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 صٌرح ٍذٌنخ ثبتنخ مقطت اقتصبدي  دًر ختطٍط اىنقو يف إثزاس
 ًُل بىحالٌفأ. -ػهُت ملغي ص.أ.

ت وعلىم الدؿُير   ولُت العلىم الاكخهاصًت والخجاٍع

 .1حامعت باجىت 

 ملخو:

ت وا٢٘ جسُُِ الى٣ل في مضًىت باجىت، وتهخم بخ٣ضًغ ؤزغ جسُُِ الى٣ل          تهضٝ الضعاؾت بلى مٗٞغ

ٖلى ببغاػ نىعة مضًىت باجىت ٣٦ُب ا٢خهاصي. وجم جىاو٫ جسُُِ الى٣ل، اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل، مً خُض 

٢ت الٗغى ؛ ٖال2014-2010ال٣ُاُٖت وبغهامج الى٣ل للٟترة  الاؾتراجُجُتزالر مخٛحراث، وهي: ؤَضاٝ 

٣ي ؤلا٢لُمي بخسُُِ الى٣ل. ؤما اإلاخٛحر الخاب٘ ٞخم جىاوله  ج الدؿٍى ؤلا٢لُمي بخسُُِ الى٣ل؛ ٖال٢ت اإلاٍؼ

مً زال٫ ببغاػ مضًىت باجىت ٣٦ُب ا٢خهاصي ممشال بجظب ألاؾىا١ اإلاؿتهضٞت واإلاهخمىن باإلاضًىت 

 ٣٦ُب ا٢خهاصي.

حن في م ٟحن ؤلاصاٍع ت الى٣ل بباجىت، وؾِخم ازخُاع ُٖىت لجم٘ ٌكمل مجخم٘ الضعاؾت مجمٕى اإلاْى ضًٍغ

البُاهاث ألاولُت الزخباع ٞغيُت وظىص ؤزغ لخسُُِ الى٣ل ٖلى ببغاػ مضًىت باجىت ٣٦ُب ا٢خهاصي، 

غيُت وظىص ازخالٞاث في بظاباث اإلاؿخجىبحن هدى مخٛحراث الضعاؾت بضاللت الخهاثو الضًمٛغاُٞت  ٞو

ٟحن اإلاؿتهضٞحن. وبالخٗٝغ ٖلى الىخاثج ًخم لُٗىت الضعاؾت. وزهو ألظل طل٪ اؾخبُا ن وػٕ ٖلى اإلاْى

ت مً الخىنُاث.  ج٣ضًم مجمٖى

ال٣ُاُٖت للى٣ل، ظاطبُت ؤلا٢لُم، الٗغى ؤلا٢لُمي،  الاؾتراجُجُتجسُُِ الى٣ل،  اليلماث املفخاخُت:

٣ي ؤلا٢لُمي، مضًىت باجىت. ج الدؿٍى  اإلاٍؼ
Abstract: 

The study aim to determine the reality of transport planning in Batna city, and it is also 

interested in evaluating the impact of transport planning on highlighting the image of Batna 

city as a business pole. Transportation planning has been addressed as an independent 

variable, depending on three variables, namely: the strategic objectives and the transport 

sector program for 2010-2014, the relationship between supply territorial and transportation 

planning, the relationship between territorial marketing mix and transportation planning. The 

dependent variable is treated by highlighting the city of Batna as a business pole, by 

representing target markets attracted and interested at Batna city. 

The study population included the total of administrative staff of Transport Department of 

Batna, a sample will be chosen to collect data and to test the hypothesis of the existence of an 

effect of transportation planning on the highlighting of Batna city as a business pole, and the 

hypothesis of the existence of differences in the answers of respondents due to the study 

variables in terms of demographic characteristics of the sample of study. A questionnaire will 

be distributed to the sample of targeted employees. View results a set of recommendations 

will be provided. 

Keywords: transportation planning, transport sector strategy, attractiveness of the territory, 

territorial offers, territorial marketing mix, Batna city. 
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 ملضمت:  

بن اإلاؿــلماث التــي ال جسٟــى ٖلــى ؤخــض ؾــىاء مــً البــاخشحن فــي مجــا٫ الى٣ــل ؤو اإلاخدبٗــحن ؤن مــا ؤلــذ بلُــه    

ص جـــام إلاسخلـــ٠ مؿـــاعاث جدـــغ٥ اإلاكـــاة والـــغا٦بحن ٖلـــى خـــض ؾـــىاء مـــضهىا مـــً ضـــجُج ٚحـــر مؿـــبى١ واوؿـــضا

ؾــببه الــغثِـ ؾــىء الخسُــُِ مــً ظهــت وز٣اٞــت اإلاجخمــ٘ مــً ظهــت ؤزــغي، ٚحــر ؤن جسُــُِ الى٣ــل فــي خــض 

ـا، والٗمـل بهــظا الٗلـم ؤنـبذ يـغوعة خخمُــت  حَر طاجـه ٦ٗلـم ْهـغ فــي الـضو٫ ألاوعبُـت لُدـل َــظٍ اإلاؿـاثل ٚو

ــــاصة خــــاصة لٗــــضص ال مٟــــغ مجهــــا اط ؤن ألامــــغ ًــــؼ  صاص ؾــــىءا ًىمــــا بٗــــض الُــــىم زانــــت فــــي ْــــل مــــا وكــــهضٍ مــــً ٍػ

ـاصة ٖـضص الـغاٚبحن فـي الؿـ٨ً فـي اإلاضًىـت إلاـا  اإلاغ٦باث بإحجامها وؤهىاٖها َظا مً ظهـت، ومـً ظهـت ؤزـغي ٍػ

ٍغ مً مخُلباث وم٩اهت اظخماُٖت. َـظا بطا جدـضزىا ٖـً خالـت ٖاصًـت ًىمُـت مِٗكـُت ؤمـا بطا ٧ـان ألامـغ  جٞى

ـا ًد٣ـ٤ ًخٗل ٤ ٧ـل مضًىـت خؿـب بم٩اهُاتهـا ومىاعصَـا الا٢خهـاصًت لجٗلهـا ٢ُبـا جىمٍى ٤ ٖـً يـغوعة حؿـٍى

ض يغوعة الخُـغ١ والٗمـل بمسغظـاث وهخـاثج جسُـُِ  ا٦خٟاثه الظاحي ٖلى اإلاضي ال٣هحر والاؾتراجُجي ٞتًز

لٟـغص ال٣ـاًَ الى٣ل ؤَمُت، طل٪ ؤهه بضوجها ههـبذ وٗـِل ضـجت مخٗـضصة اإلاهـاصع مشـل التـي ٌِٗكـها ؤالن ا

باإلاضًىـــت مـــً ظهـــت واإلاغ٦بـــاث التـــي حعـــج بهـــا اإلاضًىـــت مـــً ظهـــت وال٣ُـــإ الا٢خهـــاصي مـــً ظهـــت ؤزـــغي. ولٗـــل 

َــظا مــا ؤزــظث بــه ٦بــري ٖىانــم الٗــالم، و٢ــض ؤٞاصَــا ٦شحــرا وؤنــبذ الخسُــُِ َــى ؾــُض ال٣ــغاع خُجهــا مــً 

خلــ٠ اإلاخٛحــراث لخهــى٘ ؤمشلتهــا َى٦ُــى و٦ُــ٠ اؾــخُاٖذ ؤن جــخد٨م خؿــب مــا ؤجــُذ لهــا مــً مــىاعص فــي مس

 همىطظا ًدخظي به.

 لٗل َظٍ الى٣اٍ وؤزغي حؿمذ بُغح الؿاا٫ الظي ؾخٗالجه َظٍ الىع٢ت ومٟاصٍ:

 ٠ُ٦ ٌؿاَم جسُُِ الى٣ل في ببغاػ نىعة مضًىت باجىت ٣٦ُب ا٢خهاصي؟ 

اع الىظغي للضعاؾت:  أوال: إلَا

ش مً َغ١ ي٣ُت جُىعث قب٩اث الى٣ل وا  :أهضاف جسُُِ الىلل في الجؼاةغ. 1 إلاىانالث ٖبر الخاٍع

ٖخبر الى٣ل واخض مً الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت للخىمُت اإلاؿخضامت والاػصَاع وممغاث بضاثُت بلى َغ١ مٗبضة، وا

لُه، ٞةن جىاظض هٓم ه٣ل ٞٗالت وقب٩اث خضًشت يغوعي  لخد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت  ألي بلض. ٖو

اٍ الاظخماعي وؤلاهخاط ٖلى هُا١ واؾ٘ و  الجؼاثغ جدىال  و٢ض ٖٝغ ٢ُإ الى٣ل في     خماًت البِئت.والٞغ

٘ وؤزغي في َىع ؤلاهجاػ لجٗل َظا ال٣ُإ ؤ٦ثر ٦ٟاءة  خ٣ُ٣ُا، خُض جم  بهجاػ ٖضص ٦بحر مً اإلاكاَع

ٗالُت  جي لتهُئت ؤلا٢لُم و .للمؿاَمت في الخىمُت الا٢خهاصًت للبالص ٞو ، SNATفي بَاع اإلاسُِ الَى

٘ في الى٣ل ٖلى مؿخىي مسخل٠ ٞغوٖه. وباإلا٣ابل  اؾخٟاص ٢ُإ الى٣ل في الجؼاثغ مً ٖضة مكاَع

ُاب عئٍت مىخضة ، SNATمؿاعي ظاصة هدى بىاء جىظهاث بضًلت ل٣ُإ اإلادغو٢اث في بَاع سجلذ  ٚو

٣ه  ٘ وجشمحن الثرواث الُبُُٗت اإلادلُت مً لخىمُت ؤلا٢لُم وحؿٍى ٠٣ً خاثال صون اؾخٛال٫ َظٍ اإلاكاَع

 في جد٤ُ٣ جىمُت ب٢لُمُت حؿاَم في حؿى٤ٍ اإلاضن ٦م٣انض ا٢خهاصًت.  اظل ؤلاؾهام
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اصة ٖغوى وؾاثل الى٣ل مً  الاؾتراجُجُتتهضٝ  :اللُاعُت الاؾتراجُجُت. أهضاف 1.1 ال٣ُاُٖت بلى ٍػ

 1ؤظل:

  جلبُت اخخُاظاث جى٣ل ألاشخام والبًاج٘؛ 

  ُت الخضمت لخ٣لُل الؼمً  واإلاؿاٞت؛  جدؿحن هٖى

  لالخخُاظاث اللىظؿدُت للمخٗاملحن الا٢خهاصًحن؛ الاؾخجابت 

   والغبِ بحن مسخل٠ وؾاثل الى٣ل. يمان الخىمُت اإلاؿخضامت م٘ بُٖاء ألاولىٍت للخىٕى 

ت بغامج  :2014-2010أهضاف بغهامج الىلل .  2.1   لى ؤؾاؽ َظا اإلاىٓىع خضصث الضولت الجؼاثٍغ ٖو

(. وفي َظا الؿُا١ زههذ 2014-2010، 2009-2005، 2004-1999مسخلٟت ل٣ُإ الى٣ل للٟتراث )

ا   2مً ؤظل: 2014-2010 ملُاع صوالع ل٣ُإ الى٣ل في البرهامج للٟترة اإلامخضة مً  40محزاهُت ٢ضَع

   :ملُاع صوالع؛ 30جدضًض وجىؾُ٘ الؿ٨٪ الخضًضًت 

   مضًىت؛ 14جدؿحن الى٣ل الخًغي ؾُما جد٤ُ٣ بهجاػ مكغوٕ الترامىي ٖبر 

  ل٣ُإ الجىي.جدضًض ا 

 . مىىهاث العغى إلاكلُمي لشمين نىعة املضًىت: 2

٤ ؤلا٢لُمي ظظب الؼباثً اإلاؿتهضٞحن. ومً الًغوعي ؤوال جدضًض ما هي الٗىانغ    مً مؿاعي الدؿٍى

ظا ًاصي بلى الٗىصة لخدضًض مسخل٠ اإلاؼاًا في ؤلا٢لُم لجظب الؼباثً  التي ج٣ىم ٖلحها ظاطبُت اإلاضًىت َو

ًم٨ً الخمُحز بحن ؤعبٗت مجمىٖاث عثِؿُت مً ٖىامل الجاطبُت ؤلا٢لُمُت وهي 3الخاعظُحن. الضازلُحن و 

 ٧4الخالي:

ت(؛ -  اإلا٩ىهاث الجٛغاُٞت )الُبُُٗت، البكٍغ

ش، الش٣اٞت، اإلاىٓمت(؛  - ت والغمىػ )الخاٍع  م٩ىهاث الهٍى

 اإلا٩ىهاث الا٢خهاصًت والبجى الخدخُت؛ -

                   اإلاغا٤ٞ طاث اإلاهلخت الٗامت.          -

 (: ٖىامل ظاطبُت ؤلا٢لُم1الجضو٫ ع٢م )

- 

- 

                                                 
1http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-transport 

2
ibid 

3
 Lucie dupé, Le marketing territorial un outil pertinent pour le développement local touristique et culturel, 

master1 management et ingénierie des industrie de tourisme, université de Toulouse le Mirail, juin2007, p.p.14-

15. 
4
Ibid., p.p.14-15. 

http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-transport
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
Source : Lucie dupé, le marketing territorial un outil pertinent pour le développement local 

touristique et culturel, master1 management et ingénierie des industries de tourisme, 

université de Toulouse de Mirail, juin2007, p.100. 

٤ ؤلا٢لُمي في الخمؿحن ؾىت اإلاايُت جخمشل في: Meyroninًغي    1ؤن م٩ىهاث الدؿٍى

 الخى٣ل الجٛغافي للكغ٧اث؛ -

 ْهىع مىا٤َ ظضًضة ؾىاء ٖلى الهُٗض الؿُاحي ؤو الا٢خهاصي؛ -

 قضة اإلاىاٞؿت. -

جب  Pierre Veltyًلخو   خباع زالر الجاطبُت بإجها: مٟهىم م٣ٗض ًُب٤ ٖلى ؤلا٢لُم ٍو ؤن جإزظ في ٖحن الٖا

 2ٖىامل:

ىُت؛ - ت م٘ الٗىإلات اإلاالُت في ٖالم الخجاعة وؤلاهخاط الٗابغ للخضوص الَى  الٗىإلات الهىاُٖت مىاٍػ

 اؾخ٣ُاب الا٢خهاص؛ -

 جىُٓم الكغ٧اث )لِؿذ الكغ٧اث ال٨بحرة ٣ِٞ(. -

    ً والجماَحر الٗامت. ٣ٞض ًيبػي ٖلى اإلاضن وألا٢الُم وي٘ هماطط ظضًضة لجظب اهدباٍ اإلاؿدشمٍغ

ُبت اإلاضًىت وؤلا٢لُم  Patrizia Ingalinaؤنبدذ ٢ًُت ٦بري ٦ما ؤقاعث  ٘ الغاثضة َو " جخُلب اإلاكاَع
                                                 

1
 Charlotte Rotureau, En quoi l’événementiel sportif peut-il être un mode de valorisation par un territoire, 

mémoire de master2 management des événements et des loisirs sportifs, université parie sud, 2011-2012, p.p.12. 
2
Ibid., p.p.12. 
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الم"، بدُض  البدض ًٖ بهخاط اإلاىاؾباث ال٨بحرة والخهى٫ ٖلى حٗل٣ُاث مً الجمهىع ووؾاثل ؤلٖا

. لظل٪ ؤنبذ مً ؤولىٍاث اإلاضن ٩ًىن لها جإزحر ا٢خهاصي ٦بحر وحٗمل ٖلى ظظب اؾدشماعاث ؤزغي 

ىُت وصولُت ؤًًا. ٤ ؤلا٢لُمي  1وألا٢الُم ؤن ج٩ىن لضحها عئٍت َو ٖمىما ًم٨ً اؾخسالم م٩ىهاث الدؿٍى

٘، اإلادُِ الخىاٞسخي والاؾتهضاٝ. ت، اإلاؿاَمحن، اإلاكاَع  2في الٗىانغ الخالُت: الهٍى

ج الدؿىٍلي إلاكلُمي لخشمين نىعة املضًىت3 في ؤو٫ ألامغ في اإلاخٛحراث  Vincent Golain ٞهل  :.  املٍؼ

٣ي التي ا٢ترخها في مؿعى الدؿى٤ٍ ؤلا٢لُمي، وفي زاوي ألامغ ّٖغٝ  ج الدؿٍى  اؾتراجُجُاثالشماهُت للمٍؼ

٣ي اإلام٨ىت والخ٠ُ٨ م٘ مسخل٠ زُاعاث الخمى٢٘: ج الدؿٍى  3اإلاٍؼ

٣ي ل٩ل ٢ُإ؛ - ج الدؿٍى  اإلاٍؼ

٣ي للٗغى ؤلا٢لُمي مً زال  - ج الدؿٍى  ٫ وانٟي ألا٢الُم؛اإلاٍؼ

٣ي للؿُاؾت الاجهالُت م٘ ظمُ٘ ؤلاؾتهضاٞاث اإلادضص.  - ج الدؿٍى  اإلاٍؼ

٣ي ؤلا٢لُمي في: اإلاىخج )08وجخمشل اإلاخٛحراث )    ج الدؿٍى (، التروٍج Prix(، الؿٗغ)Produit( للمٍؼ

(Promotion( َ٘الخىػ ،)Placement( الؿلُت الؿُاؾُت ،)Pouvoir politique،) الغؤي الٗا( مOpinion publique،) 

 (.  Influencerالخإزحر )  (،Plaisir du clientالٗمُل )–عاخت الؼبىن 

خٗل٣ان بالٗغى الظي ًدُده ؤلا٢لُم لؼباثىه  •  ٖمالثه اإلادخملحن.–اإلاىخج، والؿٗغ: ٍو

 .ؤلا٢لُمالتروٍج، والخىػَ٘: حهضٞان بلى الخيكُِ اإلاباقغ بىاء ٖلى ظاطبُت  •

الٗمُل ، والخإزحر: هي الىؾاثل اإلاؿخسضمت ) في –غؤي الٗام، عاخت الؼبىن الؿلُت الؿُاؾُت، ال •

 (à stimuler indirectement la demande( مً ؤظل الخيكُِ ٚحر اإلاباقغ للُلب )4PSاإلا٣اعبت 

 وجغج٨ؼ ٧ل ؾُاؾت ٖلى:

 الٗمالء، مً زال٫–ؾُاؾت )مىخىط ب٢لُمي/ زضماث(: ج٣ىم ٖلى الاؾخجابت لخى٢ٗاث الؼباثً  •

ت مً الخضماث اإلا٣ضمت.  مجمٖى

ؾُاؾت الدؿٗحر:  ج٣ىم في الٛالب ٖلى الخإزحر الٛحر مباقغ ٖلى ج٩ال٠ُ الاؾدشماعاث ألاولُت، بل   •

 ج٩ال٠ُ

ت اإلاؿخٗملت مً ؤظل نٝغ  • ؾُاؾت التروٍج والاجها٫ ؤلا٢لُمي: جخٗل٤ بالىؾاثل الًمىُت والٓاٍَغ

 الاهدباٍ للُلب اإلادخمل.

٘(: تهخم بمسخل٠ الازخُاعاث اإلام٨ىت لجٗل الٗغى ؤلا٢لُمي مىازا مخاخا ؾُاؾت الخىػَ٘ )البُ •

ت. ٤ ج٨ش٠ُ ظهىص ٞغ١ ججاٍع  للؼباثً، وزانت ًٖ ٍَغ

                                                 
1 Ibid. 
2
 Valérie gigard, la démarche marketing à une problématique territorial, université jean moulin lyon3, lyon 

cedex08, p.p.9. 
3
 Ibid., p.46. 
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ما٫ الخدؿِؿُت أل٦بر ظمهىع مم٨ً، ؤًًا   • ؾُاؾت اإلاٗخمضة ٖلى الغؤي الٗام : وهي جخٗل٤ باأٖل

ُ٣ ت الغؾاثل الدؿٍى  ت. ًم٨ً اؾخسضام الؿُاؾاث الغؤي الٗام لخ٣ٍى

 Etre à“ ”هدً في الاؾخمإ”الٗمُل : وج٣ىم ٖلى ماٌؿمى بـ –الؿُاؾت اإلابيُت ٖلى عاخت الؼبىن   •

l’écoute “( ل٣ىي ا٢خهاصًت خايغة لخلبُت جى٢ٗاجه مً ؤظل الخهى٫ ٖلى والئهمleur fidélité.) 

ت ؤٖما٫ مىظهت إل٢ىإ قب٨ت مً اإلااؾؿا  • ث ؾُاؾت الـخإزحر: جخًمً َظٍ الؿُاؾت مجمٖى

، َُئاث ٖامت l’internationalisationلجىت اإلاكاوعة  ،chambres consulairesوالكغ٧اث )الٛٝغ ال٣ىهلُت 

organismes publics  .الخبراء، ...( في بًجابُاث ؤلا٢لُم ، 

لى الٗمىم، ٞةن ؤؾاؽ       ٣ي ؤلا٢لُمي هجضَا في قغاثذ الؿى١ اإلاؿتهضٝ  اؾتراجُجُتٖو ج الدؿٍى اإلاٍؼ

ظا اليكاٍ ٌُٛي الخُىاث الؿبٗت الخالُت: الاؾتراجُجُتاث وؤلاظغاء  1التي ًجب اجساطَا َو

 وجدضًض ألا٤ٞ اإلابرمجت؛ تالاؾتراجُجُجظ٦غ الخىظه  -

ت؛ -  جدضًض اإلاىا٤َ الجٛغاُٞت طاث ألاولٍى

 جدضًض ألاَضاٝ اإلاخٗل٣ت ب٩ل مى٣ُت ظٛغاُٞت؛ -

 بُٖاء حجج ومبرعاث ل٩ل ألاَضاٝ؛ -

٣ي؛ ُجُتالاؾتراججد٤ُ٣ ألاَضاٝ  - ج الدؿٍى  للمٍؼ

ت؛ اؾتراجُجُتهامخابٗت  - ؼو ألاؾىا١ بخدضًض ؤلاظغاءاث طاث ألاولٍى ٣ي ٚو ج الدؿٍى  للمٍؼ

ت. - ما٫ طاث ألاولٍى  وي٘ الهُٛت الجهاثُت الزخُاع ألٖا

٤ اإلاضن مخىٕى ولِـ له    . الؼباةً املؿتهضفىن ونىعة املضًىت:4 بن الجمهىع الظي ٌؿتهضٞه حؿٍى

ملُىن  15ٞباَعـ، مشال، هي مضًىت ؾُاخُت بامخُاػ بإ٦ثر مً 2.الاؾتراجُجُتَمُت بالًغوعة هٟـ ألا 

ما٫ الىاجج 3ملُىن لُلت ؤظىبُت. 23مالًحن ٢اصمىن و 9، مجهم 2005ملُىن لُلت ٖام  34ػاثغ و وع٢م ألٖا

ـ ًى٤ٟ خىالي  ٩ي في باَع ؤوعو  160ٞحها ًٖ الؿُاخت مهم ظضا. ٖلما، ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، ؤن ؾاثذ ؤمٍغ

ـ ال تهخم ٦شحرا بجظب الاؾدشماعاث 4في الُىم وللٟغص الىاخض. وباليؿبت للمؿاَمت الؿُاخُت، ٞةن باَع

غة ٞغوؿا، ٖلما ؤن َظٍ اإلاى٣ُت هي ألاولى في الاؾدشماعاث  ى لِـ هٟـ خالت مضن ظٍؼ اإلاباقغة. َو

ظا ما ًم2005مً مجمٕى ؾىت  %28اإلاباقغة ألاظىبُت في ٞغوؿا )جمشل  ؤل٠  33مكغوٕ و 664شل (. َو

 5في ٞغوؿا. 2005ملُاع ؤوعو في  40مىهب ٖمل و

                                                 
1
 Vincent Gollain, Réussir son marketing territorial en 9 étapes, le club des développeurs économiques d’lle de 

France(cdeif), version1,paris, août 2008,  p.p.56. 
2
 Gilmore, F., «A Country – Can it be Repositoned? Spain – the Success Story of Country Branding», Brand 

Management, vol.9, n° 4-5 (2002 April), pp.281-293. 
3
 INSEE-ORTIF, 2006, in www.parisinfo.com/uploads/dc//0601_tp_tableau_bord_10.pdf 

4
 De la Chenais, E, «Les Américains dépensiers sont de retour à Paris», Le Figaro.fr, rubrique Economie, 01 

septembre 2006. 
5
; in www.invest-in-france.org/fr/-France*  

http://www.parisinfo.com/uploads/dc/0601_tp_tableau_bord_10.pdf
http://www.invest-in-france.org/fr/-France*
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ٞالجمهىع الظي حؿتهضٞه اإلاضن وجمى٢ٗها ًخ٩ىن مً ٖضة ٞئاث وؤَمها: الؿىاح والظًً ال ٌٗخبرون      

اث مخجاوؿت ومً زم ًخىظب ججؼثتهم ما٫؛ اإلاؿدشمغون، وباألزو  ؛مجمٖى الؼواع ؤو ؾىاح ألٖا

ً؛ اإلاىُٟىن ؤو اإلاٛتربىن؛ الُلبت؛ اإلا٣ُمىن؛ الخجاع؛ الىؾاثِ اإلاؿدشمغون ألاظاه ب اإلاباقٍغ

 1)الصخاٞت(؛ اإلاؿهلىن مشل الى٧االث الؿُاخُت، وماؾؿاث الُحران.

حر ٧املت. وهي جبحن جىٕى الجمهىع وخاظاتهم، مما ًجٗل مً بن َظٍ ال٣اثمت     اؾتراجُجُتٚحر صالت ٚو

 جمى٢٘ اإلاضًىت ؤمغ م٣ٗض.

 لضعاؾت املُضاهُتازاهُا: 

اع املنهجي للضعاؾت املُضاهُت1  . إلَا

خماص ٖلى الٟغيُاث الخالُت:. فغيُاث الضعاؾت:1.1  مً ؤظل ؤلاظابت ٖلى مك٩لت الضعاؾت جم الٖا

 ال ًىظض ازغ مٗىىي لخسُُِ الى٣ل في ابغاػ مضًىت باجىت ٣٦ُب ا٢خهاصي. الٟغيُت الغثِؿُت ألاولى:

ُت:وجخٟٕغ الٟغيُت الغثِؿُت   بلى ؤعب٘ ٞغيُاث ٖٞغ

  ُٝت ألاولى: ال ًىظض ازغ مٗىىي لؤلَـضا -2010ال٣ُاُٖـت وبغهـامج الى٣ـل  الاؾـتراجُجُتالٟغيُت الٟٖغ

 في ابغاػ مضًىت باجىت ٣٦ُب ا٢خهاصي.2014

  ُــت الشاهُــت: ال ًىظــض ازــغ مٗىــىي لٗال٢ــت م٩ىهــاث الٗــغى ؤلا٢لُمــي بخسُــُِ الى٣ــل فــي الٟغيــُت الٟٖغ

 ىت ٣٦ُب ا٢خهاصيابغاػ مضًىت باج

  ٣ي ؤلا٢لُمــي بخسُــُِ الى٣ــل فــي ج الدؿــٍى ُــت الشالشــت: ال ًىظــض ازــغ مٗىــىي لٗال٢ــت اإلاــٍؼ الٟغيــُت الٟٖغ

 ابغاػ مضًىت باجىت ٣٦ُب ا٢خهاصي.

ــــت بــــحن اإلاؿــــخجىبحن خــــى٫ جسُــــُِ الى٣ــــل بمضًىــــت باجىــــت الٟغيــــُت الغثِؿــــُت الشاهُــــت:  جىظــــض ٞــــغو١ مٗىٍى

 خؿب اإلاخٛحراث الضًمٛغاُٞت.

خماص ٖلى اؾخماعة الاؾخبُان بىنٟها مهضعا عثِؿـُا لجمـ٘ البُاهـاث، . أؾلىب حمع البُاهاث:2.1 جم الٖا

اث. وجــم ازخبــاع نــض١ ؤصاة ال٣ُــاؽ وزباتهــا مــً زــال٫ ٖــغى  خُــض اٖخمــض ؾــلم ل٨ُــغث طو زمـــ مؿــخٍى

التــي ٖلــى ألاصاة ٖلـى ٖــضص مـً اإلاد٨مــحن مــً ؤصـخاب الخبــرة والخسهــو، و٢ـض ؤبــضوا آعائهــم وا٢تراخـاتهم و 

ؤؾاؾــها اؾــخ٣غث ٖلــى ويــٗها الجهــاجي الــظي جــم جىػَٗــه ٖلــى الُٗىــت اإلابدىزــت، ٦مــا جــم اؾــخٗما٫ مٗامــل 

ؤلٟــا ٦غوهبـــار ل٣ُــاؽ مـــضي زبــاث ؤصاة ال٣ُـــاؽ مــً هاخُـــت الاحؿــا١ الـــضازلي لٗبــاعاث الاؾـــخبُان، وبلٛـــذ 

 ؾخماعة.وبظل٪ ج٣بل هخاثج الخدلُل اإلابيُت ٖلى َظٍ الا %٢94ُمت مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار

 . أصواث الخدلُل إلاخهاتي3.1

  ـــت للخٗـــٝغ ٖلـــى البُاهـــاث الٗامـــت لىـــٕى ُٖىـــت الخدلُـــل الىنـــٟي اإلاخمشـــل فـــي الخ٨ـــغاعاث، واليؿـــب اإلائٍى

 الضعاؾت. 

                                                 
1
Merunka, D., Ouattara, A.,  «La Ville en tant que marque: Metaphore ou realité?», W.P. n° 769 Institut 

d’Administration des Entreprises, Aix-en-Provence Cedex 2, France, Septembre 2006, pp.7, 2-3. 
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  ــــت اإلاخىؾــــِ الٗــــام إلظابــــاث الُٗىــــت ٖلــــى ٖبــــاعاث ــــت إلاٗٞغ اإلاخىؾــــُاث الخؿــــابُت والاهدغاٞــــاث اإلاُٗاٍع

ــت ومــضي بصعا٦هــم ألَمُــت الاؾــخبُان، وللى٢ــٝى ٖلــى مى٢ــ٠ ؤصــخ اب اإلاىانــب فــي مسخلــ٠ مىانــب اإلاضًٍغ

 جسُُِ الى٣ل وبم٩اهُت ابغاٍػ نىعة مضًىت باجىت ٣٦ُب ا٢خهاصي.

 .ُت لها  ازخباع الاعجباٍ والاهدضاع الزخباع الٟغيُت الغثِؿُت ألاولى والٟغيُاث الٟٖغ

  جدلُل الخباًً ألاخاصيOne - Way ANOVA ُالشاهُتت الزخباع الٟغيُت الغثِؿ        . 

ـــت الى٣ـــل  :. مجخمـــع وعُىـــت الضعاؾـــت4.1 ٟي ومؿـــئىلي مضًٍغ ُٖىـــت الضعاؾـــت: ل٣ـــض جـــم ؤزـــظ ُٖىـــت مـــً مـــْى

ت ٖلـــى ٖملُـــت جسُـــُِ الى٣ـــل، بلٛـــذ ٖـــضص الاؾـــخماعاث اإلاىػٖـــت   60باجىـــت والـــظًً ًمشلـــىن الهُئـــت اإلاكـــٞغ

ـــت الى٣ـــل اؾـــخماعة خُـــض وػٖـــذ ٖلـــى ُٖىـــت مـــً ٞئـــت: عئؾـــاء ؤ٢ؿـــام، عئؾـــاء مهـــالر ومْى ٟـــىن فـــي مضًٍغ

ٓهغ الجـضو٫ ع٢ـم ) 39لىالًت باجىت، وجم اؾترظإ  ( الخهـاثو الضًمٛغاُٞـت 2اؾخماعة نالر للخدلُل. ٍو

 ألٞغاص لُٗىت البدض.

 (: ون٠ الىخاثج ؤلاخهاثُت الخانت بالبُاهاث الٗامت2ظضو٫ ع٢م )

 (: 2مً زال٫ الجضو٫ ع٢م )   

  ًـــــت )مـــــ مـــــً بظمـــــا٫ ُٖىــــــت  %41ؾـــــىت( هـــــي ؤٖلــــــى وؿـــــبت خُـــــض بلٛـــــذ  35 - 25الٗمـــــغ: الٟئـــــت الٗمٍغ

ـــــــت )مـــــــً  ـــــــت )ؤ٦ثـــــــر مـــــــً  45-35الضعاؾـــــــت، جلحهـــــــا الٟئـــــــت الٗمٍغ ؾـــــــىت( بيؿـــــــبت  45ؾـــــــىت(، زـــــــم الٟئـــــــت الٗمٍغ

اصث ؤ٢ل وؿبت للٟئت الٗم25.6% ت )ؤ٢ل مً ،ٖو  ؾىت( وطل٪ بٗضم جىاظضَا.  25ٍغ

  ؤٖلى وؿبت ٧اهذ للظ٧ىع خُض ٢ضعث بـ :  .  %38.5، في خحن بلٛذ وؿبت ؤلاهار%61.5الىٕى
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  ؾـىت(،جلحها الٟئـت) ؤ٢ـل 15-5و٧اهذ لٟئـت )مـً %41ألا٢ضمُت: بلٛذ ؤٖلى وؿبت لؤل٢ضمُت في اإلااؾؿت

 – 15، وؤ٢ــل وؿــبت لٟئــت )بــحن %25.6بيؿـبت  ؾــىت( 25،زــم ٞئـت )ؤ٦ثــر مــً  %28.5ؾــىىاث( بيؿــبت  5مـً 

 .%5.1ؾىت ( ٢ضعث بـ  25

  ٟحن ًلحهــــا عئؾــــاء اإلاهــــالر بـــــ  %92.3اإلاىهــــب: ًالخــــٔ ؤن ؤٖلــــى وؿــــبت ٢ــــضعث بـــــ ، %5.1وجســــو اإلاــــْى

 .%2.6هاثب مضًغ بيؿبت  لُإحي بٗض طل٪ مىهب

 .ومخغير نىعة باجىت هلُب اكخهاصيامللاًِـ الىنفُت ملخغير جسُُِ الىلل . 2

الجـــضو٫ ًخًـــمً اإلاخىؾـــِ الخؿـــابي والاهدـــغاٝ اإلاُٗـــاعي إلاخٛحـــر جسُـــُِ الى٣ـــل وبٗـــٌ ٖىانـــٍغ ومخٛحـــر 

 نىعة باجىت ٣٦ُب ا٢خهاصي ٦ما ًلي: 

 . مخغير جسُُِ الىلل )املخغير املؿخلل(: 1.2

 (: اإلا٣اًِـ الىنُٟت الؾخجاباث ُٖىت البدض ججاٍ مخٛحر3الجضو٫ ع٢م )

 جىت ٣٦ُب ا٢خهاصيؤَضاٝ جسُُِ الى٣ل ونىعة با

(، 2.78راث جسُــــُِ الى٣ــــل بظمــــاال ٌؿــــاوي )( ؤن اإلاخىؾــــِ الخؿــــابي إلاخٛحــــ3ًىضــــر الجــــضو٫ ع٢ــــم )      

حكــحر  بًجابُــتوالــظي ٌٗبــر ٖــً م٣ــضاع حكــدذ مٟــغصاث الُٗىــت، وهــي ٢ُمــت ( 0.75واهدــغاٝ مُٗــاعي ٢ــضٍع )

ل٨ٟـــغة جُبُـــ٤ جسُـــُِ الى٣ـــل ٖلـــى مضًىـــت باجىـــت لجٗلهـــا ٢ُـــب ا٢خهـــاصي مـــً ٢بـــل  ؤلاًجـــابيبلـــى الخ٣ُـــُم 

جسُـــُِ الى٣ـــل هجـــض جبـــاًً، بط ظـــاء ٖىهـــغ ؤَـــضاٝ  الُٗىـــت اإلابدىزـــت. وباليؿـــبت ل٩ـــل ٖىهـــغ مـــً ٖىانـــغ 

(، زـــم ٧ـــل مـــً م٩ىهـــاث الٗـــغى ؤلا٢لُمـــي 3.08جسُـــُِ الى٣ـــل فـــي اإلاغجبـــت ألاولـــى بمخىؾـــِ خؿـــابي ٢ـــضٍع )

٣ي ؤلا٢لُمـــي بمخىؾــــُاث خؿـــابُت  ج الدؿــــٍى ( ٖلــــى الخــــىالي. 2.56(، )2.75مخ٣اعبـــت ج٣ــــضع بــــ ) بًجابُــــتواإلاـــٍؼ

م٨ً جىيُذ الىخاثج الجؼثُت ٦ما ً  لي:    ٍو

 ( ً1ؤَـضاٝ جسُــُِ الى٣ــل: بهــضٝ ازخبــاع َــظا اإلاخٛحــر ويـ٘ ٖــضص مــً الٗبــاعاث فــي الاؾــخبُان وهــي مــ-

8:) 

ــــــــت لخسُــــــــُِ الى٣ــــــــل  ، وجغاوخــــــــذ بًجابُــــــــتجبــــــــحن ؤن هخــــــــاثج اإلاخىؾــــــــُاث الخؿــــــــابُت والاهدغاٞــــــــاث اإلاُٗاٍع

ُــت بالٛــت ل (، وهــي حكــحر بلــى ؤن الُٗىــت اإلابدىزــت جــىلي ؤَمُــت3.46و 2.64اإلاخىؾــُاث مــا بــحن ) خدؿــحن هٖى

الخضمت وجلبُت اخخُاظاث الخى٣ل م٘ يـمان الخىمُـت اإلاؿـخضامت وجدـضًض وجىؾـُ٘ قـب٨ت الى٣ـل بالؿـ٨٪ 

 الخضًضًت.
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  م٩ىهــــاث الٗــــغى ؤلا٢لُمــــي لخسُــــُِ الى٣ــــل: بهــــضٝ ازخبــــاع َــــظا اإلاخٛحــــر ويــــ٘ ٖــــضص مــــً الٗبــــاعاث فــــي

 (:24-9الاؾخبُان وهي مً )

ــت إلا٩ىهــاث الٗــغى جإ٦ــض هخــاثج اإلاخىؾــُاث الخؿــابُت  لخسُــُِ الى٣ــل ٖلــى  ؤلا٢لُمــيوالاهدغاٞــاث اإلاُٗاٍع

 2.23للمؿــــــخجىبحن لهــــــظا الٗىهــــــغ ،خُــــــض جغاوخــــــذ اإلاخىؾــــــُاث الخؿــــــابُت مــــــا بــــــحن ) ؤلاًجــــــابيالخ٣ُــــــُم 

ظا ًض٫ ٖلى اجٟا١ الُٗىت اإلابدىزت ٖلى يـغوعة اؾـخٛال٫ مسخلـ٠ اإلاٗـالم اإلاخاخـت مـً صًيُـت، 3.69و (، َو

ـــــــت ومىـــــــ ا٤َ جمغ٦ـــــــؼ الؿـــــــ٩ان ومسخلـــــــ٠ الاؾـــــــدشماعاث اإلاخاخـــــــت بُٛـــــــت ظٗـــــــل اإلاضًىـــــــت ٢ُـــــــب نـــــــىاُٖت، ؤزٍغ

 ا٢خهاصي.

 :٣ي ؤلا٢لُمــــي وجسُــــُِ الى٣ــــل ج الدؿــــٍى بهــــضٝ ازخبــــاع َــــظا اإلاخٛحــــر ويــــ٘ ٖــــضص مــــً الٗبــــاعاث فــــي  اإلاــــٍؼ

 (:32-25الاؾخبُان وهي مً )

ــت لٗىانــغ ٣ي ؤلا٢لُمــي، اإلاــ ًخطـر مــً زــال٫ هخــاثج اإلاخىؾــُاث الخؿــابُت والاهدغاٞـاث اإلاُٗاٍع ج الدؿــٍى ٍؼ

 2.18، خُـــــــض جغاوخـــــــذ ٢ـــــــُم اإلاخىؾـــــــُاث الخؿـــــــابُت بـــــــحن )بًجـــــــابيؤن اججـــــــاٍ الُٗىـــــــت اإلاؿـــــــخجىبت هدـــــــٍى 

ـــــظا ٌٗجـــــي ؤن الُٗىـــــت جـــــغي ؤهـــــه ًجـــــب مغاٖـــــاة ٧ـــــل مـــــا ًـــــضٖم ؾُاؾـــــت الاؾـــــخمإ للؼبـــــىن وجلبُـــــت 2.87و (،َو

باجــه بالؿــٗغ اإلاىاؾــب والٓــغوٝ اإلاالثمــت زانــت مــً لهــم صواٞــ٘ الا  ــظا مسخلــ٠ ٚع ؾــدشماع ؤو الؿــُاخت، َو

 بُٛت الٗمل ٖلى ظٗل مضًىت باجىت ٢ُب ا٢خهاصي.

 : )املخغير الخابع(. مخغير مضًىت باجىت كُب اكخهاصي2.2

 (: اإلا٣اًِـ الىنُٟت الؾخجاباث ُٖىت البدض4الجضو٫ ع٢م )

 :40و 33بهضٝ ازخباع َظا اإلاخٛحر جم جسهُو الٗباعجحن

ًخطر ؤن عؤي الُٗىت اإلابدىزـت ججـاٍ ٨ٞـغة ظٗـل باجىـت ٢ُـب ا٢خهـاصي وكـِ مـً زـال٫ عؾـم زُـت ه٣ـل 

ُــل مجمــل َــظٍ ، َــظا مــا ًىضــر وظــىب ج3.27ٟٗوطلــ٪ بمخىؾــِ خؿــابي  ،بًجــابيجغاعــي َاجــه اإلاخٛحــراث 

ا يمً زُت ه٣ل جًمً ظٗل مضًىت باجىت ٢ُب ا٢خهاصي ضخم.  اإلا٣ىماث وحسخحَر

 . ازخباع وجدلُل فغيُاث الضعاؾت:3

 . الفغيُت الغةِؿُت لاولى:1.3
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الزخبـــــاع الٟغيـــــُاث، ًـــــخم ؤوال جدضًـــــض َبُٗـــــت الٗال٢ـــــت بـــــحن جسُـــــُِ الى٣ـــــل  :أ. جدلُـــــل عالكـــــت الاعجبـــــاٍ

 صي.ومضًىت باجىت ٣٦ُب ا٢خها

 (: ٖال٢اث الاعجباٍ بحن مخٛحراث البدض5الجضو٫ ع٢م )

n =39 = ت  0,05مؿخىي اإلاٗىٍى

 ( ًخطر ؤن:5مً زال٫ الجضو٫ )

 ( بلٛـذ )٘اإلاؿـخ٣ل والخـاب( ً ( ٖىـض مؿـخىي 0.34ٖلى اإلاؿخىي ال٨لي، ٞـةن ٖال٢ـت الاعجبـاٍ بـحن اإلاخٛحـًر

ـــــــــت) ة وؿـــــــــبُا بـــــــــحن (. وبـــــــــظل٪ جا٦ـــــــــض الىخـــــــــاثج وظـــــــــىص ٖال٢ـــــــــت اعجبـــــــــاٍ مىظبـــــــــت ويـــــــــُٟٗت ال٣ـــــــــى 0.03مٗىٍى

 مضًىت باجىت ٣٦ُب ا٢خهاصي. وببغاػ جسُُِ الى٣ل مخٛحر 

  ،ٖلــى اإلاؿــخىي الجؼجــي، ٞــةن ٖال٢ــت الاعجبــاٍ مىظبــت ويــُٟٗت ال٣ــىة بــحن ٖىانــغ اإلاخٛحــر اإلاؿــخ٣ل

٣ي  ج الدؿـــٍى مضًىـــت باجىـــت ٣٦ُـــب ا٢خهـــاصي  وببـــغاػ  ؤلا٢لُمـــيوجـــإحي فـــي م٣ـــضمتها ٖال٢ـــت الاعجبـــاٍ بـــحن اإلاـــٍؼ

ـــــت )0.52بمٗامــــل اعجبـــــاٍ ) (، جلحهـــــا ٖال٢ــــت الاعجبـــــاٍ بـــــحن ؤَــــضاٝ جسُـــــُِ الى٣ـــــل 0.001( بمؿــــخىي مٗىٍى

ــت )0.34باجىـــت ٣٦ُـــب ا٢خهــاصي بمٗامـــل اعجبـــاٍ ) وببــغاػ  (، لخ٩ـــىن ٖال٢ـــت الاعجبـــاٍ 0.03( بمؿـــخىي مٗىٍى

( بمؿـــــخىي 0.26باجىـــــت ٣٦ُـــــب ا٢خهـــــاصي ألا٢ـــــل بمٗامـــــل اعجبـــــاٍ) وببـــــغاػ  ؤلا٢لُمـــــيبـــــحن م٩ىهـــــاث الٗـــــغى 

ت )  (.0.10مٗىٍى

( ومٗامـل R²(، مٗامـل الخدضًـض )Rالجضو٫ اإلاـىالي ًبـحن ٧ـل مـً مٗامـل الاعجبـاٍ ):ب. جدلُل ٖال٢ت الخإزحر

ــت لٗىانــغ مخٛحــر جسُــُِ الى٣ــل فــي مخٛحــر R¯²الخدضًــض اإلاٗــض٫ ) ( ،للخٗــٝغ ٖلــى مــضي وظــىص ٖال٢ــت جإزحًر

 باجىت ٣٦ُب ا٢خهاصي وازخباع ٢ضعة الىمىطط ٖلى الخٟؿحر.

 ملخو همىطط الاهدضاع: (6الجضو٫ ع٢م)

(، مــــا ٌٗجــــي وظــــىص ٖال٢ــــت اعجبــــاٍ َغصًــــت 0.56( ٞــــةن مٗامــــل الاعجبــــاٍ  بلــــٜ ٢ُمــــت )6خؿــــب الجــــضو٫)     

 باجىت ٣٦ُب ا٢خهاصي. ببغاػ ى٣ل ومخٛحر جسُُِ المخٛحر ويُٟٗت ال٣ىة وؿبُا بحن 

ظا ٌٗجي ؤن اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت جٟؿغ مـا وؿـبخه ٣ٞ0.32ض بلٜ ٢ُمت ) R²ؤما مٗامل الخدضًض  مـً %32( َو

 الخباًً في اإلاخٛحر الخاب٘، واليؿبت اإلاخب٣ُت حٗىص بلى ٖىامل ؤزغي ٚحر مضعوؾت.

  :ازخباع الٟغيُت الغثِؿُت 
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 ANOVAً الاهدضاع (:جدلُل جبا7ًالجضو٫ ع٢م)

ــت اإلا٣اب٢5.53ــضعث بـــ )F( ؤن ٢ُمــت 7ًىضــر الجــضو٫ ع٢ــم ) (، 0.003لــت لهــا بلٛــذ )( و٢ُمــت مؿــخىي اإلاٗىٍى

ـــت ٢ُمـــت  ــــظا ٌٗجـــي ٢بـــى٫ الٟغيــــُت الغثِؿـــُت ال٣اثمـــت ٖلــــى وظـــىص جـــإزحر طو صاللــــت Fمـــا ًـــض٫ ٖلــــى مٗىٍى ، َو

 نىعة مضًىت باجىت ٣٦ُب ا٢خهاصي. إلبغاػ بخهاثُت لخسُُِ الى٣ل 

 ازخباع الٟغيُاث الجؼثُت:

ــت ٧ــل مٗلمــت مــً مٗلمــاث ، الزخبــاTمــً ؤظــل ازخبــاع الٟغيــُاث الجؼثُــت ٣ٞــض جــم اٖخمــاص ازخبــاع  ع مٗىٍى

ت   ، والجضو٫ ؤصهاٍ ًىضر طل٪ ٧الحي:α=5%الىمىطط ٖلى خضي، وطل٪ ٖىض مؿخىي مٗىٍى

٣ا إلخهاثُت _ 8الجضو٫ ع٢م) ت مٗامالث الاهدضاع ٞو  _T(: ازخباع مٗىٍى

 :ُت ألاولى  الٟغيُت الٟٖغ

( بـــــــــإن ٢ُمـــــــــت مٗامـــــــــل الاهدـــــــــضاع باليؿـــــــــبت إلاخٛحـــــــــر ؤَـــــــــضاٝ جسُـــــــــُِ الى٣ـــــــــل بلٛـــــــــذ 8ًىضـــــــــر الجـــــــــضو٫ )

ـــــت بخهـــــاثُا، خُـــــض بلٛـــــذ ٢ُمـــــت مؿـــــخىي 1.47اإلا٣ابلـــــت لهـــــظٍ ألازحـــــرة ) T(و٢ُمـــــت0.37) ( وهـــــي ٚحـــــر مٗىٍى

ــــت اإلادؿــــىب ) ٌ الٟغيــــُت ال٣اثمــــت ٖلــــى وظــــىص جــــإزحر طو صاللــــت 0.14( ال٣ُمــــت )SIGاإلاٗىٍى (، وبالخــــالي هــــٞغ

 نىعة مضًىت باجىت ٣٦ُب ا٢خهاصي. إلبغاػ بخهاثُت ألَضاٝ جسُُِ الى٣ل 

 ُ  ت الشاهُت: الٟغيُت الٟٖغ

( -0.27بلٛـذ ) ؤلا٢لُمـي( ًدبـحن ؤن ٢ُمـت مٗامـل الاهدـضاع باليؿـبت إلا٩ىهـاث الٗـغى 8مـً زـال٫ الجـضو٫ )

ــت اإلادؿــىب -1.06اإلا٣ابلــت لهــا ) Tو٢ُمــت  ــت بخهــاثُا، خُــض بلٛــذ ٢ُمــت مؿــخىي اإلاٗىٍى ( وهــي ٚحــر مٗىٍى

(SIG( ال٣ُمـــت )ـــٌ الٟغيـــُت ال٣اثمـــت ٖلـــى وظـــىص ٖال0.29 ـــظا ٌٗجـــي ٞع ٢ـــت جـــإزحر طاث صاللـــت بخهـــاثُت (. َو

ت بحن م٩ىهاث الٗغى   مضًىت باجىت ٣٦ُب ا٢خهاصي.  وببغاػ  ؤلا٢لُميمٗىٍى

 :ُت الشالشت  الٟغيُت الٟٖغ
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ج8ًىضر الجضو٫ ) ٣ي ( بإن ٢ُمت مٗامـل الاهدـضاع باليؿـبت للمـٍؼ  T( و٢ُمـت0.65ؤلا٢لُمـي بلٛـذ ) الدؿـٍى

ـت بخهــا3.21اإلا٣ابلـت لهــظٍ ألازحـرة ) ــت اإلادؿــىب )( وهــي مٗىٍى ( SIGثُا، خُــض بلٛـذ ٢ُمــت مؿـخىي اإلاٗىٍى

ـــت 0.003ال٣ُمـــت ) (، وبالخـــالي ه٣بـــل الٟغيـــُت ال٣اثمـــت ٖلـــى وظـــىص ٖال٢ـــت جـــإزحر طاث صاللـــت بخهـــاثُت مٗىٍى

٣ي  ج الدؿٍى  نىعة باجىت ٣٦ُب ا٢خهاصي. وببغاػ  ؤلا٢لُميبحن اإلاٍؼ

 . الٟغيُت الغثِؿُت الشاهُت:2.3

٤ ؤلا٢لُمي(: جدلُل الخب9ظضو٫ ع٢م ) ٣ا للمخٛحراث اًً ألاخاصي إلاخٛحر جُب٤ُ الدؿٍى  ٞو

 

ـى مـا رة، ٚحـر الىـٕى ، الخبـ الٗمـغ،إلاخٛحـراث  F( ًخطـر ؤن ٢ـُم 9مـً زـال٫  الجـضو٫ ) ـت بخهـاثُا، َو مٗىٍى

،  جىظــــض ٞــــغو١ طاث صاللــــت بخهــــاثُت حٗــــؼي بلــــى اإلاخٛحــــراث الضًمٛغاُٞــــت )الٗمــــغ،ًٟؿــــغ ٖلــــى ؤهــــه ال  الىــــٕى

ـــٌ الٟغيـــُت الشاهُـــت ٧لُـــا، ؤي ٖـــضم وظـــىص ٞـــغو١ طاث صاللـــت بخهـــاثُت الخبـــرة، اإلاىهـــب( . ومىـــه ًـــخم ٞع

مضًىــــت باجىــــت ٣٦ُــــب ا٢خهــــاصي حٗــــؼي بلــــى  اػ ببــــغ جسُــــُِ الى٣ــــل وصوعٍ فــــي الججاَــــاث اإلاؿــــخجىبحن خــــى٫ 

،اإلاخٛحراث)  .اإلاىهب( الخبرة، الٗمغ، الىٕى

٤ اإلاضًىـــت ٦مــــضزل للخٗـــٝغ ٖلــــى      الــــــــــــــىخاةـــــــــــــــــــــــــــج: خاولىـــا فــــي َـــظٍ الضعاؾــــت عبـــِ جسُــــُِ الى٣ـــل بدؿــــٍى

ي وظــىص ٞغو٢ــاث طاث صالالث ٞــغم الجــظب الا٢خهــاصًت ومــضي مؿــاَمت جسُــُِ الى٣ــل فــي طلــ٪، ومــض

بخهـاثُت لخسُـُِ الى٣ـل بمسخلـ٠ ٖىانـٍغ ومـضي جـإزحٍر ٖلـى ٞـغم الجـظب الا٢خهـاصًت، و٢ـض زلهــذ 

 :آلاحيالضعاؾت بلى 

باليؿــــبت لٗىانــــغ الاؾــــخبُان لترجــــب  بًجابُــــامخىؾــــُاث خؿــــابُت مخ٣اعبــــت َــــظا ٌٗجــــي ؤن الخ٣ُــــُم ٧ــــان  -

٣ي  ؤلا٢لُمــيبــر زــم م٩ىهــاث الٗــغى ؤَــضاٝ جسُــُِ الى٣ــل ألاولــى مــً خُــض اإلاخىؾــِ ألا٦ ج الدؿــٍى واإلاــٍؼ

 .ؤلا٢لُمي
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ــت وزانــت الُٗىــت اإلاؿــخجىبت ًــغي بــإن لخسُــُِ الى٣ــل صوع ؤؾاســخي فــي جــضُٖم  - ٟي اإلاضًٍغ ؤٚلبُــت مــْى

 ٞغم الجظب الا٢خهاصًت.

جم ٢بى٫ الٟغيُت الغثِؿُت ال٣اثمت ٖلى وظىص جإزحر طو صاللت بخهاثُت لخسُـُِ الى٣ـل إلبـغاػ نـىعة  -

 ت باجىت ٣٦ُب ا٢خهاصي.مضًى

ــٌ الٟغيــُت ال٣اثمــت ٖلــى وظــىص جــإزحر طو صاللــت بخهــاثُت ألَــضاٝ جسُــُِ الى٣ــل إلبــغاػ نــىعة  - جـم ٞع

 مضًىت باجىت ٣٦ُب ا٢خهاصي.

ـت بـحن م٩ىهـاث الٗـغى  - ٌ الٟغيُت ال٣اثمت ٖلـى وظـىص ٖال٢ـت جـإزحر طاث صاللـت بخهـاثُت مٗىٍى جم ٞع

 هاصي.مضًىت باجىت ٣٦ُب ا٢خ وببغاػ  ؤلا٢لُمي

٣ي  - ج الدؿـٍى ـت بـحن اإلاـٍؼ جم ٢بى٫ الٟغيـُت ال٣اثمـت ٖلـى وظـىص ٖال٢ـت جـإزحر طاث صاللـت بخهـاثُت مٗىٍى

 نىعة باجىت ٣٦ُب ا٢خهاصي. وببغاػ  ؤلا٢لُمي

ــٌ الٟغيــُت الشاهُــت ٧لُــا، ؤي ٖــضم وظــىص ٞــغو١ طاث صاللــت بخهــاثُت الججاَــاث اإلاؿــخجىبحن  - جــم ٞع

، مضًىـــ ببــغاػ خــى٫ جسُـــُِ الى٣ــل وصوعٍ فـــي  ت باجىــت ٣٦ُـــب ا٢خهــاصي حٗـــؼي بلــى اإلاخٛحـــراث )الٗمــغ، الىـــٕى

 الخبرة، اإلاىهب(.

 ٖال٢ت الاعجباٍ مىظبت ويُٟٗت ال٣ىة بحن ٖىانغ اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل، -

 وببـــغاػ الى٣ـــل جسُـــُِ مخٛحـــر بـــحن وؿـــبُا ال٣ـــىة ويـــُٟٗت مىظبـــت اعجبـــاٍ ٖال٢ـــت وظـــىص الىخـــاثج جا٦ـــض -

 .ا٢خهاصي ٣٦ُب باجىت مضًىت

 بىاء ٖلى هخاثج الضعاؾت ًم٨ً ج٣ضًم الخىنُاث الخالُت: الخىنُاث: 

ـــــاث فـــــي ٖملُــــت جسُـــــُِ الى٣ـــــل ٞـــــال ًيبػــــي ٖـــــؼ٫ اإلاىـــــا٤َ الهــــىاُٖت ٖـــــً زُـــــت الى٣ـــــل  - مغاٖــــاة ألاولٍى

ت.  الخًٍغ

٤ اإلاضًىت ؾىاء حٗل٤ ألامـغ بخسهـُو اإلاـىاعص والجىاهـب ال٣اهىهُـت ؤو  - الٗمل ٖلى ججاوػ مٗى٢اث حؿٍى

٣ي للمخٗاملحن في ؤلاصاعاث والهُئاث الٗمىمُت.في جبجي الخ٨ٟحر الد  ؿٍى

  ًـــت ظٗــل مضًىـــت باجىــت ٢ُــب ا٢خهـــاصي ظــاطب ٞٗـــا٫ ومىــخج مـــ يــغوعة جىخُــض الجهـــىص لخد٣ُــ٤ ؤولٍى

 زال٫ مغاٖاة صوع زُت الى٣ل في طل٪.

 .٘الخغم ٖلى ججؿُض مسغظاث الٗملُت الخسُُُُت ٖلى ؤعى الىا٢ 

 خالـــت اوؿـــضاص جـــام ٚحـــر  بلـــىالخسُـــُِ والا ؾىهـــل  الؿـــحر ٖلـــى زُـــى الـــضو٫ اإلاخ٣ضمـــت فـــي ٖملُـــت

 مؿبى٢ت.
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