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ملخص:
ىدفت الدراسة إذل حتديد العوامل األكثر أتثَتا على الطلب على السكن لذوي الفئات
االجتماعية اظتختلفة ،وحتديد شكل وطبيعة تفاعلها وأتثَت بعضها على بعض .وقد مت الًتكيز يف ىذه
الورقة على استعمال الطرق والتقنيات الكمية كأداة لًتشيد ىذه الدراسة وإعطائها مصداقية أكرب ،ؽتا
يعزز من فرص االستجابة اضتقيقية لطموحات طاليب السكن.
وقد خلصت الورقة بعد دراسة لعينة من طاليب السكن يف والية اظتدية إذل أن كل من
اظتتغَتات ( اصتنس ،اضتالة االجتماعية ،اظتهنة ،بعد السكن عن العمل) ال تربطها عالقة قوية ابلطلب
على السكن الذي مت قياسو ب ـ"اإلنفاق على السكن" .بينما "الدخل الشهري"" ،عدد أفراد األسرة"،
"مساحة السكن" ،و"جودة اظتسكن" ،ىي العوامل األكثر أتثَتا على اإلنفاق على السكن.
الكلمات ادلفتاحية :السكن ،الطلب على السكن ،النمذجة القياسية.

Abstract:

The study aimed to identify the most influencing factors on the
housing demand of different social groups, and to determine the form
and nature of their interaction between each other. The focus of this
paper was on using quantitative methods and techniques as a tool to
rationalize the study and give it greater credibility, thus enhancing the
chances of a real response to the aspirations of housing seekers.
After studying a sample of housing seekers in the state of
Medea, the paper concluded that each of the variables (gender, marital
status, occupation, distance to work from work) do not have a strong
relationship with housing demand, which was measured by "housing
---------------------------*ادلؤلف ادلراسل
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spending". While "monthly income", "number of family members",
"area of residence", and "quality of housing" are the most influencing
factors on housing spending.
Keywords: housing, housing demand, standard modeling.

مقدمة:
يشكل السكن أساسا قواي لتحقيق اظتتطلبات اظتعنوية والروحية لألفراد ويعززىا مثل الشعور
ابالنتماء للمجتمع ،الوالء ،روح التضحية ،الشعور ابظتسؤولية االجتماعية ،الرضا عن الذات،
االستعداد للمشاركة يف اجملهود االجتماعي وغَتىا ،كما يعمل على تقوية الروابط االجتماعية وتوفَت
شروط االستقرار السياسي واالجتماعي اللذان يعتربان شرطان أساسيان ألي غتهود تنموي.
أما من الناحية االقتصادية فإن تطور قطاع السكن خيلق ديناميكية جتر وراءىا كل القطاعات
األخرى وعلى رأسها قطاع البناء والتعمَت ،الذي يشكل بناء اظتساكن أحد دعائمو الرئيسية ،كما
يشكل عامال ػتفزا لنمو القطاعات االقتصادية األخرى مثل شركات البناء والصناعات اظتنتجة
لوسائل االؾتاز ،صناعة مواد البناء وجتارهتا ،خدمات اطتربة والدراسات التقنية وغَتىا.
إن السكن يساىم يف إشباع حاجة الفرد إذل السكن وذلك من خالل اطتدمات اليت يوفرىا،
لذلك فهو يعترب سلعة استهالكية يتحدد سعرىا تبعا للعرض والطلب ،فالعرض يتحدد بعدة عوامل
أمهها السياسة االجتماعية واالقتصادية للدولة ونظرهتا إذل أمهية السكن يف كل مرحلة من مراحل
تطور اجملتمع وكذلك ابإلمكانيات اظتالية واالقتصادية اظتتاحة ،اظتوجهة للتكفل هبذا القطاع ودرجة
تطور مؤسسات االؾتاز.
من جهتو يتحدد الطلب بعوامل اقتصادية ،اجتماعية وثقافية كثَتة ختتلف من منطقة إذل
أخرى ومن غتتمع إذل آخر حسب مراحل تطور ىذا اجملتمع أو ذاك.

أ .مشكلة الدراسة  :انطالقا ؽتا سبق ،ديكننا طرح السؤال الرئيسي اظتوارل :ما هي حمددات الطلب
على السكن يف والية ادلدية؟
انطالقا من السؤال الرئيسي السابق نطرح األسئلة الفرعية اظتوالية:

 -ما اظتقصود ابلسكن واإلسكان؟

 -ما ىو واقع السكن يف والية اظتدية؟

 -ما ىو النموذج القياسي اظتناسب لدالة الطلب على السكن يف والية اظتدية؟
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ب .أمهية الدراسة :من ىذا اظتنطلق تربز أمهية موضوع دراستنا حول الطلب على السكن،
وذلك من أجل توضيح العوامل اليت حتكم ىذا الطلب ػتاولُت الًتكيز على السعر كونو احملدد
الرئيسي يف تقدير الطلب والتنبؤ حبجمو ،لنتساءل بعدىا عن وجود عوامل وػتددات أخرى عتا نفس
(أكثر أو أقل) أتثَت من السعر على الطلب على السكن مبختلف أشكالو وأنواعو وذلك من خالل
الدراسة االقتصادية القياسية اليت سنعتمدىا يف ىذا البحث.
ت .أهداف الدراسة :
 التعرف على اظتفاىيم العامة اظتتعلقة ابلسكن واإلسكان.
 التعرف على واقع السكن يف والية اظتدية.
 وضع أسس علمية لتصميم دالة الطلب على السكن ابالعتماد على معطيات والية اظتدية.
ث .فرضيات الدراسة:
تنبثق منطلقات الدراسة من الفرضيتُت التاليتُت اليت مفادمها:

 يتأثر الطلب على السكن ابلعناصر التالية :خصائص تتعلق هبيكل السكن (اظتساحة ،عدد
الغرف ،موقع السكن ،طبيعة السكن )...وخصائص تتعلق جبودة السكن وجودة اضتي الذي يقع فيو
السكن.
 وجود عالقة عكسية بُت الطلب على السكن وسعر السكن ،وعالقة طردية بُت الطلب على
سكن وبُت جودة اظتسكن.
ج .منهج الدراسة:

نعتمد يف ىذه الدراسة على اظتنهج الوصفي والتحليلي اظتناسب لتحقيق أىداف البحث
اظتتمثلة يف اظتعرفة الدقيقة والتفصيلية لعناصر اظتشكلة ػتل الدراسة ،حتليل خصائصها والعوامل اظتؤثرة
فيها ،كذلك يتم االعتماد على منهج دراسة اضتالة يف جتميع البياانت واظتعلومات األولية لعينة من
سكان والية اظتدية ،وحتليلها ومعاصتتها إحصائيا ابستخدام األدوات اإلحصائية والقياسية.
ح .تقسيمات الدراسة :انطالقا ؽتا تقدم سوف نتطرق يف ىذه الورقة البحثية إذل احملاور





الرئيسية التالية:
أوال :مفهوم السكن والطلب عليو.
اثنيا :قطاع السكن يف والية اظتدية.
اثلثا :تقدير دالة الطلب على السكن يف والية اظتدية.
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أوال :مفهوم السكن والطلب عليه
ينبغي ألغراض الدراسة أن نقف على بعض اظتفاىيم اظتهمة اليت ختص اظتوضوع ،ومنها:
 .1السكن:

من الناحية اللغوية :للسكن يف اللغة العربية معاين ومفاىيم لغوية كثَتة من بُت أمهها ما جاء يف "
معجم لسان العرب" (منظور ،2007 ،صفحة :)2052
 أن السكن حيمل معٌت السكينة اليت تعٍت الرزتة ،الطمأنينة واالرتياح. أن السكن يعٍت االستقرار واظتكوث يف مكان ظتدة طويلة. أن السكن يعٌت اظتأوى ،اظتأكل ،واظتقام؛ حيث يقال على الدار سكن أي مأوى ،مأكل ومقام)مكوث(.
 أن السكن يعٍت دل مشل أىل القبيلة. ويقال سكناهتم أي :منازعتم ،استقامتهم وحسن حاعتم ،ويقال على مساكنهم أي على منازعتم.وؽتا سبق يتبُت أن السكن يف اللغة العربية مصطلح جامع ويعرب عن مضامُت كثَتة ،من أمهها:
 ال بد أن يتحقق فيو اظتأوى واظتأكل واظتقام. ال بد أن يتحقق فيو االستقرار واظتكوث ظتدة طويلة. ال بد أن يوفر لصاحبو السكينة والطمأنينة والوداعة والوقار )االحًتام( . يساىم يف حتقيق األلفة بُت اظتقيمُت وانسجامهم وتفامههم. يعترب معيارا ضتال ساكنيو ،منازعتم )منزالهتم ( واستقامتهم وحسن حاعتم.فالسكن هبذه اظتعاين يكتسي أمهية ابلغة يف حياة الناس ،فهو ليس غترد ذلك اعتيكل اظتادي
من البناية بل مفهوم شامل جامع تتجسد وتًتكز فيو ؼتتلف جوانب اضتياة االجتماعية ،االقتصادية
والثقافية.
سنتناول السكن مبفهومو الواسع الشامل ،وابلتارل فهو خيتلف عن اظتسكن والبيت (اظتنزل أو
اظتأوى) ،كما خيتلف عن السكن مبعٌت " "Logementالذي جاء تعريفو يف اإلحصاء العام
للسكن والسكان أبنو ببساطة عبارة عن "مكان مغلق مغطى مكون من غرفة أو عدة غرف ؼتصصة
لإلقامة .....أحياان يكون عبارة عن مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأوى أو ؼتبأ بسي ـ ـ ـ ـط ،خيمة أو كوخ" ........
).(O.N.S-, 1988, p. 17
لقد جاء يف تقرير لألمم اظتتحدة عن السكن كونو "...ليس فقط البناية اليت أيوي إليها
اإلنسان لكن كذلك كل ما يوجد بداخل ىذه البناية وما حييط هبا من خدمات وجتهيزات والوسائل
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اليت يكون وجودىا ضروري أو مستحسن لضمان النظافة أو السالمة اصتسدية (اظتادية) واظتعنوية
وكذلك الرفاىية االجتماعية (العيش الكرًن) للعائلة والفرد ،فالسكن ليس فقط ملجأ وإاما يشتمل
على مستوى من التجهيزات واطتدمات اليت تربط الفرد وعائلتو ابصتماعة احمللية ،واصتماعات احمللية
ابظتنطقة اليت تنمو فيها وتتطور"). (N-U, 1977, p. 46
السكن ىو اظتكان الذي يلجأ إليو اإلنسان ليقي نفسو من الظروف اصتوية القاسية ،مثل
درجة اضترارة الشديدة ،أشعة الشمس ،الربودة القاسية ،كما يلجأ إليو الفرد للراحة من عناء العمل
واسًتجاع طاقتو وقدرتو على العمل وكذلك ضتماية نفسو من اظتؤثرات اطتارجية الضارة .من جهة
أخرى ديكن اظتسكن اإلنسان من القيام أبوجو النشاط الضرورية إلعادة إنتاج قوة عملو وقدرتو على
العمل مثل :الطهي ،الغسل ،الكي ،التخزين ،تناول الطعام ،اظتلبس ،اضتمام ،النوم ،كما يشكل
فضاء ضروراي للفرد إلشباع كثَت من حاجاتو مثل القراءة ،الكتابة ،استقبال األصدقاء ،االستماع إذل
اظتوسيقى ،مشاىدة التلفزيون ،تنمية اعتواايت اظتختلفة ألفراد األسرة.
من خالل ما أشَت إليو أعاله نستنتج أن السكن:
 من الناحية اظتكانية :يتعدى اجملال الضيق للبيت أو اظتنزل ليشمل ابإلضافة إذل ذلك غتالجغرايف أوسع قد يشمل اظترافق اطتارجية اظترافقة للبيت.
 من الناحية العمرانية :البد أن تراعى فيو معايَت األمان ،اطتصوصيات الثقافية واالجتماعية،التزاحم (الكثافات) ،التكامل مع البيئة احمليطة ،سهولة الوصول ،االستفادة من الشبكات ومن اظترافق
واطتدمات والنشاطات ،ال يكفي اضتصول على أربعة جدران وسقف بل جيب توفَت كل اظترافق واللوازم
الداخلية واطتارجية اليت تسهل حياة السكان وتساىم يف تطوير وازدىار األفراد واصتماعات.
 .2اإلسكان:

كلمة إسكان ابإلؾتليزية  Housingتعٍت الرصيد السكٍت أو العملية أو األسلوب الذي
يتـم من خاللو خلق ىذا الرصيد ،فاإلسكان عند تشارلز إبرمز ال يعٍت فقط اظتنزل بل إنو جزء من
إطار اظتنافع العامة والنقل واظتدارس والًتفيو والتمويل واإلنتاج والتدريب ورتيع ضرورايت اضتياة األخرى
(عويف ،2014 ،صفحة .)125
مبعٌت آخر ىو ذلك النشاط اطتاص بتحديد متطلبات السكن :دراسة رغبات ،احتياجات
وطموحات األفراد اظتتعلقة ابلسكن والتمكن من حتديد العوامل اليت تتحكم يف الطلب على السكن
لدى الفئات االجتماعية اظتختلفة ،حصر العوامل اظتختلفة اليت تتحكم يف سوق السكن ،عوائق

148

تقدير دالة الطلب على السكن دراسة حالة والية ادلدية للفرتة ( ،)2018-1998شرعي احلسني
---------------------------------------

وصعوابت اضتصول على السكن ،إجراءات وسبل تدعيم اضتصول على السكن ومدى مسامهة
السكن يف حتقيق االستقرار االجتماعي والنفسي.
 .3احلاجة واحلق يف السكن:

يعٍت اظتسكن الذي جيب أن حيصل عليو األشخاص ،وذلك على أساس اظتعايَت اليت حتددىا
السياسات العامة للدول ،وإذا ما قمنا ابظتقارنة بُت السكن اظتطلوب والسكن الذي يقع ابلفعل ضمن
اظتقدرة اظتالية لألشخاص أو السكن الذي خيتارون العيش فيو ،سوف نتوصل إذل فجوة دتثل
االحتياجات غَت اظتشبعة من الناحية الكمية والنوعية (شعبان ،2014 ،صفحة  ،)485ومن ىنا
فإن اظتهمة تكون ىي حتديد كيفية إغالق ىذه الفجوة من خالل مزيج من اإلجراءات تدخل يف
نطاق السياسة العامة للدولة.
ومعلوم أن اصتزائر تقوم بتقدًن إعاانت لألشخاص معدومي الدخل أو متوسطي الدخل
وىذا من أجل اظتوازنة بُت القدرة اظتالية للشخص والقدرة على الدفع مقابل اضتصول على سكن.
 .4الطلب على السكن:

ويعٍت السكن الذي يكون األشخاص على استعداد لدفع ذتن شرائو يف ضوء مستوى
مداخيلهم وسعر السكن وسعر السلع األخرى اليت ديكنهم شراؤىا مبا لديهم من دخل (شعبان،
 ،2014صفحة  ،)491وابلنسبة لألسرة منخفضة الدخل فإن الطلب على السكن يكون أدىن
بكثَت من االحتياج السكٍت ،وقد يكون األمر صحيحا أيضا ابلنسبة لألسر ذات الدخل اظترتفع إذا
افتقدت اضتصول على التمويل أو تعرضت ظتعوقات أخرى تتعلق ابلسوق ،ففي ىذه اضتالة فإن إزالة
معوقات وختفيف شروط اضتصول على التمويل يشكل إجراء أكثر فعالية وكفاءة من تقدًن مساعدات
اإلعاانت اضتكومية ،وعتذا من اظتفيد حتديد شرائح الطلب اليت تتعرض ظتعوقات ال تواجهها الشرائح
األخرى.
 .5عرض السكن:

ىو غتموع أو كمية السكنات اليت تستطيع الدولة أو اظتؤسسات اطتاصة عرضها خالل فًتة
زمنية معينة (خَتات ،2009-2008 ،صفحة  ،)15ويعتمد عرض السكنات على قيمة اظتسكن،
كما يرتبط بتكاليف إنشاء ىذا اظتسكن واليت تشمل سعر األرض ،تكاليف البناء ،توقعات
اظتستثمرين ،واظتتغَتات األخرى ،كما يرتبط عرض السكن على قدرات االؾتاز الوطنية.
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اثنيا :قطاع السكن يف والية ادلدية

 .1تطور حظرية السكن يف والية ادلدية

حتتوي والية اظتدية على حظَتة سكنية تقدر بـ  211671وحدة سكنية إذل غاية
 ،2019/01/01أي ما ديثل معدل شغل للسكن يعادل  3.95فرد للسكن الواحد ،وعليو ديكننا
تلخيص تطور حظَتة السكن يف والية اظتدية يف اصتدول التارل (تقرير ،2019 ،صفحة :)3
اجلدول رقم( : )1تطور نسبة شغل السكن يف والية ادلدية

 0332 8112 8113 8101 8100 8108 8102 8102 8102 8102 8102السنة
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حظَتة
السكن

ادلصدر :مديرية السكن لوالية ادلدية.
من خالل ما سبق نالحظ أن اضتظَتة السكنية لوالية اظتدية يف الفًتة اظتمتدة من  1998إذل
غاية  2018ىي يف تزايد مستمر حيث بلغت  105160سكن سنة  ،1998اتريخ بداية سياسة
التعديل اعتيكلي اليت وقعتها اضتكومة اصتزائرية مع البنك العاظتي ،وىو اتفاق كان ينص على ضرورة
تشجيع القطاع اطتاص على االستثمار يف قطاع السكن وتنظيم سوق السكن من طرف الدولة،
لتصل إذل  151221سكن سنة  ،2008وىي سنة سن قانون السكن اصتديد اظتعمول بو حاليا
والذي حيدد قواعد منح السكن االجتماعي اإلجياري ،لتصل سنة  2018إذل 211671سكن.
 .2التحدايت والعراقيل اليت تواجه قطاع السكن بوالية ادلدية

ىناك عدة حتدايت تواجو ىذا القطاع اضتساس ابلوالية منها ما ىو ذايت ومنها ما ىو
موضوعي ،ديكن ذكر أمهها يف النقاط التالية (اظتدية:)2018 ،
 نقص العقار ادلالئم وادلهيأ الستقبال برامج السكن :ىناك نقص ملحوظ يف اظتساحةالعمرانية اظتخصصة للسكن هبذه الوالية وخاصة يف بعض البلدايت كاظتدية ،سغوان ،سيدي نعمان،
أوالد ذايد ،بعطة ،اتبالط ،العيساوية وغَتىا من البلدايت األخرى اليت تعاين من ىذا اظتشكل ؽتا
يؤثر سلبا على تسجيل وإؾتاز اظتشاريع السكنية هبا وخاصة وأن التشريع اظتعمول بو حاليا ال يسمح
بنزع اظتلكية لتسجيل الربامج السكنية.
 -عجز مكاتب الدراسات ووسائل اإلجناز للتكفل بربامج السكن:وىذا اظتشكل ال يقل

أمهية عن األول ،حبيث تعترب الدراسات التقنية شرطا أساسيا يف اإلؾتاز وضعف أتىيلها يعطل
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ويعرض اإلؾتاز للتأخَت أو التوقف أو عدم االنطالق هنائيا ،أو ما يالحظ يف كثَت من األحيان سوء
التحكم واظتتابعة التقنية لالؾتاز.
 -نقص اليد العاملة ادلؤهلة كما ونوعا :وىذا بدوره يؤثر سلبا على إؾتاز اظتشاريع اظتسجلة

ويؤخرىا ،كما يؤثر على نوعية البناءات ومطابقتها للمواصفات الدولية )رداءة النوعية( .

 -عدم استقرار سوق مواد البناء وارتفاع أسعارها :وىذا ما حدث خاصة يف سنوات ما

بُت  2015 - 2007ومازال ىذا التذبذب مستمرا إذل يومنا ىذا ،ؽتا اضطر الكثَت من اظتقاولُت
ومؤسسات اإلؾتاز إذل التخلي عن مشاريعهم بسبب اطتسائر الكبَتة اليت تعرضوا عتا نتيجة عتذا
االرتفاع اظتفاجئ ظتواد البناء خاصة اإلشتنت واضتديد.
 -صعوبة االنطالق يف السكن الريفي وطول مدة تسديد أقساط اإلعانة :وىذا راجع

أساسا إذل مشكل العقار الريفي حيث أن معظم األراضي اظتملوكة للخواص يف الريف غَت ؽتسوحة
من طرف مصاحل اظتسح العقاري وذلك بسبب اظتلكية اظتشًتكة )أرض الشياع( واظتسجلة أبشتاء
اآلابء واألجداد ؽتا يعرقل اضتصول على وثيقة اظتلكية أو اضتيازة من طرف البلدية ،ىذا لو أتثَت مباشر
على سَت عملية البناء الريفي ألن معظم سكان الوالية يقطنون ابلريف وابلتارل يؤثر سلبا على التنمية
الريفية يف الوالية.

 -ضعف قدرات اإلجناز دلؤسسات البناء وضعف أتهيلها :ويتعلق األمر مبحدودية وسائل

االؾتاز اظتستعملة وقدمها ابإلضافة إذل ضعف التأطَت التقٍت عتذه اظتؤسسات مبا يتالءم مع متطلبات
وشروط العمران اصتديدة.

 مشكل ادلناخ والتقلبات اجلوية :وىذا اظتشكل يؤدي إذل أتخَت عملية اإلؾتاز وخاصة يففصل الشتاء أين تكثر األمطار والثلوج و اإلنزالقات وخاصة يف اظترتفعات مثل اظتدية والربواقية،
اتبالط ،بن شكاو ،ومناطق غرب الوالية ؽتا يعطل عملية البناء واإلؾتاز شهورا ) من  3إذل  6أشهر
يف اظتتوسط يف السنة( .
 -ادلشكل اجليولوجي :ىذا التحدي يلعب دورا كبَتا يف رفع تكلفة البناء ابلوالية وخاصة يف

مدينة اظتدية ،حيث يساىم يف ارتفاع التكلفة اظتتعلقة بتهيئة األرض وعملية التسطيح ومكافحة
االنزالقات ،وبناء جدران اإلسناد وغَتىا من التكاليف اإلضافية.

 -كثرة وتعقد اإلجراءات اإلدارية وادلالية :إن كثرة اإلجراءات اإلدارية وتعقد عمليات

الدفع والتحصيل اظتارل ،ابتداء من مرحلة إعداد اظتشروع وحتضَت الدراسات التقنية إذل غاية االنتهاء
من اؾتازه تساىم أيضا يف تباطؤ االؾتاز ،وتعطيلو أو أحياان حىت يف توقفو.
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 .3واقع وأفاق قطاع السكن بوالية ادلدية (برانمج توزيع السكن العمومي اإلجياري لسنة
:)2018

تشهد والية اظتدية على غرار بقية والايت الوطن األخرى إقباال كبَتا على طلبات سكن
مبختلف أشكالو من السكن االجتماعي االجياري ،السكن الريفي ،السكن الًتقوي اظتدعم (التسامهي
سابقا) ،ىذه الصيغة األخَتة من ؼتتلف الربامج السكنية أصبح الطلب عليها يتزايد من يوم آلخر،
وذلك لتنامي فئة السكان ذوي الدخل اظتتوسط واظترتفع نسبيا ،نتيجة للتحسن اظتلحوظ ظتستوى
اظتداخيل اليت شهدهتا ؼتتلف قطاعات الشغل وكذا تقليص فرص اضتصول على السكنات االجتماعية
جراء احملددات القانونية اليت حتدد شروط االستفادة من ىذه الصيغة ،خاصة اظتادة اظتتعلقة ابلراتب
الشهري احملدد بـ ـ ـ ـ  24ألف دينار جزائري كأقصى دخل.
كما أن الدولة تركز يف تعاملها مع ىذا اظتلف على دعم السكن الًتقوي اظتدعم على حساب
السكن االجتماعي لعدة اعتبارات يعد التمويل أحد أسباهبا .ومن ىذا اظتنطلق مت منح ؼتتلف
عمليات برانمج السكن اظتشار إليو إذل مؤسسات اإلؾتاز سواء األجنبية يف إطار الشراكة أو الوطنية
اطتاصة والعمومية ،واليت منها الوكالة الوالئية للتسيَت والتنظيم العقاري اضتضري.
حيث استفادت والية اظتدية منذ سنة  1999إذل غاية هناية سنة  2018من تسجيل
 40.550سكن عمومي إجياري وأؾتز منها  28.959وحدة سكنية ،ويبقى إؾتاز 11.591
وحدة سكنية موزعة على  52بلدية تتكفل إبؾتازىا  168مقاولة ويضمن متابعتها  87مكتب
دراسات تقدم األشغال لباقي اإلؾتاز يقارب نسبة  %50موزعة كما يلي (تقرير ،2019 ،صفحة
:)10
 3.613 وحدة سكنية بنسبة تقدم أشغال تقل عن . % 30
 4.539 وحدة سكنية بنسبة تقدم أشغال ػتصورة بُت  30و .% 60
 3.439 وحدة سكنية بنسبة تقدم أشغال تتعدى .% 60
من انحية اظتوارد اظتالية فإن سنة  2017عرفت استهالك  12.01مليار دج وعرفت األشهر
األربعة األوذل لسنة  2018استهالك مبلغ  3.94مليار دج ؽتا يبُت بوضوح ضخامة اجملهودات اليت
تبذعتا الدولة لتمويل ىذه الصيغة من السكن.
وطبقا للربانمج اظتسطر من طرف الوالية فقد مت توزيع غتموع  2144وحدة سكنية خالل
الفًتة اظتمتدة من  2018/01/01إذل غاية  2019/01/01سلم ديوان الًتقية والتسيَت العقاري
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 1991وحدة سكنية والباقي مت تسليمو بعد حتصيل اظتستحقات عملية التوزيع تزامنت مع أربع
مناسبات:
اجلدول رقم( : )2عدد السكنات ادلوزعة خالل سنة  2018يف والية ادلدية
عدد السكنات اظتوزعة

اظتناسبة أو التاريخ

عدد السكنات اظتوزعة

اظتناسبة أو التاريخ

 580وحدة

2018/02/04

 814وحدة

8502/50/50

 956وحدة

2018/02/24

 1008وحدة

8502/52/85

 343وحدة

2018/03/19

 1021وحدة

8502/00/50

 265وحدة

2018/05/08

 1000وحدة

8502/08/0

عدد الوحدات اظتوزعة خالل 2144

عدد الوحدات اظتوزعة 3283

السداسي األول:

خالل السداسي الثاين:

اظتصدر :تقرير حول قطاع السكن لوالية اظتدية ،اجمللس الشعيب الوالئي لوالية اظتدية ،2019 ،ص .5

اثلثا :تقدير دالة الطلب على السكن يف والية ادلدية
 .1النموذج ادلستخدم:

عربت الدراسة عن اظتتغَت التابع يف النموذج اظتستخدم إبرتارل اإلنفاق على سلعة
اإلسكان ،حيث ديكن االعتماد على النموذج التارل يف التعرف على اظتتغَتات احملددة للطلب على
اإلسكان ( ،1990 ،Sheferالصفحات .)262-260
)DH = f (S, y, A, M, Q, F, DS, D0, N, QUAL, PC

حيث:
 (Dépense d'habitation ):DHديثل إرتارل اإلنفاق على سلعة السكن وىو غتموع كافة
النفقات الالزمة للحصول على اطتدمات اظتالزمة للحصول على السكن.
∑

 :Sاصتنس

 :Aالعمر
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 :Yالدخل الشهري (تًتاوح قيمتو بُت  ،1-4حيث أتخذ القيمة  1يف حالة أقل أو يعادل
10000دج ،القيمة  2يف حالة 25000 – 10001دج ،القيمة  3حالة – 25001
 40000دج ،القيمة  4يف حالة  40001دج فما فوق).
 :Mاضتالة االجتماعية (تًتاوح قيمتو بُت  ،1-2حيث أتخذ القيمة  1يف حالة متزوج والقيمة  2يف
حالة أعزب).
 :Qاظتؤىل الدراسي (تًتاوح قيمتو بُت  ،1-4حيث أتخذ القيمة  1يف حالة متوسط ،القيمة  2يف
حالة اثنوي ،القيمة  3حالة جامعي ،القيمة  4ما فوق جامعي).
 :Fالوظيفة (تًتاوح قيمتو بُت  ،1-5حيث أتخذ القيمة  1يف حالة إطار سامي ،القيمة  2يف حالة
موظف ،القيمة  3حالة تقٍت ،القيمة  4يف حالة عامل مهٍت ،القيمة  5يف حالة نشاط حر).
:D0مساحة السكن
:DSالبعد عن السكن
 : p1ذتن شراء السكن
 :nعدد أفراد األسرة
: C3مصاريف النقل
:C2مصاريف الكهرابء
 :C1مصاريف التزود ابظتياه
 :C4مصاريف صيانة السكن
 :QUALرقم قياسي يعرب عن جودة اظتسكن
حيث:
 :D1نوع السكن (تًتاوح قيمتو بُت ،2-1حيث أتخذ القيمة  1يف حالة سكن رتاعي ،القيمة
 2يف حالة سكن فردي).
 :D2طبيعة السكن (تًتاوح قيمتو بُت  ،4-1حيث أتخذ القيمة  1يف حالة سكن ىش ،القيمة 2
يف حالة منزل أرضي (تقليدي) ،القيمة  3يف حالة شقة يف عمارة ،القيمة  4يف حالة فيال).
 :D3عدد الغرف (تًتاوح قيمتو بُت  ،1-5حيث أتخذ القيمة  1يف حالة  ،f1القيمة  2يف حالة
 f2والقيمة  3حالة  f3والقيمة  4يف حالة  ،f4والقيمة  5يف حالة f5وما فوق).
 :D4الراحة (تًتاوح قيمتها بُت  ،2-1حيث أتخذ القيمة  1يف حالة ال والقيمة  2يف حالة نعم).
 :D5تغيَتات داخل اظتسكن (تًتاوح قيمتها بُت  ،2-1حيث أتخذ القيمة  1يف حالة ال والقيمة 2
يف حالة نعم).
 :D6تغيَتات بواجهة اظتسكن (تًتاوح قيمتها بُت  ،2-1حيث أتخذ القيمة  1يف حالة ال والقيمة
 2يف حالة نعم).
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 :D7غرف خاصة ابلذكور وأخرى ابإلانث (تًتاوح قيمتها بُت  ،2-1حيث أتخذ القيمة  1يف
حالة ال والقيمة  2يف حالة نعم).
 :D8للمطبخ استعماالت أخرى (تًتاوح قيمتها بُت  ،2-1حيث أتخذ القيمة  1يف حالة نعم
والقيمة  2يف حالة ال).
 :D9ختطيط مسكنك يليب االحتياجات العائلية (تًتاوح قيمتها بُت  ،2-1حيث أتخذ القيمة  1يف
حالة ال والقيمة  2يف حالة نعم).
النتيجة عتذا الرقم القياسي ( )QUALتًتاوح بُت  ،14- 0وكلما اقًتبت من  14تدل على
جودة اظتسكن ،وكلما اقًتب من الصفر فيعٌت أن اظتسكن بو بعض العيوب.
 ) Paramètres de la cité(:PCرقم قياسي يعرب عن جودة اصتوار أو اضتي الذي يوجد فيو
اظتسكن.
حيث:
 :D10اظتنطقة هبا عدد كاف من اظتدارس (تًتاوح قيمتو بُت  ،1-3حيث أتخذ القيمة  1يف حالة ال
توجد ،القيمة  2يف حالة إذل حد ما ،القيمة  3يف حالة نعم).
 :D11السكن لو مكان لوقوف السيارات (تًتاوح قيمتها بُت  ،2-1حيث أتخذ القيمة  1يف حالة
ال والقيمة  2يف حالة نعم).
 :D12احملالت التجارية (تًتاوح قيمتها بُت  ،4-1حيث أتخذ القيمة  1يف حالة منعدمة ،القيمة
 2يف حالة قليلة ،القيمة  3يف حالة إذل حد ما ،القيمة  4يف حالة كثَتة).
 :D13أماكن ظتمارسة الرايضة والًتفيو (تًتاوح قيمتها بُت  ،4-1حيث أتخذ القيمة  1يف حالة
منعدمة ،القيمة  2يف حالة قليلة ،القيمة  3يف حالة إذل حد ما ،القيمة  4يف حالة كثَتة).
 :D14األمن (يًتاوح قيمتو بُت  ،4-1حيث أتخذ القيمة  1يف حالة منعدم ،القيمة  2يف حالة
ضعيف ،القيمة  3يف حالة حسن ،القيمة  4يف حالة جيد).
 :D15النقل (يًتاوح قيمتو بُت  ،4-1حيث أتخذ القيمة  1يف حالة منعدم ،القيمة  2يف حالة
ضعيف ،القيمة  3يف حالة حسن ،القيمة  4يف حالة جيد).
 :D16اظتساحات اطتضراء (تًتاوح قيمتها بُت  ،4-1حيث أتخذ القيمة  1يف حالة منعدمة ،القيمة
 2يف حالة قليلة ،القيمة  3يف حالة إذل حد ما ،القيمة  4يف حالة كثَتة).
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 :D17اظترافق اإلدارية (تًتاوح قيمتها بُت  ،2-1حيث أتخذ القيمة  1يف حالة بعيدة والقيمة  2يف
حالة قريبة).
 :D18الشارع اظتوجود بو السكن (حيث أتخذ القيمة  1يف حالة إزعاج كثَت ،القيمة  2يف حالة
إزعاج إذل حد ما ،القيمة  3حالة ىدوء).
 :D19ضجيج اضتركة اظترورية يف الشارع اظتوجود بو السكن (حيث أتخذ القيمة  1يف حالة عالية،
القيمة  2يف حالة معتدلة ،القيمة  3حالة منخفضة).
 : D20اظتنطقة هبا مركز للشرطة (تًتاوح قيمتها بُت  ،2-1حيث أتخذ القيمة  1يف حالة ال والقيمة
 2يف حالة نعم).
 :D21اظترافق الصحية (تًتاوح قيمتو بُت  ،1-4حيث أتخذ القيمة  1يف حالة منعدمة ،القيمة  2يف
حالة ضعيفة ،القيمة  3حالة حسنة ،القيمة  4يف حالة جيدة).
النتيجة عتذا الرقم القياسي  PCتًتاوح بُت  27- 0وكلما اقًتبت من  27تدل على جودة اصتوار،
وكلما اقًتب من الصفر فيعٌت أن اصتوار غَت مالئم.
 .2بيان وحتليل الدراسة ادليدانية
 -1.2جمال الدراسة:

حدودا جغرافية عتا ،ومت الًتكيز على اظتدينة دون
اختذت الدراسة التطبيقية من دائرة اظتدية
ً
اظتناطق الريفية ،وذلك يعود لكثَت من األسباب بعضها ػتلي والبعض اآلخر مشًتك بُت احمللي
واطتارجي ،أما السبب احمللي فيعود إذل طبيعة النظر إذل منتوج السكن والطلب عليو يف اظتناطق الريفية
يف اصتزائر ،حيث ما زالت ىذه الشرحية من اجملتمع تنظر إذل السكن ليس كسلعة ديكن اضتصول
عليها يف سوق السكن ،احملدد ابلعرض والطلب ،بل يتم اللجوء يف كثَت من األحيان إذل السكن يف
بيت العائلة أو التحايل ابلبناء على األرض الزراعية بعد حتويلها ،وكذلك عدم اكتمال اطتدمات
اظتصاحبة للسكن يف اظتناطق الريفية )مثل مياه الشرب ،الكهرابء ،اظتواصالت( ،كل ىذا يدل على
عدم وضوح ودقة حجم الطلب على السكن ،ىذه االعتبارات وغَتىا تشكل معوقات مبدئية أمام
الباحث تبعده عن غترد التفكَت يف الدخول يف عملية حتديد العوامل احملددة للطلب على السكن يف
اظتناطق الريفية.
وأما السبب اظتشًتك بُت احمللي واطتارجي ،ىو أن الًتكيز على اظتدن دون اظتناطق الريفية يعود
إذل أن معظم الدراسات والبحوث يف ىذا اظتيدان ركزت على اظتدن وذلك لسهولة أخذ عينة مطابقة
للمجتمع من خالل رتع البياانت اطتاصة هبم واستخدامها يف التحليل ،وذلك لوضوح معادل سوق
156

تقدير دالة الطلب على السكن دراسة حالة والية ادلدية للفرتة ( ،)2018-1998شرعي احلسني
---------------------------------------

منتوج السكن ،ابإلضافة إذل أن األفراد يطلبون السكن يف اظتدينة سعيًا وراء طلب اضتصول على
خدمات اظترافق اضتضرية سواء الصحية ،التعليمية ،األمنية حىت وإن كان عملهم خارج اظتدينة.
اجلدول رقم( : )3الوضع الدميوغرايف لدائرة ادلدية 2018-1977

التاريخ

عدد سكان عدد سكان ( )3وىي مساحة
الوالية()1

الكثافة

مساحة الكثافة

الدائرة ( )2نسبة ( )2والية

السكانية دائرة

إذل ()1

اظتدية

اظتدية

0700

475510

08855

15.18

30,608 85800 54.19 20000,0

0720

652795

95839

14.68

803682 85800 74.39 20000,0

0772

802077

135927

16.95

91.4 20000,0

671,24 85800

8552

819933

148494

18.11

733,30 85800 93.43 20000,0

8502

232088

008,50

02085

0030,0 85800 70005 20000,0

يف
الوالية

السكانية يف
دائرة اظتدية

ادلصدر  :من إعداد الباحث

من اصتدول السابق ديكن مالحظة أن دائرة اظتدية يقيم هبا حاليا ما يقارب  % 19من
إرتارل سكان والية اظتدية وىذه النسبة يف زايدة مستمرة ،وىي تعٍت أن ما يقارب ستس سكان الوالية
يقيم يف دائرة اظتدية وذلك ابظتقارنة بباقي  18دائرة من إرتارل دوائر اظتدية ،وابلتارل زايدة عدد
السكان تعٍت زايدة الكثافة السكانية ،فالكثافة السكانية ىي حاصل قسمة عدد سكان اظتنطقة على
مساحة اظتنطقة ،وتستخدم لتحديد مركز جتمعات السكان للتعرف على األنشطة التنموية يف سياق
تنفيذ برامج االستثمار ،حيث وصل متوسط الكثافة السكانية يف والية اظتدية يف هناية سنة 2018
إذل 95.50نسمة  /كم،2
 -2.2عينة الدراسة:

نظرا لعزوف الشباب عن الزواج وتكوين أسرة يف سن مبكرة نسبيا يف الوقت اضتاضر وكذلك
انشغال معظم الشباب (حىت  25سنة) ،إما ابلدراسة ،أتدية واجب اطتدمة الوطنية أو البحث عن
فرص التوظيف ،فإننا نعترب أن ىذه الفئة العمرية غَت معنية ابلطلب على السكن وابلتارل فإننا
نستثنيها من غتتمع الدراسة ،كذلك ابلنسبة للفئة العمرية (أكثر من  65سنة) ألن معظمهم ديلكون
مساكن وابلتارل ال تؤثر على حجم الطلب الكلي وىذا حسب رأي رئيس فرع السكن بدائرة اظتدية،
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وابلتارل مت استبعاد كذلك ىذه الفئة من غتتمع الدراسة ،ليصبح غتتمع الدراسة يًتاوح ما بُت عمر
25سنة إذل  65سنة ،وابالعتماد على ىذه اظتعطيات اعتمدت الدراسة يف رتع البياانت الالزمة
على سحب عينة عشوائية بلغت  100مفردة ،وقد مت توزيع ىذه العينة على فئات اجملتمع ػتل
الدراسة مبا يتناسب مع فئات اجملتمع.
 -3.2أدوات وأساليب الدراسة ادليدانية:

أ .أدوات الدراسة:

تشتمل أداة الدراسة على األجزاء التالية:

اجلزء األول :يتعلق ابطتصائص العامة ألفراد العينة من حيث :اصتنس ،العمر ،اظتستوى التعليمي،
اضتالة العائلية ،اظتهنة ،الوضعية اظتهنية ،عدد أفراد األسرة ،الدخل الشهري.

اجلزء الثاين :يتعلق ىذا اصتزء بقياس جودة اظتسكن من حيث :نوع السكن ،طبيعة السكن ،ذتن
اظتسكن ،مساحة اظتسكن ،اظتسافة بُت مكان العمل والسكن ،عدد الغرف ،عدد األفراد يف الغرفة
الواحدة...اخل.
اجلزء الثالث :يتعلق ىذا اصتزء بقياس النفقات اظتالزمة طتدمات السكن من حيث :اظتياه ،الكهرابء،
النقل ،الصيانة.
اجلزء الرابع :يتعلق ىذا اصتزء بقياس جودة اظتكان(اضتي) الذي يقع فيو اظتسكن من حيث :اظترافق
الصحية ،اظترافق التعليمية ،مكان لوقوف السيارات ،احملالت التجارية ،آماكن ظتمارسة الرايضة
والًتفيو ،األمن ،النقل ،اظتساحات اطتضراء ،اظترافق اإلدارية ،الكثافة اظترورية.

ب .األسلوب اإلحصائي ادلستخدم يف الدراسة:

من أجل حتقيق أىداف الدراسة وحتليل البياانت اليت مت رتعها ،مت استخدام برامج ،SPSS
و ذلك من أجل تكوين اموذج االؿتدار اظتتعدد وإجراء االختبارات اإلحصائية على ىذه النماذج.
 .3حتليل االحندار ادلتعدد للظاهرة حمل الدراسة
ؿتاول يف ما يلي من الدراسة تكوين اموذج متعدد يوضح العالقة اظتتعددة للمتغَتات اظتستقلة
مع اظتتغَت التابع ،ويعكس التأثَت اجملتمع أو الكلي عتذه اظتتغَتات اظتستقلة على اإلنفاق على السكن.
من أجل إعداد ىذا النموذج جيب القيام بعملية فرز واختبار للمتغَتات اظتستقلة اعتامة أو
األساسية لتكوين النموذج وتلك اليت ىي أقل أمهية ،أي ذات التأثَت الضعيف على اظتتغَت التابع،
واليت جيب االستغناء عنها.
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لق د قمنا أوال بتحليل عالقة كل متغَت مستقل ابظتتغَت التابع(اإلنفاق على السكن) على
حدى ،وابالعتماد على ىذه الدراسة قمنا إبجراء عملية فرز أورل للمتغَتات اظتستقلة وحتديد تلك
اليت عتا أضعف أتثَت على اظتتغَت التابع ،وذلك من أجل استبعادىا مباشرة يف ىذه اظترحلة األوذل
لتكوين النموذج.
اظتتغَتات اظتستقلة اليت مت استبعادىا ىي :اصتنس( ،)Sاضتالة االجتماعية( ،)Mالوظيفة ( ،)Fوبعد
اظتسكن عن مكان العمل(.)DS
بعد استبعاد اظتتغَتات اظتستقلة ذات التأثَت األضعف على النموذج ،مت اختيار معادلة االؿتدار
اظتتعدد ابالعتماد على مقارنة من خالل معامل التحديد األكرب بُت اموذج االؿتدار اظتتعدد اطتطي،
اموذج االؿتدار يف شكل جداء للمتغَتات اظتستقلة واموذج االؿتدار اظتتعدد األسي ،ألهنم األكثر
استعماال من بُت النماذج االؿتدار اظتتعددة ،وتوصلنا إذل أن اموذج االؿتدار يف شكل جداء
للمتغَتات اظتستقلة ىو ذو معامل التحديد األكرب ،حيث بلغ  ،0.954يف حُت بلغ معامل التحديد
ظتعادلة االؿتدار اظتتعدد اطتطي  0.916وظتعادلة االؿتدار اظتتعدد األسي  ،0.936وابلتارل نستنتج
أن العالقة بُت اظتتغَتات اظتستقلة واظتتغَت التابع يف شكل عالقة غَت خطية.
 -1.3حتليل االحندار ادلتعدد غري اخلطي للظاهرة حمل الدراسة

سوف ؿتاول يف ىذا الفرع بناء اموذج قياسي لدالة الطلب على السكن ،حيث نقوم
ابستعمال كل اظتتغَتات اظتدرجة يف الدراسة واليت يفًتض أهنا تؤثر يف الظاىرة ػتل الدراسة إبدخال
اللوغاريتم الطبيعي عليها:

)LN(Y)=LN f(xi

علما أن  xiىي متغَتات مستقلة يفًتض أهنا تؤثر على الطلب على السكن والنموذج يكتب
كالتارل:

∑LN(Y)=a+

+ɛi

حيث أن a :و

ىي معادل النموذج.

 :ɛiاطتطأ العشوائي.
نفًتض اآلن أن ىناك عالقة غَت خطية بُت اظتتغَتات اظتستقلة واظتتغَت التابع وابلتارل لتصبح
العالقة خطية سوف نقوم إبدخال اللوغاريتم على مجيع ادلتغريات ،وابلتارل سوف يصح النموذج
على الشكل التارل:
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ولتقدير النموذج سوف نستعمل الطريقة العادية للتقدير إبدخال رتيع اظتتغَتات مث نستعمل
طريقة اإلدراج اظترحلي للمتغَتات ) (stepwise regressionإلضافة اظتتغَتات اليت عتا أمهية يف
تكوين النموذج.
نالحظ من خالل (ادللحق رقم  )1أن كل من

،

،

،

،

وىي

معامالت اظتتغَتات (اضتد الثابت ،الدخل ،عدد أفراد األسرة ،مساحة السكن ،جودة السكن) ىي
:
 ،علما أن ( )1.9799< ttab < 2.0003وعليو نقبل الفرضية البديلة
اكرب من
أي أن اضتد الثابت ،عدد أفراد األسرة ،الدخل الشهري ،مساحة السكن ،جودة اظتسكن ىي عوامل
تؤثر على اظتتغَت التابع أتثَت موضوعي وعتا دور يف تفسَت سلوك ىذا اظتتغَت.
مبعٌت أن

 ،وعليو نقبل الفرضية
ىي اقل من
،
ونالحظ أن كل من
العمر ،اظتستوى التعليمي ،جودة اظتوقع ال تؤثر على اإلنفاق على السكن.
إن عملية الفرز ىذه تتم ابستعمال عدة أدوات إحصائية من بينها ،جدول معامالت
االرتباط الثنائي بُت متغَتات النموذج ،معامالت االرتباط اصتزئي عتذه اظتتغَتات،
 -2.3استخدام جدول معامالت االرتباط الثنائي البسيط
بعد حساب معامالت االرتباط البسيطة بُت اظتتغَت التابع واظتتغَتات اظتستقلة وذلك ابالعتماد
على اظتعطيات اظتستقاة من أجوبة أفراد العينة وابالستعانة بربانمج  spssؿتصل على جدول
معامالت االرتباط الثنائي التارل:
جدول رقم( :)5قيم معامالت االرتباط الثنائية بني متغريات النموذج

جودة
اظتسكن

جودة مساحة عدد أفراد الدخل اظتستوى
األسرة الشهري التعليمي
اظتوقع اظتسكن

إرتارل اإلنفاق
العمر على السكن

5.751 5.751 5.908

5.760 5.849 5.947 5.677

 1إرتارل اإلنفاق على
السكن

5.590 5.642 5.723

5.666 5.715 5.916

1

5.760

العمر

5.666 1

5.849

اظتستوى التعليمي

5.715 5.863 1

5.947

الدخل الشهري

5.504 5.570 5.640

5.916 5.544 5.610 1

5.677

عدد أفراد األسرة

1

5.590 5.635 5.692 5.504

5.751

مساحة اظتسكن

5.635 5.696 5.745
5.692 5.739 5.838

5.623 5.664

5.863 5.544
5.610
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5.623 1

5.642 5.696 5.739 5.570

5.751

جودة اظتوقع

5.664 5.670 1

5.723 5.745 5.838 5.640

5.908

جودة اظتسكن

5.670

ادلصدر :من إعداد الباحث ابالعتماد على نتائج SPSS.

من خالل ما سبق يظهر أن ترتيب أىم اظتتغَتات اظتؤثرة على اإلنفاق على السكن ابستخدام
االرتباط الثنائي ىي كما يلي:
0
 .1الدخل الشهري مبعامل ارتباط ثنائي مع اإلنفاق على السكن قدره:
 .2جودة اظتسكن مبعامل ارتباط ثنائي مع اإلنفاق على السكن قدره:
0 0
 .3اظتستوى التعليمي مبعامل ارتباط ثنائي مع اإلنفاق على السكن قدره:
 .4العمر مبعامل ارتباط ثنائي مع اإلنفاق على السكن قدره:

0
0

 .5مساحة اظتسكن مبعامل ارتباط ثنائي مع اإلنفاق على السكن قدره:
 .6جودة اظتوقع مبعامل ارتباط ثنائي مع اإلنفاق على السكن قدره:

0
0

0

 .7عدد أفراد األسرة مبعامل ارتباط ثنائي مع اإلنفاق على السكن قدره:

0

دراسة مستوى التأثري ادلطلق للمتغريات ادلستقلة على ادلتغري التابع:
تتم ىذه اطتطوة كما أشران سابقا ،من خالل حساب معامل االرتباط اصتزئي بُت كل من
مع تثبيت أتثَت العوامل اظتستقلة األخرى ،وابالعتماد على اظتعطيات اظتتاحة
و
وابالستعانة بربانمج  spssؿتصل على النتائج التالية:
جزئي مع اإلنفاق على السكن قدره:
 -1الدخل الشهري مبعامل ارتباط
 -2جودة اظتسكن مبعامل ارتباط جزئي مع اإلنفاق على السكن قدره:
 -3مساحة السكن مبعامل ارتباط جزئي مع اإلنفاق على السكن قدره:
 -4عدد افراد األسرة مبعامل ارتباط جزئي مع اإلنفاق على السكن قدره:
 -5اظتستوى التعليمي مبعامل ارتباط جزئي مع اإلنفاق على السكن قدره:

161

تقدير دالة الطلب على السكن دراسة حالة والية ادلدية للفرتة ( ،)2018-1998شرعي احلسني
---------------------------------------

 -6العمر مبعامل ارتباط جزئي مع اإلنفاق على السكن قدره
 -7جودة اظتوقع مبعامل ارتباط جزئي مع اإلنفاق على السكن قدره:

 -3.3مقارنة العالقة االرتباطية النسبية والعالقة االرتباطية ادلطلقة بني ادلتغريات
ادلستقلة واإلنفاق على السكن:

يتم من خالل ىذه اظتقارنة ترتيب اظتتغَتات اظتستقلة حسب درجة أتثَتىا النسيب واظتطلق على
اظتتغَت التابع ،واصتدول التارل يوضح ىذه اظتقارنة:

اجلدول رقم( : )6ترتيب اظتتغَتات اظتستقلة حسب درجة ارتباطها الثنائي واصتزئي ابظتتغَت التابع.
االرتباطات

A

Q

معامل االرتباط البسيط

0.76

0.908 0.751 0.751 0.667 0.947 0.849

الًتتيب

4

3

معامل االرتباط اصتزئي

-0.10

0.67 0.176

الًتتيب

6

Y
1
1

5

N
7

D
5

PC
6

QUAL
2

0.60 0.067 0.343 0.214
4

3

7
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ادلصدر :من إعداد الباحث ابالعتماد على نتائج SPSS.

من خالل اصتدول أعاله نستنتج أن أتثَت العوامل (العمر ،اظتستوى التعليمي ،عدد أفراد
األسرة ،مساحة السكن ،جودة اظتوقع) كان عاليا ابستخدام االرتباط البسيط لكن عند استخدام
االرتباط اصتزئي اثبت العكس ،معٌت ذلك أن أتثَت ىذه العوامل كان سببو أتثَت العوامل اظتستقلة
األخرى ،وخاصة الدخل.
ومن خالل اصتدول السابق نستنتج أن أكثر العوامل أتثَتا على اإلنفاق على السكن ىي:
الدخل الشهري) (Yوجودة اظتسكن) .(QUALأما يف اظترتبة الثالثة والرابعة فتأيت اظتتغَتات:
مساحة السكن( )D0وعدد أفراد األسرة( ،)Nلكنها بدرجة ارتباط أقل.
أما أقل اظتتغَتات أتثَتا على اإلنفاق على السكن واليت ديكن استبعادىا عند تكوين النموذج مبدئياً
ىي :العمر ،اظتستوى التعليمي ،جودة اظتوقع.
(ىذا االستبعاد يكون مبدئيا يف انتظار االختبارات الالحقة واليت يفًتض هبا أتكيد ىذه النتائج
اظتبدئية).
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 -4تكوين النموذج القياسي ادلتعدد للظاهرة ادلدروسة:
بناءا على نتائج التحليل واالختبارات السابقة ،فإن نتيجة فرز واختيار اظتتغَتات اظتستقلة
األساسية يف تكوين النموذج واستعمال طريقة اإلدراج اظترحلي )(stepwise regression
حتصلنا على النتائج التالية:
 :اإلنفاق على السكن(اظتتغَت التابع).
 :الدخل الشهري.
واظتتغَتات اظتستقلة ىي : :عدد أفراد األسرة.
: QUALجودة اظتسكن.
 : 0مساحة السكن.
فيكون النموذج من الشكل:
 -1.4تقدير النموذج النهائي

استنادا إذل نتائج االختبارات السابقة ،مت معاصتة البياانت اظتتاحة من أجوبة العينة ابالعتماد
حتصلنا على التقدير النهائي ظتعامالت
على طريقة اظتربعات الصغرى وابالستعانة بربانمج
(اإلنفاق على السكن) ابظتتغَتات
النموذج القياسي اظتقًتح لتمثيل عالقة اظتتغَت التابع
(عدد أفراد األسرة ،الدخل الشهري ،مساحة السكن ،جودة
0
اظتستقلة
اظتسكن) مت التوصل إذل الصيغة التالية (انظر ادللحق رقم:)3
النموذج يف شكلو اطتطي:
0

0

0

0

00

اظتعادلة يف شكلها األصلي:

 -2.4تقييم النموذج القياسي:
بعد حصولنا على اظتعادلة اظتمثلة للنموذج اطتاص ابلظاىرة ػتل الدراسة ؿتاول تقدًن عرض
تقييمي عتذا النموذج من خالل غتموعة من االختبارات اظتساعدة على ذلك.

 -1.2.4حتليل معامل االرتباط ادلتعدد:
تشَت قيمة معامل االرتباط اظتتعدد  r=0.976إذل وجود عالقة ارتباطيو قوية جدا بُت
واظتتغَتات األربعة اظتستقلة غتتمعة ،ولو قاران ىذه القيمة ابلقيمة احملصل
اإلنفاق على السكن
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عليها سابقا ،عندما كان يف النموذج سبعة متغَتات مستقلة لوجدان أن معامل االرتباط دل يتغَت
تقريبا ،وىذا يدل على عدم أتثَت اظتتغَتات احملذوفة.
-2.2.4

حتليل معامل التحديد ادلتعدد:

-3.2.4

حتليل اختبار فيشر:

 R2 =0.952تعرب ىذه القيمة عن موضوعية وجودة دتثيل اظتعادلة اظتقًتحة للعالقة بُت
اظتتغَتات مبعامل التحديد اظتتعدد الذي ىو مربع معامل االرتباط اظتتعدد ،والقيمة اظترتفعة جدا ظتعامل
التحديد يف النموذج اظتشكل يف دراستنا لدليل على الفعالية الكبَتة اليت يتمتع هبا ىذا النموذج يف
تتسبب فيها
دتثيل العالقة ػتل الدراسة حيث أن  %95.2من التغَتات اليت حتدث يف
من التغَتات فتعود أسباهبا إذل عوامل أخرى.
اظتتغَتات اظتعتمدة يف النموذج ،أما الباقي
ونشَت ىنا أيضا إذل أن قيمة معامل التحديد ،عندما كان يف النموذج سبع متغَتات مستقلة،
كانت تساوي  ،0.954وبعد حذف ثالثة منها دل تتغَت قيمة ىذا اظتتغَت ،ؽتا يدل على التأثَت
الضعيف جدا للمتغَتات الثالثة احملذوفة وىي.(A ,Q, PC) :
وىو اختبار اظتعنوية اإلحصائية للنموذج اظتقًتح ككل ،وذلك ابظتقارنة بُت القيمة احملسوبة
من جدول مقياس فيشر حبيث أن:
والقيمة اضترجة أو اصتدولية

أما

 :حبسب درجات اضترية

،

ونكتب

،

V2 = n – m – 1

 :حجم العينة اإلحصائية اظتستعملة يف تكوين النموذج.
:ىو عدد اظتتغَتات اظتستعملة يف النموذج.
إن القيمة اصتدولية ىي:
،
،
،

وعليو فان :

V1 = m

،

،

أي أن قيمة معامل

التحديد اظتتحصل عليها ىي قيمة موضوعية وان اظتعادلة دتثل العالقة بصفة جيدة ،وىذا ما يؤكد
موضوعية معامل التحديد اظتتعدد يف قياس جودة دتثيل معادلة االؿتدار اظتقدرة للنموذج اظتقًتح.
ونقبل الفرضية  ،واليت تعٍت أن النموذج ذو مصداقية ولو معنوية
وابلتارل نرفض الفرضية
إحصائية كبَتة.
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-4.2.4

حتليل اختبار ستيودنت:

لكل اظتعامالت
بعد حساب مقياس ستودنت
من جدول القيم اضترجة لتوزيع ستيودنت ،عند درجة حرية

ومقارنتها بـ

اظتستخرجة
 ،ومستوى

ىي اكرب من
، ، ،
،
معنوية  ، α 0 0ديكن مالحظة أن كل من
:أي أن اضتد الثابت ،الدخل الشهري ،عدد أفراد األسرة،
وعليو نقبل الفرضية البديلة
مساحة السكن ،جودة اظتسكن أتثر على اإلنفاق على السكن أتثَتا موضوعيا وتساىم بصفة
موضوعية يف حتديد حجم اإلنفاق على السكن.
 -5.2.4اختبار االرتباط الذايت حبدود اخلطأ:
لغرض اختبار وجود االرتباط الذايت بُت األخطاء مبستوى داللة  ،%5وخصائص النموذج:
مت حساب إحصائية  ، dreelحبيث  ، dreel =2.32وابلتارل فهي
،و
00
يف اجملال  4-d <d <4-dوالذي يشَت إذل منطقة عدم التحديد ،وابلتارل ومن الناحية
u
reel
L
التطبيقية عادة ما يفًتض ،عند وقوع القيم الفعلية ظتقياس  dيف منطقة عدم التحديد ،عدم وجود
ree

ارتباط ذايت بُت األخطاء وترفض الفرضية  ،H0واليت تشَت إذل عدم وجود ارتباط ذايت بُت األخطاء
.
،
العشوائية ،علما أن
االستنتاج:

بعد ؼتتلف مراحل التقييم اإلحصائي للنموذج اظتتعدد اظتقًتح ،تتأكد لنا نتائج اختبارات فرز
وتصفية اظتتغَتات اليت قمنا هبا يف اظترحلة االبتدائية ،اليت أوضحت أن أتثَت العمر ،اظتستوى التعليمي،
جودة اظتوقع ىي ضعيفة ،بينما أتكد كذلك التأثَت القوي والكبَت للدخل ،عدد أفراد األسرة ،مساحة
السكن ،جودة اظتسكن على اإلنفاق على السكن ،وىي أكثر احملددات أمهية وأتثَتا على الطلب
على السكن يف والية اظتدية.
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اخلامتة
أما أىم النتائج اظتتوصل إليها يف ما خيص قطاع السكن يف والية اظتدية فيمكننا إبراز النقاط التالية:
 وضعية قطاع السكن بوالية اظتدية ال تزال صعبة مقارنة ببعض الوالايت األخرى.
 ىناك أتخر ملحوظ يف االؾتاز على مستوى الوالية.

 عجز اصتهات الوالئية اظتعنية على تسوية اظتشاكل اليت تعيق سرعة وحجم االؾتاز السيما
مشكل الدراسات ،العقار ونقص القدرات احمللية لالؾتاز.
 االعتماد على اظتقاوالت احمللية دون اللجوء إذل مؤسسات اؾتاز دولية ؽتا يؤخر عملية
البناء والتسليم يف موعدىا.
 صعوبة التضاريس ،األحول اصتوية غَت اظتالئمة يف فصل الشتاء وانزالقات الًتبة كلها
عوامل تضيف تكاليف إضافية على حساب عدد السكنات.
يتأثر الطلب على السكن بصفة عامة مبجموعة من العوامل ،منها :اصتنس ،العمر ،اضتالة
االجتماعية ،اظتستوى التعليمي ،اظتهنة ،الدخل الشهري ،عدد أفراد األسرة ،بعد السكن عن العمل،
مساحة اظتسكن ،جودة اظتوقع وجودة اظتسكن ،لكن دراستنا لعينة من طاليب السكن يف والية اظتدية
شتحت لنا ابضتصول على صورة واضحة عن عالقة كل عنصر من العناصر اظتشار إليها ابلطلب على
السكن ،الذي عربان عنو ابإلنفاق على السكن ،فوجدان أن كل من اظتتغَتات ( اصتنس ،اضتالة
االجتماعية ،اظتهنة ،بعد السكن عن العمل) ال تربطها عالقة قوية ابلسكن بينما العمر ،اظتستوى
التعليمي ،الدخل الشهري ،عدد أفراد األسرة ،مساحة اظتسكن ،جودة اظتوقع وجودة اظتسكن تربطها
عالقة قوية ابلطلب على السكن.
ومن أجل التكوين النهائي للنموذج اظتقًتح قمنا ابختبار أتثَت اظتتغَتات ذات العالقة األقوى
ابلطلب على السكن فوجدان أن الدخل الشهري ،عدد أفراد األسرة ،مساحة السكن ،جودة
اظتسكن ،ىي العوامل األكثر أتثَتا على اإلنفاق على السكن.
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