التمثيل البياني إلجابات أفراد العينة 

  
  ))2020((باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم 

من إجمالي أفـراد عينـة الدراسـة يـرون     من إجمالي أفـراد عينـة الدراسـة يـرون     

فردا من عينـة الدراسـة يـرون أن توزيـع أمـاكن      فردا من عينـة الدراسـة يـرون أن توزيـع أمـاكن      
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عينة الدراسـة يعرفـون االتجـاه عـن طريـق عنـوان الخـط        عينة الدراسـة يعرفـون االتجـاه عـن طريـق عنـوان الخـط          من إجمالي أفرادمن إجمالي أفراد  3434يمثلون نسبة يمثلون نسبة 

  ..المكتوب على الزجاجالمكتوب على الزجاج

  أماكن التوقفأماكن التوقف

كن التوقفكن التوقفااجابات أفراد العينة حول توزيع أمجابات أفراد العينة حول توزيع أمإإ) :) :2020((جدول رقم جدول رقم 

  النسبة المئويةالنسبة المئوية  التكراراتالتكرارات  أماكن التوقف مالئمةأماكن التوقف مالئمة

  7070  3535  نعمنعم

  3030  1515  الال

  100100  5050  المجموعالمجموع

  أعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانةأعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانة:

التمثيل البياني إلجابات أفراد العينة التمثيل البياني إلجابات أفراد العينة   ::))1133((شكل رقم شكل رقم 

  
باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم   أعد الشكلأعد الشكل: : المصدرالمصدر

من إجمالي أفـراد عينـة الدراسـة يـرون     من إجمالي أفـراد عينـة الدراسـة يـرون       %%7070فردا من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبة فردا من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبة 

فردا من عينـة الدراسـة يـرون أن توزيـع أمـاكن      فردا من عينـة الدراسـة يـرون أن توزيـع أمـاكن        1515أماكن التوقف مالئم في حين إن أماكن التوقف مالئم في حين إن   

  ..%%3030  نسبةنسبة  حيث يمثلونحيث يمثلون  التوقف غير مالئمالتوقف غير مالئم

68%

32%

نعم ال
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يمثلون نسبة يمثلون نسبة 

المكتوب على الزجاجالمكتوب على الزجاج

أماكن التوقفأماكن التوقف  - - 33

جدول رقم جدول رقم 

أماكن التوقف مالئمةأماكن التوقف مالئمة

المجموعالمجموع

::المصدر المصدر 

شكل رقم شكل رقم 

المصدرالمصدر

فردا من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبة فردا من أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبة   3535

  أن توزيعأن توزيع

التوقف غير مالئمالتوقف غير مالئم



  ))المحطة الجدیدة المحطة الجدیدة   --بوزوران بوزوران ((  دراســة الخـط الحضريدراســة الخـط الحضري

 

  التمثيل البياني إلجابات أفراد العينة لمعاملة القابضالتمثيل البياني إلجابات أفراد العينة لمعاملة القابض

  ))2121((باالعتماد على بيانات الجدول رقمباالعتماد على بيانات الجدول رقم

مـن  مـن    2323يوضح الجدول أن معاملة القابض كانت حسنة ومقبولة في معظمهـا حيـث مثلـت نسـبة     يوضح الجدول أن معاملة القابض كانت حسنة ومقبولة في معظمهـا حيـث مثلـت نسـبة     

أن معاملـة القـابض سـيئة ألن القـابض فـي      أن معاملـة القـابض سـيئة ألن القـابض فـي      

احتكاك مباشر مع األفراد حيث لم تعد مهمته تقتصر فقط على تسـلم ثمـن التـذكرة فحسـب بـل      احتكاك مباشر مع األفراد حيث لم تعد مهمته تقتصر فقط على تسـلم ثمـن التـذكرة فحسـب بـل      

  ..حد ما حد ما   إلىإلىتعدت إلى مضايقة الركاب وإثارتهم وبالتالي تكون معاملة القابض سيئة تعدت إلى مضايقة الركاب وإثارتهم وبالتالي تكون معاملة القابض سيئة 
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  ::المعاملةالمعاملة

  إجابات أفراد العينة لمعاملة القابضإجابات أفراد العينة لمعاملة القابض) :) :2211((جدول رقم جدول رقم 

  النسبة المئويةالنسبة المئوية  التكراراتالتكرارات  

1717  3434  

2323  4646  

1010  2020  

  5050  100100  

  أعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانةأعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانة:

التمثيل البياني إلجابات أفراد العينة لمعاملة القابضالتمثيل البياني إلجابات أفراد العينة لمعاملة القابض  ::))1144((شكل رقم شكل رقم 

  
باالعتماد على بيانات الجدول رقمباالعتماد على بيانات الجدول رقم  أعد الشكلأعد الشكل: : المصدرالمصدر

يوضح الجدول أن معاملة القابض كانت حسنة ومقبولة في معظمهـا حيـث مثلـت نسـبة     يوضح الجدول أن معاملة القابض كانت حسنة ومقبولة في معظمهـا حيـث مثلـت نسـبة     

أن معاملـة القـابض سـيئة ألن القـابض فـي      أن معاملـة القـابض سـيئة ألن القـابض فـي        %%2020إفادة العينة في حـين تـرى نسـبة    إفادة العينة في حـين تـرى نسـبة    

احتكاك مباشر مع األفراد حيث لم تعد مهمته تقتصر فقط على تسـلم ثمـن التـذكرة فحسـب بـل      احتكاك مباشر مع األفراد حيث لم تعد مهمته تقتصر فقط على تسـلم ثمـن التـذكرة فحسـب بـل      

تعدت إلى مضايقة الركاب وإثارتهم وبالتالي تكون معاملة القابض سيئة تعدت إلى مضايقة الركاب وإثارتهم وبالتالي تكون معاملة القابض سيئة 

34%

46%

20%

جیدة حسنة سیئة
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المعاملةالمعاملة  - - 44

جدول رقم جدول رقم   

  المعاملةالمعاملة

  جيدةجيدة

  حسنةحسنة

  سيئةسيئة

  المجموعالمجموع

::المصدر المصدر 

شكل رقم شكل رقم 

المصدرالمصدر

يوضح الجدول أن معاملة القابض كانت حسنة ومقبولة في معظمهـا حيـث مثلـت نسـبة     يوضح الجدول أن معاملة القابض كانت حسنة ومقبولة في معظمهـا حيـث مثلـت نسـبة     

إفادة العينة في حـين تـرى نسـبة    إفادة العينة في حـين تـرى نسـبة      مجموعمجموع

احتكاك مباشر مع األفراد حيث لم تعد مهمته تقتصر فقط على تسـلم ثمـن التـذكرة فحسـب بـل      احتكاك مباشر مع األفراد حيث لم تعد مهمته تقتصر فقط على تسـلم ثمـن التـذكرة فحسـب بـل      

تعدت إلى مضايقة الركاب وإثارتهم وبالتالي تكون معاملة القابض سيئة تعدت إلى مضايقة الركاب وإثارتهم وبالتالي تكون معاملة القابض سيئة 



  ))المحطة الجدیدة المحطة الجدیدة   --بوزوران بوزوران ((  دراســة الخـط الحضريدراســة الخـط الحضري

 

  السالمةالسالمة

  النسبةالنسبة  التكرارالتكرار  النسبة

3030  6060  

2020  4040  

  5050  100100  

  التمثيل البياني إلجابات أفراد العينة لظروف الراحةالتمثيل البياني إلجابات أفراد العينة لظروف الراحة

  
  ))2222((باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم 

يتضح من خالل الجدول مدى توفر شروط الراحة في الحافلة حيث تعتبـر ظـروف الراحـة مـن     يتضح من خالل الجدول مدى توفر شروط الراحة في الحافلة حيث تعتبـر ظـروف الراحـة مـن     

اختيـار حافلـة دون أخـرى ون خـالل تحليـل السـؤال       اختيـار حافلـة دون أخـرى ون خـالل تحليـل السـؤال       

  %%8080ومـن ناحيـة األمـان    ومـن ناحيـة األمـان      %%7676ظافة مقبولـة بنسـبة   ظافة مقبولـة بنسـبة   
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  ::الراحةالراحة

  أفراد العينة لظروف الراحةأفراد العينة لظروف الراحة  إجاباتإجابات) :) :2222((جدول رقم جدول رقم 

  األماناألمان  فةفةالنظاالنظا  

 النسبةالنسبة  ررالتكراالتكرا  النسبةالنسبة  التكرارالتكرار  

  8080  4040  7676  3838  نعمنعم

  2020  1010  2424  1212  الال

  100100  5050  100100  5050  المجموعالمجموع

  أعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانةأعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانة:

التمثيل البياني إلجابات أفراد العينة لظروف الراحةالتمثيل البياني إلجابات أفراد العينة لظروف الراحة  ::))1515((شكل رقم شكل رقم 

باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم   أعد الشكلأعد الشكل: : المصدرالمصدر

يتضح من خالل الجدول مدى توفر شروط الراحة في الحافلة حيث تعتبـر ظـروف الراحـة مـن     يتضح من خالل الجدول مدى توفر شروط الراحة في الحافلة حيث تعتبـر ظـروف الراحـة مـن     

اختيـار حافلـة دون أخـرى ون خـالل تحليـل السـؤال       اختيـار حافلـة دون أخـرى ون خـالل تحليـل السـؤال         إلىإلىالمعايير األساسية التي تدفع المتنقل المعايير األساسية التي تدفع المتنقل 

ظافة مقبولـة بنسـبة   ظافة مقبولـة بنسـبة   المتعلق بهذا الجانب نجد أن الحافلة ذات نالمتعلق بهذا الجانب نجد أن الحافلة ذات ن

12%

23%

12%25%

9%

19%
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جدول رقم جدول رقم 

نعمنعم

الال

المجموعالمجموع

::المصدر المصدر 

شكل رقم شكل رقم 

المصدرالمصدر

يتضح من خالل الجدول مدى توفر شروط الراحة في الحافلة حيث تعتبـر ظـروف الراحـة مـن     يتضح من خالل الجدول مدى توفر شروط الراحة في الحافلة حيث تعتبـر ظـروف الراحـة مـن     

المعايير األساسية التي تدفع المتنقل المعايير األساسية التي تدفع المتنقل 

المتعلق بهذا الجانب نجد أن الحافلة ذات نالمتعلق بهذا الجانب نجد أن الحافلة ذات ن



  ))المحطة الجدیدة المحطة الجدیدة   --بوزوران بوزوران ((  دراســة الخـط الحضريدراســة الخـط الحضري

 

من أفراد عينة الدراسـة أن شـروط الراحـة غيـر مقبولـة      من أفراد عينة الدراسـة أن شـروط الراحـة غيـر مقبولـة      

والسـالمة  والسـالمة    %%2020واألمـان  واألمـان    %%2424حيث كانت نسبة األفراد الذين يـرون أن النظافـة تمثـل نسـبة     حيث كانت نسبة األفراد الذين يـرون أن النظافـة تمثـل نسـبة     

  لمالئمة السعرلمالئمة السعر  

  
  ))2233((باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم 

السـعر المفـروض علـى تـذكرة التنقـل      السـعر المفـروض علـى تـذكرة التنقـل      

من الفئة األخـرى عـدم مالئمـة السـعر المطبـق      من الفئة األخـرى عـدم مالئمـة السـعر المطبـق      

  ..بسبب كثرة التنقالت اليومية لقضاء الحاجات والذهاب اليومي للعمل والدراسةبسبب كثرة التنقالت اليومية لقضاء الحاجات والذهاب اليومي للعمل والدراسة
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من أفراد عينة الدراسـة أن شـروط الراحـة غيـر مقبولـة      من أفراد عينة الدراسـة أن شـروط الراحـة غيـر مقبولـة        في حين يرى البعضفي حين يرى البعض  %%6060والسالمة 

حيث كانت نسبة األفراد الذين يـرون أن النظافـة تمثـل نسـبة     حيث كانت نسبة األفراد الذين يـرون أن النظافـة تمثـل نسـبة     

  : : السعرالسعر

  السعرالسعر  إجابات أفراد العينة لمالئمةإجابات أفراد العينة لمالئمة): ): 2233((جدول رقم جدول رقم 

  النسبة المئويةالنسبة المئوية  التكراراتالتكرارات  السعرالسعر

  8686  4343  نعمنعم

  1414  77  الال

  100100  5050  المجموعالمجموع

  أعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانةأعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانة:

  التمثيل البياني إلجابات أفراد العينةالتمثيل البياني إلجابات أفراد العينة  ::))1166((شكل رقم شكل رقم 

  
باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم   أعد الشكلأعد الشكل: : المصدرالمصدر

السـعر المفـروض علـى تـذكرة التنقـل      السـعر المفـروض علـى تـذكرة التنقـل        أنأنفرد يـرون  فرد يـرون    4343من أفراد العينة الذين يمثلون من أفراد العينة الذين يمثلون 

من الفئة األخـرى عـدم مالئمـة السـعر المطبـق      من الفئة األخـرى عـدم مالئمـة السـعر المطبـق        77مالئم ومقبول ويلبي الرغبات في حين يرى مالئم ومقبول ويلبي الرغبات في حين يرى 

بسبب كثرة التنقالت اليومية لقضاء الحاجات والذهاب اليومي للعمل والدراسةبسبب كثرة التنقالت اليومية لقضاء الحاجات والذهاب اليومي للعمل والدراسة

68%

32%

نعم ال
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60والسالمة والسالمة 

حيث كانت نسبة األفراد الذين يـرون أن النظافـة تمثـل نسـبة     حيث كانت نسبة األفراد الذين يـرون أن النظافـة تمثـل نسـبة     

4040..%%  
السعرالسعر  - - 66

جدول رقم جدول رقم   

السعرالسعر

نعمنعم

الال

المجموعالمجموع

::المصدر المصدر 

شكل رقم شكل رقم 

المصدرالمصدر

من أفراد العينة الذين يمثلون من أفراد العينة الذين يمثلون   8686%%

مالئم ومقبول ويلبي الرغبات في حين يرى مالئم ومقبول ويلبي الرغبات في حين يرى 

بسبب كثرة التنقالت اليومية لقضاء الحاجات والذهاب اليومي للعمل والدراسةبسبب كثرة التنقالت اليومية لقضاء الحاجات والذهاب اليومي للعمل والدراسة



  ))المحطة الجدیدة المحطة الجدیدة   --بوزوران بوزوران ((  دراســة الخـط الحضريدراســة الخـط الحضري

 

  إجابات أفراد العينة حول مدة السير واالنتظارإجابات أفراد العينة حول مدة السير واالنتظار

  النسبة المئويةالنسبة المئوية

  

  

  

  لمالئمة السعرلمالئمة السعر  

  
  ))2244((باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم 

يبين الجدول أن أغلب األفراد عبروا عـن وجـود تـأخر ملحـوظ فـي الوصـول إلـى المكـان         يبين الجدول أن أغلب األفراد عبروا عـن وجـود تـأخر ملحـوظ فـي الوصـول إلـى المكـان         

مـن فئـة   مـن فئـة     %%6868المقصود سواء كان مقر العمـل أو الدراسـة أو أعمـال أخـرى وذلـك بنسـبة       المقصود سواء كان مقر العمـل أو الدراسـة أو أعمـال أخـرى وذلـك بنسـبة       

وعـدم  وعـدم  فقط عبـروا عـن مالئمـة مـدة السـير واالنتظـار       فقط عبـروا عـن مالئمـة مـدة السـير واالنتظـار       

كالتسـوق أو التنـزه فالوقـت غيـر مهـم      كالتسـوق أو التنـزه فالوقـت غيـر مهـم      
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  ::مدة السير واالنتظار مدة السير واالنتظار 

إجابات أفراد العينة حول مدة السير واالنتظارإجابات أفراد العينة حول مدة السير واالنتظار) :) :2244((قم قم 

النسبة المئويةالنسبة المئوية  التكراراتالتكرارات  

  6868  3434  نعمنعم

  3232  1616  الال

  100100  5050  المجموعالمجموع

  أعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانةأعد الجدول بناء على نتائج تحليل االستبانة:

  التمثيل البياني إلجابات أفراد العينةالتمثيل البياني إلجابات أفراد العينة  ::))1717((شكل رقم شكل رقم 

  
باالعتماد على بيانات الجدول رقم باالعتماد على بيانات الجدول رقم   أعد الشكلأعد الشكل: : المصدرالمصدر

يبين الجدول أن أغلب األفراد عبروا عـن وجـود تـأخر ملحـوظ فـي الوصـول إلـى المكـان         يبين الجدول أن أغلب األفراد عبروا عـن وجـود تـأخر ملحـوظ فـي الوصـول إلـى المكـان         

المقصود سواء كان مقر العمـل أو الدراسـة أو أعمـال أخـرى وذلـك بنسـبة       المقصود سواء كان مقر العمـل أو الدراسـة أو أعمـال أخـرى وذلـك بنسـبة       

فقط عبـروا عـن مالئمـة مـدة السـير واالنتظـار       فقط عبـروا عـن مالئمـة مـدة السـير واالنتظـار       %%  3232  الدراسة في حين نجد أن نسبةالدراسة في حين نجد أن نسبة

ـ   ـ  وجود تأخر هذه الفئة هي التي تقصد أمـاكن معين كالتسـوق أو التنـزه فالوقـت غيـر مهـم      كالتسـوق أو التنـزه فالوقـت غيـر مهـم      ة، ة، وجود تأخر هذه الفئة هي التي تقصد أمـاكن معين

  ..بالنسبة لهم عكس الفئة العاملةبالنسبة لهم عكس الفئة العاملة

68%

32%

نعم ال
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قم قم جدول رجدول ر

المجموعالمجموع

::المصدر المصدر 

شكل رقم شكل رقم 

المصدرالمصدر

يبين الجدول أن أغلب األفراد عبروا عـن وجـود تـأخر ملحـوظ فـي الوصـول إلـى المكـان         يبين الجدول أن أغلب األفراد عبروا عـن وجـود تـأخر ملحـوظ فـي الوصـول إلـى المكـان         

المقصود سواء كان مقر العمـل أو الدراسـة أو أعمـال أخـرى وذلـك بنسـبة       المقصود سواء كان مقر العمـل أو الدراسـة أو أعمـال أخـرى وذلـك بنسـبة       

الدراسة في حين نجد أن نسبةالدراسة في حين نجد أن نسبة

ـ   ـ  وجود تأخر هذه الفئة هي التي تقصد أمـاكن معين وجود تأخر هذه الفئة هي التي تقصد أمـاكن معين

بالنسبة لهم عكس الفئة العاملةبالنسبة لهم عكس الفئة العاملة
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  النتائج واالقتراحات الخاصة بالدراسةالنتائج واالقتراحات الخاصة بالدراسة: : ثانياثانيا

من خالل تحليل البيانات وتفسيرها يمكن اسـتخالص الوضـعية الحاليـة للنقـل الحضـري علـى       من خالل تحليل البيانات وتفسيرها يمكن اسـتخالص الوضـعية الحاليـة للنقـل الحضـري علـى       

نتاج حلول على ضوء اقتراحات المبحـوثين،ثم نعـد النتـائج العامـة التـي      نتاج حلول على ضوء اقتراحات المبحـوثين،ثم نعـد النتـائج العامـة التـي      مستوى هذا الخط، واستمستوى هذا الخط، واست

على األسئلة التـي أثـارت مشـكلة البحـث والتـي تـم       على األسئلة التـي أثـارت مشـكلة البحـث والتـي تـم         إجابةإجابةمن خالل الدراسة من خالل الدراسة   إليهاإليهاتم التوصل تم التوصل 

بجوانـب الموضـوع   بجوانـب الموضـوع     إلمامهـا إلمامهـا تبويبها في محاور من خالل استمارة البحث والتحقـق مـن مـدى    تبويبها في محاور من خالل استمارة البحث والتحقـق مـن مـدى    

  ::راسة،وبذلك كانت نتائج الدراسة كما يليراسة،وبذلك كانت نتائج الدراسة كما يليومدى تحقيق األهداف المرجوة من الدومدى تحقيق األهداف المرجوة من الد

مـن مجمـوع أفـراد العينـة ألن     مـن مجمـوع أفـراد العينـة ألن       %%5858قال هي فئـة الـذكور وذلـك بنسـبة    قال هي فئـة الـذكور وذلـك بنسـبة    الفئة األكثر تنالفئة األكثر تن  إنإن  --

  %%4242المتـنقالت والتـي كانـت    المتـنقالت والتـي كانـت      اإلنـاث اإلنـاث تنقالتهم تكون للعمل وألغـراض أخرى،علـى عكـس    تنقالتهم تكون للعمل وألغـراض أخرى،علـى عكـس    

مجموع أفراد العينة وبالتالي فان الفئة الشابة هي األكثر تـنقال، سـواء كانـت تـنقالتهم للعمـل أو      مجموع أفراد العينة وبالتالي فان الفئة الشابة هي األكثر تـنقال، سـواء كانـت تـنقالتهم للعمـل أو      

الدراسة أو لقضاء حاجات أخرى، لـذلك تبـرز أهميـة النقـل بالمدينـة وتعتبـر التـي تتـراوح         الدراسة أو لقضاء حاجات أخرى، لـذلك تبـرز أهميـة النقـل بالمدينـة وتعتبـر التـي تتـراوح         

  ..  %%6060سنة حسب دراستنا من أكثر الفئات تنقال وذلك بنسبة سنة حسب دراستنا من أكثر الفئات تنقال وذلك بنسبة   6060  إلىإلى  1818أعمارهم من أعمارهم من 

الوظيفة فان معظم المتنقلين من الفئـة العاملـة والـذين يتنقلـون ألغـراض مختلفـة       الوظيفة فان معظم المتنقلين من الفئـة العاملـة والـذين يتنقلـون ألغـراض مختلفـة       من ناحية من ناحية   --

  %%..5252وهذا بنسبة وهذا بنسبة 

معظـم  معظـم    أنأنوكبـار السـن ولـذلك نجـد     وكبـار السـن ولـذلك نجـد       اإلنـاث اإلنـاث تنقالت األفراد في الليل ضعيفة جدا خاصة عند تنقالت األفراد في الليل ضعيفة جدا خاصة عند   --

الحاجـات وبالتـالي فـان    الحاجـات وبالتـالي فـان      تنقالت األفراد تكون صباحا ومساء بسبب العمل أو الدراسـة أو لقضـاء  تنقالت األفراد تكون صباحا ومساء بسبب العمل أو الدراسـة أو لقضـاء  

  ..د التنقالت يزداد بحسب وسيلة النقلد التنقالت يزداد بحسب وسيلة النقلعدعد

أن طاقـة اسـتيعاب بواسـطة الحافلـة غيـر      أن طاقـة اسـتيعاب بواسـطة الحافلـة غيـر        إالإالرغم تطور عرض خدمات النقـل الحضـري   رغم تطور عرض خدمات النقـل الحضـري     --

، ، كافية وهذا لعدة عوامل منها عـدم االنتظـام، وفوضـى التسـيير، تـأخر االنطـالق والوصـول       كافية وهذا لعدة عوامل منها عـدم االنتظـام، وفوضـى التسـيير، تـأخر االنطـالق والوصـول       

  ..عدم توزيع أغلب لعدد الحافالت على مختلف األوقاتعدم توزيع أغلب لعدد الحافالت على مختلف األوقات  إلىإلى  ةة، باإلضاف، باإلضافمدة التنقلمدة التنقل  للوطووطو
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أما بخصوص تواجد المحطات والمواقـف فهـي تفتقـر ألدنـى شـروط المحطـات الحضـرية        أما بخصوص تواجد المحطات والمواقـف فهـي تفتقـر ألدنـى شـروط المحطـات الحضـرية          --

  ..لضيقها وانعدام الصيانة والنظافة والمرافق والتجهيزاتلضيقها وانعدام الصيانة والنظافة والمرافق والتجهيزات

مـن  مـن  االسـتغالل العشـوائي للخطـوط    االسـتغالل العشـوائي للخطـوط      إلىإلىالمعنية أدى المعنية أدى   اإلدارةاإلدارةغياب التنظيم المحكم من قبل غياب التنظيم المحكم من قبل   إنإن  --

المكـان الـذي يقصـده    المكـان الـذي يقصـده      إلـى إلـى تأخر المتنقل في الوصـول  تأخر المتنقل في الوصـول    إلىإلى  أدىأدىالنقل الحضري مما النقل الحضري مما   متعامليمتعامليقبل قبل 

  ..نقص في عدد الحافالت وكذلك االكتظاظ في حركة المرورنقص في عدد الحافالت وكذلك االكتظاظ في حركة المرور  إلىإلىكما يرجع هذا التأخر كما يرجع هذا التأخر 

أكـده  أكـده    ال الحافلـة وهـذا مـا   ال الحافلـة وهـذا مـا   يعد االكتظاظ من أهم المشاكل التي يعاني منها المتنقل أثناء اسـتعم يعد االكتظاظ من أهم المشاكل التي يعاني منها المتنقل أثناء اسـتعم   --

الجسـدي  الجسـدي    اإلرهـاق اإلرهـاق المترتبـة عـن هـذا االكتظـاظ تتمثـل فـي       المترتبـة عـن هـذا االكتظـاظ تتمثـل فـي         اآلثاراآلثارالمبحوثين، وأبرز المبحوثين، وأبرز أغلبية أغلبية 

  ..النقل وذلك بنسب متفاوتةالنقل وذلك بنسب متفاوتة  وسائلوسائلعملية السرقة والملل من عملية السرقة والملل من   إلىإلىوالتعرض والتعرض 

نوعية الخدمة شيء مهم بالنسبة للمتنقل فمن ناحية معاملـة السـائق والقـابض فهـي مقبولـة      نوعية الخدمة شيء مهم بالنسبة للمتنقل فمن ناحية معاملـة السـائق والقـابض فهـي مقبولـة        إنإن  --

  ..التي يقلل فيها من احترام المتنقلالتي يقلل فيها من احترام المتنقلحد ما، باستثناء بعض الحاالت حد ما، باستثناء بعض الحاالت   إلىإلى

فـي قبـول المتنقـل واسـتعمال للحافلـة      فـي قبـول المتنقـل واسـتعمال للحافلـة        أساسيأساسيتوفر ظروف الراحة والنظافة واألمان دور توفر ظروف الراحة والنظافة واألمان دور   إنإن  --

من عدمه فالنظافة توفر جو الراحة وتجعلهـم يميلـون السـتعمال الحافلـة النظيفـة وعلـى هـذا        من عدمه فالنظافة توفر جو الراحة وتجعلهـم يميلـون السـتعمال الحافلـة النظيفـة وعلـى هـذا        

ـ        إجابـات إجابـات األساس فقـد كانـت   األساس فقـد كانـت    ـ      المبحـوثين متفاوتـة فـي مـدى تـوفر الحافل ة علـى شـروط   ة علـى شـروط   المبحـوثين متفاوتـة فـي مـدى تـوفر الحافل

  ).).النظافة،الراحة،السالمة،األمانالنظافة،الراحة،السالمة،األمان((

نقـص فـي عـدد الحـافالت وسـوء تنظـيم       نقـص فـي عـدد الحـافالت وسـوء تنظـيم         إلـى إلـى مشكلة النقل والتنقل ترجع في معظمهـا  مشكلة النقل والتنقل ترجع في معظمهـا    إنإن  --

، وهذا راجع لالكتظاظ على مسـتوى الحظيـرة وكـذا اكتظـاظ علـى مسـتوى الخطـوط        ، وهذا راجع لالكتظاظ على مسـتوى الحظيـرة وكـذا اكتظـاظ علـى مسـتوى الخطـوط        اإلدارةاإلدارة

المقدمـة فـي هـذا الميـدان     المقدمـة فـي هـذا الميـدان       الخدمـة الخدمـة واالستغالل العشوائي لها، وهذا ما انعكس سلبا على نوعيـة  واالستغالل العشوائي لها، وهذا ما انعكس سلبا على نوعيـة  

  ..نقص المرافق الخاصة بهذا القطاع مثل الحالة السيئة للطرقاتنقص المرافق الخاصة بهذا القطاع مثل الحالة السيئة للطرقات  إلىإلى  إضافةإضافة

لتفعيـل  لتفعيـل  بعـض االقتراحـات مـن طـرف المبحـوثين      بعـض االقتراحـات مـن طـرف المبحـوثين        إلىإلىمن خالل الدراسة الميدانية تم التوصل من خالل الدراسة الميدانية تم التوصل 

تلبيـة  تلبيـة    إلـى إلـى يسعى ويتوصل ا األخيـر مـن خـالل اقتراحـاتهم     يسعى ويتوصل ا األخيـر مـن خـالل اقتراحـاتهم       إنإنقطاع النقل الحضري من أجل قطاع النقل الحضري من أجل 



  ))المحطة الجدیدة المحطة الجدیدة   --بوزوران بوزوران ((  دراســة الخـط الحضريدراســة الخـط الحضري                                                  الفصل الثالث                                         الفصل الثالث                                         

91 
 

المتنقل سواء على مستوى الحـي أو المدينـة ككـل هـذه االقتراحـات يمكـن أن تلقـي        المتنقل سواء على مستوى الحـي أو المدينـة ككـل هـذه االقتراحـات يمكـن أن تلقـي          متطلباتمتطلبات

  ::الضوء على بعض النقائص التي يعاني منها النقل من بينها الضوء على بعض النقائص التي يعاني منها النقل من بينها 

  ..توفير الحافالت الالزمة التي تكون أكثر راحة لكون األحياء بعيدة عن وسط المدينةتوفير الحافالت الالزمة التي تكون أكثر راحة لكون األحياء بعيدة عن وسط المدينة  --

  ..ال لممارسة نشاط النقلال لممارسة نشاط النقلأن يشترط في السائق الكفاءة والخبرة وأن يكون مؤهأن يشترط في السائق الكفاءة والخبرة وأن يكون مؤه  --

  ..التقليل من االزدحام وباختيار مواقع المرافق وتهيئتهاالتقليل من االزدحام وباختيار مواقع المرافق وتهيئتها  --

  ..زيادة عدد مفتشي النقل وتوفير الوسائلزيادة عدد مفتشي النقل وتوفير الوسائل  --

  ..تنظيم مواقيت تنقل الحافالتتنظيم مواقيت تنقل الحافالت  --

  ..استغالل الخطوط للمتعامل القادر على توفير حافالت من النوع الجيداستغالل الخطوط للمتعامل القادر على توفير حافالت من النوع الجيد  فيفياألولوية األولوية   إعطاءإعطاء  --

  ..لقانونية للمركبات ومراقبة كل خطوط التعبئة المبالغ فيهالقانونية للمركبات ومراقبة كل خطوط التعبئة المبالغ فيهاتحديد طاقة االستيعاب اتحديد طاقة االستيعاب ا  --

  ..تعبيد الطرقات وتهيئة مواقف الحافالتتعبيد الطرقات وتهيئة مواقف الحافالت  --

  . . مسايرة بين خطوط النقل والهياكل القاعدية المتوفرةمسايرة بين خطوط النقل والهياكل القاعدية المتوفرة  إيجادإيجاد  --

تخصيص أروقة في الخط الحضري خاصة بحافالت النقـل، ومنـع نوقـف ومـرور السـيارات      تخصيص أروقة في الخط الحضري خاصة بحافالت النقـل، ومنـع نوقـف ومـرور السـيارات        --

  ..بها خاصة في ساعات الذروةبها خاصة في ساعات الذروة

  ..التنظيم القانوني بين المتعاملين بهدف رفع مستوى الخدمةالتنظيم القانوني بين المتعاملين بهدف رفع مستوى الخدمة  --

على ضوء هذه االقتراحات قمنا بوضع مختلـف التوصـيات الالزمـة لمعالجـة مختلـف مشـاكل       على ضوء هذه االقتراحات قمنا بوضع مختلـف التوصـيات الالزمـة لمعالجـة مختلـف مشـاكل       

  ::النقــل وفقــا لدراســتنا لهــذا الخــط الحضــري ومــن أهــم التوصــيات التــي خرجنــا بهــا النقــل وفقــا لدراســتنا لهــذا الخــط الحضــري ومــن أهــم التوصــيات التــي خرجنــا بهــا 

ـ   إعطاءإعطاء  -- ـ أهمية لنظام النقل عبر كامل المحيط، فقد تكون لق اءات تحسيسـية للمسـتغلين يـتم فيهـا     اءات تحسيسـية للمسـتغلين يـتم فيهـا     أهمية لنظام النقل عبر كامل المحيط، فقد تكون لق

  ..عرض أهمية النقل داخل المدينة وضواحيهاعرض أهمية النقل داخل المدينة وضواحيها
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دراسات ميدانية مع التطبيق تشمل توزيع مختلـف محطـات النقـل علـى كامـل الخـط       دراسات ميدانية مع التطبيق تشمل توزيع مختلـف محطـات النقـل علـى كامـل الخـط         إنشاءإنشاء  --

ويقتصـر علـى الجهـات    ويقتصـر علـى الجهـات      بإشـراف بإشـراف التكفل يكـون  التكفل يكـون    اا، هذ، هذحسب الكثافة السكانية للقطاعات العمرانيةحسب الكثافة السكانية للقطاعات العمرانية

  ..بلجان ذات كفاءات يتطلبها الميدانبلجان ذات كفاءات يتطلبها الميدان  اا، وهذ، وهذالمختصة المعنية بذلكالمختصة المعنية بذلك

  ..سياسة التحكم في توزيع شبكات النقل وتنظيم استغالل الخطسياسة التحكم في توزيع شبكات النقل وتنظيم استغالل الخط  إعدادإعداد  --

  ..للمتنقلللمتنقل  ةةالالزمالالزمضرورة توفير األمن والراحة والسالمة وكل الشروط ضرورة توفير األمن والراحة والسالمة وكل الشروط   --

  منصوص عليه في بطاقات التوثيق المعتمـدة مـن طـرف مديريـة النقـل     منصوص عليه في بطاقات التوثيق المعتمـدة مـن طـرف مديريـة النقـل       ماهرماهرااللتزام بتطبيق االلتزام بتطبيق   --

  ..لية النقللية النقلقصد تسهيل عمقصد تسهيل عم

ــرية    -- ــاحات الحض ــة المس ــرية  تهيئ ــاحات الحض ــة المس ــة  ((تهيئ ــاور مخصص ــاز مح ــفة،الطرقات، انج ــة األرص ــة  تهيئ ــاور مخصص ــاز مح ــفة،الطرقات، انج ــة األرص تهيئ

مع بعض التدعيمات ألن شبكة النقـل الحاليـة ال تسـمح وال تضـمن تغطيـة كاملـة       مع بعض التدعيمات ألن شبكة النقـل الحاليـة ال تسـمح وال تضـمن تغطيـة كاملـة         ...)...)للتوقفاتللتوقفات

  ..لمجمل الخط والمناطق العمرانيةلمجمل الخط والمناطق العمرانية

ـ           -- ـ         فرض قوانين صـارمة تحكـم وتـنظم النقـل الحضـري عبـر خطوطـه المتزايـدة بص ورة ورة فرض قوانين صـارمة تحكـم وتـنظم النقـل الحضـري عبـر خطوطـه المتزايـدة بص

  ..عشوائيةعشوائية
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  خالصة الفصل الثالثخالصة الفصل الثالث

المشـاكل التـي   المشـاكل التـي     أنأنمن خالل  الدراسة التـي قمنـا بهـا  تبـين لنـا      من خالل  الدراسة التـي قمنـا بهـا  تبـين لنـا        إليهاإليهاالنتائج التي توصلنا النتائج التي توصلنا   إنإن

هي جـزء مصـغر  مـن المشـاكل التـي      هي جـزء مصـغر  مـن المشـاكل التـي      ) ) المحطة الجديدةالمحطة الجديدة__بوزورانبوزوران((الحضري الحضري   يعاني منها الخطيعاني منها الخط

  إلـى إلـى يعاني منها  النقل الحضري الجماعي بواسطة الحافالت في مدينة باتنـة حيـث تـم التوصـل     يعاني منها  النقل الحضري الجماعي بواسطة الحافالت في مدينة باتنـة حيـث تـم التوصـل     

نظـر  نظـر    إعـادة إعـادة نظـرة  فاحصـة  بـل    نظـرة  فاحصـة  بـل      إلـى إلـى سطة الحافالت يحتاج  سطة الحافالت يحتاج  ااالنقل الحضري  الجماعي بوالنقل الحضري  الجماعي بو  أنأن

  تنظم الحركة بطريقة منسقةتنظم الحركة بطريقة منسقة    أسسأسس  إرساءإرساءفي سبيل في سبيل     أوضاعهأوضاعهشاملة في شاملة في 

لوسائل النقل على الخطوط  حسـب دراسـات الطلـب و العـرض      لوسائل النقل على الخطوط  حسـب دراسـات الطلـب و العـرض        األمثلاألمثلتالي  وجب التوزيع تالي  وجب التوزيع وبالوبال

هيئـة منظمـة  بهـدف التنسـيق بـين مسـتعملي النقـل  لضـمان         هيئـة منظمـة  بهـدف التنسـيق بـين مسـتعملي النقـل  لضـمان           إنشـاء إنشـاء ليكون بعده ضرورة ليكون بعده ضرورة 

  لوسائل النقل  والتسيير الجيد لشبكة النقل الحضري الجماعيلوسائل النقل  والتسيير الجيد لشبكة النقل الحضري الجماعي    األمثلاألمثلاالستغالل االستغالل 
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  الخاتمة

تعتبر جودة الحدمة هي العنصر المحدد الختيار صيغة النقل لالفراد الراغبين في التنقل، و ان مراعاة 

هذا الجانب في النقل الجماعي من شانه ان يقلل من استعمال السيارة الخاصة داخل المدينة و ماينتج 

  .عنها من اثار سلبية على البيئة و المحيط 

بوزوران ـ المحطة ان استطالع راي الزبائن حول المعايير الكيفية في حدمة النقل الحضري لخط 

الجديدة بمدينة باتنة، عبر عن مستوى الخدمة، هذا التدهور ناتج عن ضعف تسييري، وعدم احترام 

  .الزبون و رغباته، رغم ارتفاع مردودية هذا الخط و  تزايد اهميته

المدينة بشكل عام و تنظيمها يعني االستفادة من االساليب الجيدة المطبقة في المدن ان االهتمام بالنقل و 

التي برزت في هذا المجال، مع االخذ بعين االعتبار نتائج مجموع الدراسات التي يقوم بها الباحثين في 

كما  الجامعات، اذ من شان هذه الدراسات ان تضع تشحيص للواقع بالوقوف على نقاط القوة و الضعف

من شانها ايضا ان تقترح حلول لتصحيح انحرافات التسيير العملي و اليومي الستغالل الحدمة العمومية 

  .للنقل

  :نتائج الدراسة 

  :تائج نذكر اهمها في مايليسمحت لنا هذه الدراسة للوصول الى عدة ن

متعامل حسب  295يتميز سوق النقل الحضرى لمدينة باتنة بالفوضى في التسيير اذ نحصي  - 

، كما أن المتعاملين يتوزعون بصفة غير متوازنة تبعا لمردودية الخط وهذا 2011احصائيات 

 ما يثبت صحة الفرضية الثانية
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المحطة الجديدة من تدهور في جودة الخدمة، وإستياء المستعملين من عدة - يعاني خط بوزوران - 

 ؛الولى صحيحةجوانب كإكتظاظ الحافالت وقلة نظافتها ومنه فالفرضية ا

حافلة  57المحطة الجديدة أهم حط حضرى في مدينة باتنة اذ نحصى به - يعتبر خط بوزوران - 

 مسافر يوميا ولهذا يتم قبول الفرضية الثالثة؛ 3249اذ ينقل في المتوسط 

يعتادون النقل الجماعي بصفة منتظمة، وهذا يدل علي أنهم  %72حسب الدراسة الميدانية نسبة  - 

هذا النوع من الخدمات، وهم علي استعداد الستعمال الترامواي الرتفاع مستوى أوفياء لمثل 

، لكن هذا االستعمال مرتبط حسب راى الخدمة فيه، ولكونه وسيلة نقل حضرية متطورة

الزبائن بسعر التذكرة وهذا ما يستدعى الي ضرورة دراسة اسعار النقل بما يتناسب والمستوى 

 .تكاليف االستثمار ومنه فالفرضية الرابعة ايضا صحيحة لالفراد رغم ارتفاع المعيشي

  :آفاق وتطلعات الدراسة

المحطة الجديدة هو خط هام في مسار الترامواي قيد االنجاز لمدينة باتنة، وان االهتمام - خط بوزوران 

قل، بمستعملي هذا الحط واستطالع آرائهم أبرز أهمية احتواء المعايير الكيفية لجودة الخدمة في الن

لتجسيدها في خدمة النقل بواسطة الترامواي، حتي يؤدى هذا االستثمار الدور الذي وضع من أجله، 

    للرقي بخدمة النقل الحضرى جودة واستدامة 
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  الكتب: اوال

دار المريخ، الرياض، ( ، ، تنظيم وإدارة النقل، األسس، المشكالت الحلولسعد الدين عشماوي .1
 ؛)2005

دار الجامعة الجديدية للنشر، (،  اقتصاديات النقل دراسة تمهيديةسميرة إبراهيم أيوب،  .2
 ؛)2002اإلسكندرية، 

دار ، )نظرية وسياسة(االقتصاد الحضري عادل عبد الغني محبوب و سهام صديق خروفة،  .3
 ؛2008صفاء للنشر، عمان، 

–دالل القاضي ومحمود البياتي،منهجية وأساليب البجث العلمي،الطبعة األولى،دار حامد،عمان  .4
 .2008األردن،

  مذكرات: ثانيا

النقل الحضرى الجماعي وتنظيمه لمدينة  دراسة تحليلية لواقعحكيم بركاني وسليم العايب،  .1
 ENATT(،2003مذكرة تخرج ( عين مليلة،

،مذكرة ماجستير ، دراسة استشرافية –مشروع القطار الحضري لمدينة باتنة  شاكر بخضر، .2
2011. 

دراسة تحليلية للنقل الجماعي لمدينة المسيلة ، واقع وآفاق ، خربوش خالد ، قادم الشافعي ،  .3
 .ENATT  ،2002  مذكرة تخرج

حليم شيوخ ، صابر بوغريس ، دراسة سوسيو اقتصادية لحركة حافالت نقل الحضري  .4
،   ENATT، مذكرة تخرج ) مسكن 1200وسط المدينة (دراسة حالة الخط  –وتنظيمها 

 ؛1999

 . 2009،مذكرة الماجستير،النمو الحضري وعالقته بمشكالت النقل الحضري:روابحي سناء  .5

  :ووثائق جرائد الرسمية

المتضمن تنظيم النقل البري وتوجيهه ، المتضمن تنظيم النقل البري وتوجيهه ،   19881988ماي ماي     1010المؤرخ في المؤرخ في   1717//8888قانون رقم قانون رقم   ..11
  ..785785عدد عدد   2525الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، السنة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، السنة 

المتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل  1983يوليو  20القرار الوزاري المؤرخ في  .2
 .38، عدد 20السنة األشخاص المشترك، الجريدة الرسمية، 
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 ؛2008المخطط التوجيهي للتنمية والتعمير لوالية باتنة  .3

 ؛2008وثائق مديرية النقل لوالية باتنة،مكتب النقل البري للمسافرين  .4

 ؛2006جانفي  23وثائق مديرية النقل لوالية باتنة،احصاء  .5

 ؛2011وثائق مديرية النقل لوالية باتنة   .6

  .ETUB 2011وثائق مؤسسة النقل الحضري  .7



   

 المالحـــــــق



  )1(الملحق رقم 

  االستبانة في شكلها النهائي

  –باتنة  - جامعة الحاج لخضر

  كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

  -وإمدادنقل  -وتسييرا لخدمات اقتصادتخصص 

  :)ة(الكريم) ة(األخ

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

  وبعد،،،

  :التالية والتي تتعلق بالدراسة التي سيتم انجازها بعنوان اليكم االستبانة 

  "باتنة) المحطة الجديدة–بوزوران ( دراسة حالة الخط الحضري –النقل الحضري الجماعي "

  وذلك استكماال لمتطلبات نيل شهادة الماستر في النقل واالمداد من جامعة الحاج لخضر باتنة 

االستبانة المرفقة وملئها بدقة وعناية واختيار اإلجابات التي ترونها يرجى التكرم باالطالع على      

  .تستخدم إال ألغراض علمية ال غير مناسبة،علما أن إجابتكم ستحاط بسرية تامة ولن

  شاكرا لكم على حسن تعاونكم واهتمامكم،،،     

  تقبلوا خالص التحيات،،،

  غنية بركات: األستاذة إشرافتحت                                               وليد لوهابي :الباحث



  

  معلومات شخصیة :المحور االول  •

 أنثى   ذكر : الجنس -1

  فأكثر  60  60إلى  18من  سنة  18أقل من : السن 2-

  أخرى  متزوج   أعزب : الحالة العائلیة  -3

  جامعي  متوسط أو ثانوي  ابتدائي أو أقل : المستوى الدراسي -4

  بدون عمل  متقاعد عامل أو موظف  طالب : الوظیفة -5

  طبیعة التنقالت : ثانيالمحور ال •

  التنزه   الدراسة العمل: اسباب تنقالتك -1

  أخرى نقل غیر رسمي السیارة الخاصة سیارة األجرة الحافلة: الوسیلة التي تستعملھا أكثر -2

  أخرى لیال  صباحا ومنتصف النھار  صباحا ومساء : اكثر اوقات تنقلك -3

  ال  نعم : تستعمل النقل الجماعي بإستمرار -4

 "المحطة الجدیدة- بوزوران"تقییم مستوى الخدمة في حافالت الخط : لث المحور الثا •

  ضعیفة متوسطة  جیدة: للحافلةتقییم الحالة العامة  -1

  عنوان الخط المكتوب على الزجاج ترقیم الحافلة  رقم الخط المكتوب : معرفة اتجاه الحافلة -2

  ال  نعم : تسعیرة التنقل مناسبة -3

   ال  نعم : مالئمة المواقف و المحطات -4

    سیئة  جیدة   حسنة : معاملة كل من  السائق والقابض -5

  أكثر من عامل  السالمة األمان النظافة  الراحة: تتوفر الحافلة على -6

  ال  نعم : زمن الرحلة مناسب -7

  كالھما  االكتظاظ في حالة المرور نقص في الحافالت  : في حالة ال ماھي األسباب  -8

  جمیعھا  لتزام  عدم اال سوء المعاملة غیاب األمن : المشاكل التي تواجھھا أثناء تنقلك -9

 ال  نعم : تغطي مؤسسة النقل الحضري كل متطلبات النقل على مستوى الحي - 10

  .........................................................................................ماھو رایكم حول مشروع ترامواي لمدینة باتنة؟- 11



  ال  نعم : لتي تتلقاھاھل انت راض عن خدمات النقل ا - 12

اھي اقتراحاتك لتحسین ھذه الخدمات ال م: في حالة اإلجابة بـ - 13
....................................................................................................................................................
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  *شكرا لكم على حسن تعاونكم واهتمامكم*
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