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دًر ختطٍط اىنقو يف إثزاس صٌرح ٍذٌنخ ثبتنخ مقطت اقتصبدي
ٌفًُل بىحال. أ-ػهُت ملغي.ص.أ
ولُت العلىم الاكخهاصًت والخجاعٍت وعلىم الدؿُير
.1 حامعت باجىت
:ملخو
ل٣ضًغ ؤزغ جسُُِ الى٣ وتهخم بخ،ل في مضًىت باجىت٣٘ جسُُِ الى٢ت واٞ الضعاؾت بلى مٗغٝتهض
 مً خُض،ل٣حر اإلاؿخٛ اإلاخ،ل٣ جسُُِ الى٫ وجم جىاو.خهاصي٢ُب ا٣٦ ٖلى ببغاػ نىعة مضًىت باجىت
ت الٗغى٢؛ ٖال2014-2010 ترةٟل لل٣ُاُٖت وبغهامج الى٣ الاؾتراجُجُت الٝ ؤَضا: وهي،حراثٛزالر مخ
خم جىاولهٞ ٘حر الخابٛ ؤما اإلاخ.ل٣لُمي بخسُُِ الى٢ي ؤلا٣ٍت اإلاؼٍج الدؿى٢ل؛ ٖال٣لُمي بخسُُِ الى٢ؤلا
ت واإلاهخمىن باإلاضًىتٞ اإلاؿتهض١خهاصي ممشال بجظب ألاؾىا٢ُب ا٣٦  ببغاػ مضًىت باجىت٫مً زال
.خهاصي٢ُب ا٣٦
٘ وؾِخم ازخُاع ُٖىت لجم،ل بباجىت٣حن ؤلاصاعٍحن في مضًغٍت الىٌْٟكمل مجخم٘ الضعاؾت مجمىٕ اإلاى
،خهاصي٢ُب ا٣٦ ل ٖلى ببغاػ مضًىت باجىت٣غيُت وظىص ؤزغ لخسُُِ الىٞ البُاهاث ألاولُت الزخباع
ُتٞغاٛحراث الضعاؾت بضاللت الخهاثو الضًمٛاث في بظاباث اإلاؿخجىبحن هدى مخٞغيُت وظىص ازخالٞو
 ٖلى الىخاثج ًخمٝ وبالخٗغ.حنٞحن اإلاؿتهضْٟ اؾخبُان وػٕ ٖلى اإلاى٪ وزهو ألظل طل.لُٗىت الضعاؾت
.ضًم مجمىٖت مً الخىنُاث٣ج
،لُمي٢ الٗغى ؤلا،لُم٢ ظاطبُت ؤلا،ل٣ُاُٖت للى٣ الاؾتراجُجُت ال،ل٣ جسُُِ الى:اليلماث املفخاخُت
. مضًىت باجىت،لُمي٢ي ؤلا٣ٍاإلاؼٍج الدؿى
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
مــضهىا م ــً ض ــجُج ٚح ــر مؿ ــبى ١واوؿــضاص ج ــام إلاسخل ــ ٠مؿ ــاعاث جد ــغ ٥اإلاكــاة وال ـغا٦بحن ٖل ــى خ ــض ؾ ــىاء
ؾــببه الــغثِـ ؾــىء الخسُــُِ مــً ظهــت وز٣اٞــت اإلاجخمــ٘ مــً ظهــت ؤزــغيٚ ،حــر ؤن جسُــُِ الى٣ــل فــي خــض
طاجـه ٗ٦لـم ْهـغ فــي الـضو ٫ألاوعبُـت لُدـل َــظٍ اإلاؿـاثل وٚحرَـا ،والٗمـل بهــظا الٗلـم ؤنـبذ يـغوعة خخمُــت
ال م ٟــغ مجه ــا اط ؤن ألام ــغ ً ــؼصاص ؾ ــىءا ًىم ــا بٗ ــض الُ ــىم زان ــت ف ــي ْ ــل م ــا وك ــهضٍ م ــً ػٍ ــاصة خ ــاصة لٗ ــضص
اإلاغ٦باث بإحجامها وؤهىاٖها َظا مً ظهـت ،ومـً ظهـت ؤزـغي ػٍـاصة ٖـضص الـغاٚبحن فـي الؿـ ً٨فـي اإلاضًىـت إلاـا
جىٞغٍ مً مخُلباث وم٩اهت اظخماُٖتَ .ـظا بطا جدـضزىا ٖـً خالـت ٖاصًـت ًىمُـت مِٗكـُت ؤمـا بطا ٧ـان ألامـغ
ًخٗلٖ ٤ـً يـغوعة حؿـىٍ٧ ٤ـل مضًىـت خؿـب بم٩اهُاتهـا ومىاعصَـا الا٢خهـاصًت لجٗلهـا ُ٢بـا جىمىٍـا ًد٣ـ٤
ا٦خٟاثه الظاحي ٖلى اإلاضي ال٣هحر والاؾتراجُجي ٞتزًض يغوعة الخُـغ ١والٗمـل بمسغظـاث وهخـاثج جسُـُِ
الى٣ل ؤَمُت ،طل ٪ؤهه بضوجها ههـبذ وٗـِل ضـجت مخٗـضصة اإلاهـاصع مشـل التـي ٌِٗكـها ؤالن الٟـغص ال٣ـاًَ
باإلاضًىــت مــً ظهــت واإلاغ٦بــاث التــي حعــج بهــا اإلاضًىــت مــً ظهــت والُ٣ــإ الا٢خهــاصي مــً ظهــت ؤزــغي .ولٗــل
َــظا مــا ؤزــظث بــه ٦بــري ٖىانــم الٗــالم ،و٢ــض ؤٞاصَــا ٦شحـرا وؤنــبذ الخسُــُِ َــى ؾــُض ال٣ـغاع خُجهــا مــً
ؤمشلتهــا َىُ٦ــى وُ٦ــ ٠اؾــخُاٖذ ؤن جــخد٨م خؿــب مــا ؤجــُذ لهــا مــً مــىاعص فــي مسخلــ ٠اإلاخٛح ـراث لخهــى٘
همىطظا ًدخظي به.
لٗل َظٍ الى٣اٍ وؤزغي حؿمذ بُغح الؿاا ٫الظي ؾخٗالجه َظٍ الىع٢ت ومٟاصٍ:
ٌ ٠ُ٦ؿاَم جسُُِ الى٣ل في ببغاػ نىعة مضًىت باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي؟
أوال :إلاَاع الىظغي للضعاؾت:
 .1أهضاف جسُُِ الىلل في الجؼاةغ :جُىعث قب٩اث الى٣ل واإلاىانالث ٖبر الخاعٍش مً َغ ١يُ٣ت
وممغاث بضاثُت بلى َغ ١مٗبضة ،واٖخبر الى٣ل واخض مً الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت للخىمُت اإلاؿخضامت والاػصَاع
ألي بلض .وٖلُهٞ ،ةن جىاظض هٓم ه٣ل ٗٞالت وقب٩اث خضًشت يغوعي لخد ٤ُ٣الخىمُت الا٢خهاصًت
والغٞاٍ الاظخماعي وؤلاهخاط ٖلى هُا ١واؾ٘ وخماًت البِئت .و٢ض ٖغُ٢ ٝإ الى٣ل في الجؼاثغ جدىال
خُ٣ُ٣ا ،خُض جم بهجاػ ٖضص ٦بحر مً اإلاكاعَ٘ وؤزغي في َىع ؤلاهجاػ لجٗل َظا الُ٣إ ؤ٦ثر ٟ٦اءة
وٗٞالُت للمؿاَمت في الخىمُت الا٢خهاصًت للبالص .وفي بَاع اإلاسُِ الىَجي لتهُئت ؤلا٢لُم ،SNAT
اؾخٟاص ُ٢إ الى٣ل في الجؼاثغ مً ٖضة مكاعَ٘ في الى٣ل ٖلى مؿخىي مسخلٞ ٠غوٖه .وباإلا٣ابل
سجلذ مؿاعي ظاصة هدى بىاء جىظهاث بضًلت لُ٣إ اإلادغو٢اث في بَاع  ،SNATوُٚاب عئٍت مىخضة
لخىمُت ؤلا٢لُم وحؿىٍ٣ه ً ٠٣خاثال صون اؾخٛالَ ٫ظٍ اإلاكاعَ٘ وجشمحن الثرواث الُبُُٗت اإلادلُت مً
اظل ؤلاؾهام في جد ٤ُ٣جىمُت ب٢لُمُت حؿاَم في حؿىٍ ٤اإلاضن ٦م٣انض ا٢خهاصًت.
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 .1.1أهضاف الاؾتراجُجُت اللُاعُت :تهض ٝالاؾتراجُجُت الُ٣اُٖت بلى ػٍاصة ٖغوى وؾاثل الى٣ل مً
1
ؤظل:
 جلبُت اخخُاظاث جى٣ل ألاشخام والبًاج٘؛
 جدؿحن هىُٖت الخضمت لخ٣لُل الؼمً واإلاؿاٞت؛
 الاؾخجابت لالخخُاظاث اللىظؿدُت للمخٗاملحن الا٢خهاصًحن؛
 يمان الخىمُت اإلاؿخضامت م٘ بُٖاء ألاولىٍت للخىىٕ والغبِ بحن مسخل ٠وؾاثل الى٣ل.
 .2.1أهضاف بغهامج الىلل  :2014-2010وٖلى ؤؾاؽ َظا اإلاىٓىع خضصث الضولت الجؼاثغٍت بغامج
مسخلٟت لُ٣إ الى٣ل للٟتراث ( .)2014-2010 ،2009-2005 ،2004-1999وفي َظا الؿُا ١زههذ
2
محزاهُت ٢ضعَا  40ملُاع صوالع لُ٣إ الى٣ل في البرهامج للٟترة اإلامخضة مً  2014-2010مً ؤظل:
 جدضًض وجىؾُ٘ الؿ ٪٨الخضًضًت 30 :ملُاع صوالع؛
 جدؿحن الى٣ل الخًغي ؾُما جد ٤ُ٣بهجاػ مكغوٕ الترامىي ٖبر  14مضًىت؛
 جدضًض الُ٣إ الجىي.
 .2مىىهاث العغى إلاكلُمي لشمين نىعة املضًىت:
مً مؿاعي الدؿىٍ ٤ؤلا٢لُمي ظظب الؼباثً اإلاؿتهضٞحن .ومً الًغوعي ؤوال جدضًض ما هي الٗىانغ
التي ج٣ىم ٖلحها ظاطبُت اإلاضًىت وَظا ًاصي بلى الٗىصة لخدضًض مسخل ٠اإلاؼاًا في ؤلا٢لُم لجظب الؼباثً
الضازلُحن والخاعظُحنً3 .م ً٨الخمُحز بحن ؤعبٗت مجمىٖاث عثِؿُت مً ٖىامل الجاطبُت ؤلا٢لُمُت وهي
4
٧الخالي:
 اإلا٩ىهاث الجٛغاُٞت (الُبُُٗت ،البكغٍت)؛ م٩ىهاث الهىٍت والغمىػ (الخاعٍش ،الش٣اٞت ،اإلاىٓمت)؛ اإلا٩ىهاث الا٢خهاصًت والبجى الخدخُت؛ اإلاغا ٤ٞطاث اإلاهلخت الٗامت.الجضو ٫ع٢م (ٖ :)1ىامل ظاطبُت ؤلا٢لُم

1

http://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.1415.
4
Ibid., p.p.14-15.
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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.
1
ًغي  Meyroninؤن م٩ىهاث الدؿىٍ ٤ؤلا٢لُمي في الخمؿحن ؾىت اإلاايُت جخمشل في:

 الخى٣ل الجٛغافي للكغ٧اث؛ ْهىع مىاَ ٤ظضًضة ؾىاء ٖلى الهُٗض الؿُاحي ؤو الا٢خهاصي؛ قضة اإلاىاٞؿت.ًلخو  Pierre Veltyالجاطبُت بإجها :مٟهىم مٗ٣ض ًُبٖ ٤لى ؤلا٢لُم وٍجب ؤن جإزظ في ٖحن الاٖخباع زالر
2
ٖىامل:
 الٗىإلات الهىاُٖت مىاػٍت م٘ الٗىإلات اإلاالُت في ٖالم الخجاعة وؤلاهخاط الٗابغ للخضوص الىَىُت؛ اؾخُ٣اب الا٢خهاص؛ جىُٓم الكغ٧اث (لِؿذ الكغ٧اث ال٨بحرة .)ِ٣ًٞيبػي ٖلى اإلاضن وألا٢الُم وي٘ هماطط ظضًضة لجظب اهدباٍ اإلاؿدشمغًٍ والجماَحر الٗامت٣ٞ .ض
ؤنبدذ ًُ٢ت ٦بري ٦ما ؤقاعث  " Patrizia Ingalinaجخُلب اإلاكاعَ٘ الغاثضة وَُبت اإلاضًىت وؤلا٢لُم
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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البدض ًٖ بهخاط اإلاىاؾباث ال٨بحرة والخهىٖ ٫لى حٗلُ٣اث مً الجمهىع ووؾاثل ؤلاٖالم" ،بدُض
ً٩ىن لها جإزحر ا٢خهاصي ٦بحر وحٗمل ٖلى ظظب اؾدشماعاث ؤزغي .لظل ٪ؤنبذ مً ؤولىٍاث اإلاضن
وألا٢الُم ؤن ج٩ىن لضحها عئٍت وَىُت وصولُت ؤًًاٖ 1.مىما ًم ً٨اؾخسالم م٩ىهاث الدؿىٍ ٤ؤلا٢لُمي
2
في الٗىانغ الخالُت :الهىٍت ،اإلاؿاَمحن ،اإلاكاعَ٘ ،اإلادُِ الخىاٞسخي والاؾتهضا.ٝ
 .3املؼٍج الدؿىٍلي إلاكلُمي لخشمين نىعة املضًىتٞ :هل  Vincent Golainفي ؤو ٫ألامغ في اإلاخٛحراث
الشماهُت للمؼٍج الدؿىٍ٣ي التي ا٢ترخها في مؿعى الدؿىٍ ٤ؤلا٢لُمي ،وفي زاوي ألامغ ّ
ٖغ ٝاؾتراجُجُاث
3
اإلاؼٍج الدؿىٍ٣ي اإلام٨ىت والخ ٠ُ٨م٘ مسخل ٠زُاعاث الخمى:٘٢
 اإلاؼٍج الدؿىٍ٣ي ل٩ل ُ٢إ؛ اإلاؼٍج الدؿىٍ٣ي للٗغى ؤلا٢لُمي مً زال ٫وانٟي ألا٢الُم؛ اإلاؼٍج الدؿىٍ٣ي للؿُاؾت الاجهالُت م٘ ظمُ٘ ؤلاؾتهضاٞاث اإلادضص.وجخمشل اإلاخٛحراث ( )08للمؼٍج الدؿىٍ٣ي ؤلا٢لُمي في :اإلاىخج ( ،)Produitالؿٗغ( ،)Prixالتروٍج
( ،)Promotionالخىػَ٘ ( ،)Placementالؿلُت الؿُاؾُت ( ،)Pouvoir politiqueالغؤي الٗام (،)Opinion publique
عاخت الؼبىن –الٗمُل ( ،)Plaisir du clientالخإزحر ( .)Influencer
• اإلاىخج ،والؿٗغ :وٍخٗل٣ان بالٗغى الظي ًدُده ؤلا٢لُم لؼباثىه –ٖمالثه اإلادخملحن.
• التروٍج ،والخىػَ٘ :حهضٞان بلى الخيكُِ اإلاباقغ بىاء ٖلى ظاطبُت ؤلا٢لُم.
• الؿلُت الؿُاؾُت ،الغؤي الٗام ،عاخت الؼبىن –الٗمُل  ،والخإزحر :هي الىؾاثل اإلاؿخسضمت ( في
اإلا٣اعبت  )4PSمً ؤظل الخيكُِ ٚحر اإلاباقغ للُلب ()à stimuler indirectement la demande
وجغج٨ؼ ٧ل ؾُاؾت ٖلى:
• ؾُاؾت (مىخىط ب٢لُمي /زضماث) :ج٣ىم ٖلى الاؾخجابت لخىٗ٢اث الؼباثً –الٗمالء ،مً زال٫
مجمىٖت مً الخضماث اإلا٣ضمت.
• ؾُاؾت الدؿٗحر :ج٣ىم في الٛالب ٖلى الخإزحر الٛحر مباقغ ٖلى ج٩الُ ٠الاؾدشماعاث ألاولُت ،بل
ج٩الُ٠
• ؾُاؾت التروٍج والاجها ٫ؤلا٢لُمي :جخٗل ٤بالىؾاثل الًمىُت والٓاَغٍت اإلاؿخٗملت مً ؤظل نغٝ
الاهدباٍ للُلب اإلادخمل.
• ؾُاؾت الخىػَ٘ (البُ٘) :تهخم بمسخل ٠الازخُاعاث اإلام٨ىت لجٗل الٗغى ؤلا٢لُمي مىازا مخاخا
للؼباثً ،وزانت ًٖ َغٍ ٤ج٨شُ ٠ظهىص ٞغ ١ججاعٍت.

1

Ibid.
Valérie gigard, la démarche marketing à une problématique territorial, université jean moulin lyon3, lyon
cedex08, p.p.9.
3
Ibid., p.46.
2
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• ؾُاؾت اإلاٗخمضة ٖلى الغؤي الٗام  :وهي جخٗل ٤باألٖما ٫الخدؿِؿُت أل٦بر ظمهىع مم ،ً٨ؤًًا
ًم ً٨اؾخسضام الؿُاؾاث الغؤي الٗام لخ٣ىٍت الغؾاثل الدؿىٍُ٣ت.
• الؿُاؾت اإلابيُت ٖلى عاخت الؼبىن –الٗمُل  :وج٣ىم ٖلى ماٌؿمى بـ ”هدً في الاؾخمإ“ ” Etre à
 “l’écouteل٣ىي ا٢خهاصًت خايغة لخلبُت جىٗ٢اجه مً ؤظل الخهىٖ ٫لى والئهم (.)leur fidélité
ؾُاؾت الـخإزحر :جخًمً َظٍ الؿُاؾت مجمىٖت ؤٖما ٫مىظهت إل٢ىإ قب٨ت مً اإلااؾؿاث
•
والكغ٧اث (الٛغ ٝال٣ىهلُت  ،chambres consulairesلجىت اإلاكاوعة َُ ،l’internationalisationئاث ٖامت
 ، organismes publicsالخبراء )... ،في بًجابُاث ؤلا٢لُم.
وٖلى الٗمىمٞ ،ةن ؤؾاؽ اؾتراجُجُت اإلاؼٍج الدؿىٍ٣ي ؤلا٢لُمي هجضَا في قغاثذ الؿى ١اإلاؿتهضٝ
1
وؤلاظغاءاث الاؾتراجُجُت التي ًجب اجساطَا وَظا اليكاٍ ٌُٛي الخُىاث الؿبٗت الخالُت:
 جظ٦غ الخىظه الاؾتراجُجُت وجدضًض ألا ٤ٞاإلابرمجت؛ جدضًض اإلاىاَ ٤الجٛغاُٞت طاث ألاولىٍت؛ جدضًض ألاَضا ٝاإلاخٗل٣ت ب٩ل مىُ٣ت ظٛغاُٞت؛ بُٖاء حجج ومبرعاث ل٩ل ألاَضاٝ؛ جد ٤ُ٣ألاَضا ٝالاؾتراجُجُت للمؼٍج الدؿىٍ٣ي؛ مخابٗت اؾتراجُجُتها للمؼٍج الدؿىٍ٣ي وٚؼو ألاؾىا ١بخدضًض ؤلاظغاءاث طاث ألاولىٍت؛ وي٘ الهُٛت الجهاثُت الزخُاع ألاٖما ٫طاث ألاولىٍت. .4الؼباةً املؿتهضفىن ونىعة املضًىت :بن الجمهىع الظي ٌؿتهضٞه حؿىٍ ٤اإلاضن مخىىٕ ولِـ له
بالًغوعة هٟـ ألاَمُت الاؾتراجُجُتٞ2.باعَـ ،مشال ،هي مضًىت ؾُاخُت بامخُاػ بإ٦ثر مً  15ملُىن
ػاثغ و 34ملُىن لُلت ٖام  ،2005مجهم  9مالًحن ٢اصمىن و 23ملُىن لُلت ؤظىبُت3.وع٢م ألاٖما ٫الىاجج
ٞحها ًٖ الؿُاخت مهم ظضاٖ .لماٖ ،لى ؾبُل اإلاشا ،٫ؤن ؾاثذ ؤمغٍ٩ي في باعَـ ًى ٤ٟخىالي  160ؤوعو
في الُىم وللٟغص الىاخض4.وباليؿبت للمؿاَمت الؿُاخُتٞ ،ةن باعَـ ال تهخم ٦شحرا بجظب الاؾدشماعاث
اإلاباقغة .وَى لِـ هٟـ خالت مضن ظؼٍغة ٞغوؿاٖ ،لما ؤن َظٍ اإلاىُ٣ت هي ألاولى في الاؾدشماعاث
اإلاباقغة ألاظىبُت في ٞغوؿا (جمشل  %28مً مجمىٕ ؾىت  .)2005وَظا ما ًمشل  664مكغوٕ و 33ؤل٠
5
مىهب ٖمل و 40ملُاع ؤوعو في  2005في ٞغوؿا.

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
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ٞالجمهىع الظي حؿتهضٞه اإلاضن وجمىٗ٢ها ًخ٩ىن مً ٖضة ٞئاث وؤَمها :الؿىاح والظًً ال ٌٗخبرون
مجمىٖاث مخجاوؿت ومً زم ًخىظب ججؼثتهم؛ الؼواع ؤو ؾىاح ألاٖما٫؛ اإلاؿدشمغون ،وباألزو
اإلاؿدشمغون ألاظاهب اإلاباقغًٍ؛ اإلاىُٟىن ؤو اإلاٛتربىن؛ الُلبت؛ اإلاُ٣مىن؛ الخجاع؛ الىؾاثِ
1
(الصخاٞت)؛ اإلاؿهلىن مشل الى٧االث الؿُاخُت ،وماؾؿاث الُحران.
بن َظٍ ال٣اثمت ٚحر صالت وٚحر ٧املت .وهي جبحن جىىٕ الجمهىع وخاظاتهم ،مما ًجٗل مً اؾتراجُجُت
جمى ٘٢اإلاضًىت ؤمغ مٗ٣ض.
زاهُا :الضعاؾت املُضاهُت
 .1إلاَاع املنهجي للضعاؾت املُضاهُت
 .1.1فغيُاث الضعاؾت:مً ؤظل ؤلاظابت ٖلى مك٩لت الضعاؾت جم الاٖخماص ٖلى الٟغيُاث الخالُت:
الٟغيُت الغثِؿُت ألاولى :ال ًىظض ازغ مٗىىي لخسُُِ الى٣ل في ابغاػ مضًىت باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي.
وجخٟغٕ الٟغيُت الغثِؿُت بلى ؤعب٘ ٞغيُاث ٞغُٖت:
 الٟغيُت الٟغُٖت ألاولى :ال ًىظض ازغ مٗىىي لؤلَـضا ٝالاؾـتراجُجُت الُ٣اُٖـت وبغهـامج الى٣ـل -2010
2014في ابغاػ مضًىت باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي.
 الٟغيــُت الٟغُٖــت الشاهُــت :ال ًىظــض ازــغ مٗىــىي لٗال٢ــت م٩ىهــاث الٗــغى ؤلا٢لُمــي بخسُــُِ الى٣ــل فــي
ابغاػ مضًىت باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي
 الٟغيــُت الٟغُٖــت الشالشــت :ال ًىظــض ازــغ مٗىــىي لٗال٢ــت اإلاــؼٍج الدؿــىٍ٣ي ؤلا٢لُمــي بخسُــُِ الى٣ــل فــي
ابغاػ مضًىت باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي.
الٟغي ــُت الغثِؿ ــُت الشاهُ ــت :جىظ ــض  ٞــغو ١مٗىىٍ ــت ب ــحن اإلاؿ ــخجىبحن خ ــى ٫جسُ ــُِ الى ٣ــل بمضًى ــت باجى ــت
خؿب اإلاخٛحراث الضًمٛغاُٞت.
 .2.1أؾلىب حمع البُاهاث:جم الاٖخماص ٖلى اؾخماعة الاؾخبُان بىنٟها مهضعا عثِؿـُا لجمـ٘ البُاهـاث،
خُــض اٖخمــض ؾــلم لُ٨ــغث طو زمـــ مؿــخىٍاث .وجــم ازخبــاع نــض ١ؤصاة الُ٣ــاؽ وزباتهــا مــً زــالٖ ٫ــغى
ألاصاة ٖلـى ٖــضص مـً اإلاد٨مــحن مــً ؤصـخاب الخبــرة والخسهــو ،و٢ـض ؤبــضوا آعائهــم وا٢تراخـاتهم والتــي ٖلــى
ؤؾاؾــها اؾــخ٣غث ٖلــى ويــٗها الجهــاجي الــظي جــم جىػَٗــه ٖلــى الُٗىــت اإلابدىزــت٦ ،مــا جــم اؾــخٗما ٫مٗامــل
ؤلٟــا ٦غوهبــار لُ٣ــاؽ مــضي زبــاث ؤصاة الُ٣ــاؽ مــً هاخُــت الاحؿــا ١الــضازلي لٗبــاعاث الاؾــخبُان ،وبلٛــذ
ُ٢مت مٗامل ؤلٟا ٦غوهبار%94وبظل ٪ج٣بل هخاثج الخدلُل اإلابيُت ٖلى َظٍ الاؾخماعة.
 .3.1أصواث الخدلُل إلاخهاتي
 الخدلُ ــل الىن ــٟي اإلاخمش ــل ف ــي الخ ٨ـغاعاث ،واليؿ ــب اإلائىٍ ــت للخٗ ــغٖ ٝل ــى البُاه ــاث الٗام ــت لى ــىٕ ُٖى ــت
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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 اإلاخىؾ ــُاث الخؿ ــابُت والاهدغا ٞــاث اإلاُٗاعٍ ــت إلاٗغ ٞــت اإلاخىؾ ــِ الٗ ــام إلظاب ــاث الُٗى ــت ٖل ــى ٖب ــاعاث
الاؾــخبُان ،وللى٢ــىٖ ٝلــى مى٢ــ ٠ؤصــخاب اإلاىانــب فــي مسخلــ ٠مىانــب اإلاضًغٍــت ومــضي بصعا٦هــم ألَمُــت
جسُُِ الى٣ل وبم٩اهُت ابغاػٍ نىعة مضًىت باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي.
 ازخباع الاعجباٍ والاهدضاع الزخباع الٟغيُت الغثِؿُت ألاولى والٟغيُاث الٟغُٖت لها.
 جدلُل الخباًً ألاخاصي  One - Way ANOVAالزخباع الٟغيُت الغثِؿُت الشاهُت.
 .4.1مجخمــع وعُىــت الضعاؾــتُٖ :ىــت الضعاؾــت :ل٣ــض جــم ؤزــظ ُٖىــت مــً مــىْٟي ومؿــئىلي مضًغٍــت الى٣ــل
باجى ــت وال ــظًً ًمشل ــىن الهُئ ــت اإلاك ــغٞت ٖل ــى ٖملُ ــت جسُ ــُِ الى ٣ــل ،بل ٛــذ ٖ ــضص الاؾ ــخماعاث اإلاىػٖ ــت 60
اؾــخماعة خُــض وػٖ ــذ ٖلــى ُٖى ــت مــً ٞئــت :عئؾ ــاء ؤ٢ؿــام ،عئؾ ــاء مهــالر ومىْٟــىن ف ــي مضًغٍــت الى ٣ــل
لىالًت باجىت ،وجم اؾترظإ  39اؾخماعة نالر للخدلُل .وٍٓهغ الجـضو ٫ع٢ـم ( )2الخهـاثو الضًمٛغاُٞـت
ألٞغاص لُٗىت البدض.
ظضو ٫ع٢م ( :)2ون ٠الىخاثج ؤلاخهاثُت الخانت بالبُاهاث الٗامت

مً زال ٫الجضو ٫ع٢م (:)2
 الٗمـ ــغ :الٟئـ ــت الٗمغٍـ ــت (مـ ــً  35 - 25ؾـ ــىت) هـ ــي ؤٖلـ ــى وؿـ ــبت خُـ ــض بلٛـ ــذ  %41مـ ــً بظمـ ــاُٖ ٫ىـ ــت
الضعاؾ ـ ــت ،جلحه ـ ــا الٟئ ـ ــت الٗمغٍ ـ ــت (م ـ ــً  45-35ؾ ـ ــىت) ،ز ـ ــم الٟئ ـ ــت الٗمغٍ ـ ــت (ؤ٦ث ـ ــر م ـ ــً  45ؾ ـ ــىت) بيؿ ـ ــبت
،%25.6وٖاصث ؤ٢ل وؿبت للٟئت الٗمغٍت (ؤ٢ل مً  25ؾىت) وطل ٪بٗضم جىاظضَا.
 الىىٕ :ؤٖلى وؿبت ٧اهذ للظ٧ىع خُض ٢ضعث بـ  ،%61.5في خحن بلٛذ وؿبت ؤلاهار.%38.5
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 ألا٢ضمُت :بلٛذ ؤٖلى وؿبت لؤل٢ضمُت في اإلااؾؿت  %41و٧اهذ لٟئـت (مـً15-5ؾـىت)،جلحها الٟئـت( ؤ٢ـل
مـً  5ؾــىىاث) بيؿــبت ، %28.5زــم ٞئـت (ؤ٦ثــر مــً  25ؾــىت) بيؿـبت  ،%25.6وؤ٢ــل وؿــبت لٟئــت (بــحن – 15
 25ؾىت ) ٢ضعث بـ .%5.1
 اإلاىه ــبً :الخ ــٔ ؤن ؤٖل ــى وؿ ــبت  ٢ــضعث بـ ـ  %92.3وجس ــو اإلا ــىْٟحن ًلحه ــا عئؾ ــاء اإلاه ــالر بـ ـ ،%5.1
لُإحي بٗض طل ٪مىهب هاثب مضًغ بيؿبت .%2.6
 .2امللاًِـ الىنفُت ملخغير جسُُِ الىلل ومخغير نىعة باجىت هلُب اكخهاصي.
الجــضوً ٫خًــمً اإلاخىؾــِ الخؿــابي والاهد ـغا ٝاإلاُٗــاعي إلاخٛحــر جسُــُِ الى٣ــل وبٗــٌ ٖىانــغٍ ومخٛحــر
نىعة باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي ٦ما ًلي:
 .1.2مخغير جسُُِ الىلل (املخغير املؿخلل):
الجضو ٫ع٢م ( :)3اإلا٣اًِـ الىنُٟت الؾخجاباث ُٖىت البدض ججاٍ مخٛحر
ؤَضا ٝجسُُِ الى٣ل ونىعة باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي

ًىض ــر الج ــضو ٫ع ٢ــم ( )3ؤن اإلاخىؾ ــِ الخؿ ــابي إلاخٛحـ ـراث جسُ ــُِ الى ٣ــل بظم ــاال ٌؿ ــاوي (،)2.78
واهد ـغا ٝمُٗــاعي ٢ــضعٍ ( )0.75والــظي ٌٗبــر ٖــً م٣ــضاع حكــدذ مٟــغصاث الُٗىــت ،وهــي ُ٢مــت بًجابُــت حكــحر
بلــى الخُ٣ــُم ؤلاًجــابي ل٨ٟــغة جُبُــ ٤جسُــُِ الى٣ــل ٖلــى مضًىــت باجىــت لجٗلهــا ُ٢ــب ا٢خهــاصي مــً ٢بــل
الُٗىــت اإلابدىز ــت .وباليؿــبت ل ٩ــل ٖىهــغ مــً ٖىانــغ جسُــُِ الى ٣ــل هجــض جبــاًً ،بط ظــاء ٖىهــغ ؤَ ــضاٝ
جسُــُِ الى٣ــل فــي اإلاغجبــت ألاولــى بمخىؾــِ خؿــابي ٢ــضعٍ ( ،)3.08زــم ٧ــل مــً م٩ىهــاث الٗــغى ؤلا٢لُمــي
واإلا ــؼٍج الدؿ ــىٍ٣ي ؤلا٢لُم ــي بمخىؾ ــُاث خؿ ــابُت بًجابُ ــت مخ٣اعب ــت ج ٣ــضع بـ ـ (ٖ )2.56( ،)2.75ل ــى الخ ــىالي.
وٍم ً٨جىيُذ الىخاثج الجؼثُت ٦ما ًلي:
 ؤَـضا ٝجسُــُِ الى٣ــل :بهــض ٝازخبــاع َــظا اإلاخٛحــر ويـ٘ ٖــضص مــً الٗبــاعاث فــي الاؾــخبُان وهــي مــً (-1
:)8
جب ـ ــحن ؤن هخـ ـ ــاثج اإلاخىؾ ـ ــُاث الخؿـ ـ ــابُت والاهدغاٞـ ـ ــاث اإلاُٗاعٍ ـ ــت لخسُـ ـ ــُِ الى ٣ـ ــل بًجابُـ ـ ــت ،وجغاوخـ ـ ــذ
اإلاخىؾــُاث مــا بــحن ( 2.64و ،)3.46وهــي حكــحر بلــى ؤن الُٗىــت اإلابدىزــت جــىلي ؤَمُــت بالٛــت لخدؿــحن هىُٖــت
الخضمت وجلبُت اخخُاظاث الخى٣ل م٘ يـمان الخىمُـت اإلاؿـخضامت وجدـضًض وجىؾـُ٘ قـب٨ت الى٣ـل بالؿـ٪٨
الخضًضًت.
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 م٩ىه ــاث الٗ ــغى ؤلا٢لُم ــي لخسُ ــُِ الى ٣ــل :به ــض ٝازخب ــاع َ ــظا اإلاخٛح ــر وي ــ٘ ٖ ــضص م ــً الٗب ــاعاث ف ــي
الاؾخبُان وهي مً (:)24-9
جإ٦ــض هخــاثج اإلاخىؾــُاث الخؿــابُت والاهدغاٞــاث اإلاُٗاعٍــت إلا٩ىهــاث الٗــغى ؤلا٢لُمــي لخسُــُِ الى٣ــل ٖلــى
الخ ُ٣ـ ــُم ؤلاًج ـ ــابي للمؿ ـ ــخجىبحن له ـ ــظا الٗىه ـ ــغ ،خُ ـ ــض جغاوخ ـ ــذ اإلاخىؾ ـ ــُاث الخؿ ـ ــابُت م ـ ــا ب ـ ــحن (2.23
و ،)3.69وَظا ًضٖ ٫لى اجٟا ١الُٗىت اإلابدىزت ٖلى يـغوعة اؾـخٛال ٫مسخلـ ٠اإلاٗـالم اإلاخاخـت مـً صًيُـت،
ن ـ ــىاُٖت ،ؤزغٍ ـ ــت ومى ـ ـاَ ٤جمغ ٦ـ ــؼ الؿ ـ ــ٩ان ومسخل ـ ــ ٠الاؾ ـ ــدشماعاث اإلاخاخ ـ ــت ب ُٛـ ــت ظٗ ـ ــل اإلاضًى ـ ــت  ُ٢ـ ــب
ا٢خهاصي.
 اإلا ــؼٍج الدؿ ــىٍ٣ي ؤلا٢لُم ــي وجسُ ــُِ الى ٣ــل :به ــض ٝازخب ــاع َ ــظا اإلاخٛح ــر وي ــ٘ ٖ ــضص م ــً الٗب ــاعاث ف ــي
الاؾخبُان وهي مً (:)32-25
ًخطـر مــً زــال ٫هخــاثج اإلاخىؾــُاث الخؿــابُت والاهدغاٞـاث اإلاُٗاعٍــت لٗىانــغ اإلاـؼٍج الدؿــىٍ٣ي ؤلا٢لُمــي،
ؤن اجج ـ ــاٍ الُٗى ـ ــت اإلاؿ ـ ــخجىبت هد ـ ــىٍ بًج ـ ــابي ،خُ ـ ــض جغاوخ ـ ــذ  ٢ـ ــُم اإلاخىؾ ـ ــُاث الخؿ ـ ــابُت ب ـ ــحن (2.18
و،)2.87وَ ــظا ٌٗج ــي ؤن الُٗى ــت ج ــغي ؤه ــه ًج ــب مغاٖ ــاة  ٧ــل م ــا ً ــضٖم ؾُاؾ ــت الاؾ ــخمإ للؼب ــىن وجلبُ ــت
مسخلــ ٠عٚباجــه بالؿــٗغ اإلاىاؾــب والٓــغو ٝاإلاالثمــت زانــت مــً لهــم صواٞــ٘ الاؾــدشماع ؤو الؿــُاخت ،وَــظا
بُٛت الٗمل ٖلى ظٗل مضًىت باجىت ُ٢ب ا٢خهاصي.
 .2.2مخغير مضًىت باجىت كُب اكخهاصي(املخغير الخابع):
الجضو ٫ع٢م ( :)4اإلا٣اًِـ الىنُٟت الؾخجاباث ُٖىت البدض

بهض ٝازخباع َظا اإلاخٛحر جم جسهُو الٗباعجحن 33و:40
ًخطر ؤن عؤي الُٗىت اإلابدىزـت ججـاٍ ٨ٞـغة ظٗـل باجىـت ُ٢ـب ا٢خهـاصي وكـِ مـً زـال ٫عؾـم زُـت ه٣ـل
جغاعــي َاجــه اإلاخٛحـراث بًجــابي ،وطلــ ٪بمخىؾــِ خؿــابي َ ،3.27ــظا مــا ًىضــر وظــىب جُٟٗــل مجمــل َــظٍ
اإلا٣ىماث وحسخحرَا يمً زُت ه٣ل جًمً ظٗل مضًىت باجىت ُ٢ب ا٢خهاصي ضخم.
 .3ازخباع وجدلُل فغيُاث الضعاؾت:
 .1.3الفغيُت الغةِؿُت لاولى:
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أ .جدلُ ــل عالك ــت الاعجب ــاٍ :الزخب ــاع الٟغي ــُاث ً ،ــخم ؤوال جدضً ــض َبُٗ ــت الٗال ٢ــت ب ــحن جسُ ــُِ الى ٣ــل
ومضًىت باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي.
الجضو ٫ع٢م (ٖ :)5ال٢اث الاعجباٍ بحن مخٛحراث البدض

39 =nمؿخىي اإلاٗىىٍت = 0,05
مً زال ٫الجضوً )5( ٫خطر ؤن:
ٖ لى اإلاؿخىي ال٨ليٞ ،ـةن ٖال٢ـت الاعجبـاٍ بـحن اإلاخٛحـرًً (اإلاؿـخ٣ل والخـاب٘) بلٛـذ (ٖ )0.34ىـض مؿـخىي
مٗىىٍـ ـ ــت( .)0.03وب ـ ـ ــظل ٪جا٦ـ ـ ــض الىخ ـ ـ ــاثج وظـ ـ ــىص ٖال ٢ـ ـ ــت اعجبـ ـ ــاٍ مىظب ـ ـ ــت ويـ ـ ــُٟٗت ال ٣ـ ـ ــىة وؿـ ـ ــبُا ب ـ ـ ــحن
مخٛحرجسُُِ الى٣ل وببغاػ مضًىت باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي.
ٖلــى اإلاؿــخىي الجؼجــيٞ ،ــةن ٖال٢ــت الاعجبــاٍ مىظبــت ويــُٟٗت ال٣ــىة بــحن ٖىانــغ اإلاخٛحــر اإلاؿــخ٣ل،

وج ــإحي ف ــي م ٣ــضمتها ٖال ٢ــت الاعجب ــاٍ ب ــحن اإلا ــؼٍج الدؿ ــىٍ٣ي ؤلا٢لُم ــي وبب ـغاػ مضًىــت باجى ــت  ُ٣٦ــب ا٢خه ــاصي
بمٗام ــل اعجب ــاٍ ( )0.52بمؿ ــخىي مٗىىٍ ــت ( ،)0.001جلحه ــا ٖال ٢ــت الاعجب ــاٍ ب ــحن ؤَ ــضا ٝجسُ ــُِ الى ٣ــل
وبب ـغاػ باجىــت ُ٣٦ــب ا٢خهــاصي بمٗامــل اعجبــاٍ ( )0.34بمؿــخىي مٗىىٍــت ( ،)0.03لخ٩ــىن ٖال٢ــت الاعجبــاٍ
ب ــحن م٩ىه ــاث الٗ ــغى ؤلا٢لُم ــي وببـ ـغاػ باجى ــت  ُ٣٦ــب ا٢خه ــاصي ألا ٢ــل بمٗام ــل اعجب ــاٍ( )0.26بمؿ ــخىي
مٗىىٍت (.)0.10
ب .جدلُل ٖال٢ت الخإزحر:الجضو ٫اإلاـىالي ًبـحن ٧ـل مـً مٗامـل الاعجبـاٍ ( ،)Rمٗامـل الخدضًـض ( )R²ومٗامـل
الخدضًــض اإلاٗــض، )R¯²( ٫للخٗــغٖ ٝلــى مــضي وظــىص ٖال٢ــت جإزحرًــت لٗىانــغ مخٛحــر جسُــُِ الى٣ــل فــي مخٛحــر
باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي وازخباع ٢ضعة الىمىطط ٖلى الخٟؿحر.
الجضو ٫ع٢م( :)6ملخو همىطط الاهدضاع

خؿ ــب الج ــضو ٞ )6(٫ــةن مٗام ــل الاعجب ــاٍ بل ــُ٢ ٜم ــت ( ،)0.56م ــا ٌٗج ــي وظ ــىص ٖال ٢ــت اعجب ــاٍ َغصً ــت
ويُٟٗت ال٣ىة وؿبُا بحن مخٛحرجسُُِ الى٣ل ومخٛحر ببغاػ باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي.
ؤما مٗامل الخدضًض ٣ٞ R²ض بلُ٢ ٜمت ( )0.32وَظا ٌٗجي ؤن اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت جٟؿغ مـا وؿـبخه %32مـً
الخباًً في اإلاخٛحر الخاب٘ ،واليؿبت اإلاخبُ٣ت حٗىص بلى ٖىامل ؤزغي ٚحر مضعوؾت.
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الجضو ٫ع٢م(:)7جدلُل جباًً الاهدضاع ANOVA

ًىضــر الجــضو ٫ع٢ــم ( )7ؤن ُ٢مــت ٢Fــضعث ب ـ ( )5.53وُ٢مــت مؿــخىي اإلاٗىىٍــت اإلا٣ابلــت لهــا بلٛــذ (،)0.003
م ــا ً ــضٖ ٫ل ــى مٗىىٍ ــت ُ٢م ــت  ،Fوَ ــظا ٌٗج ــي ٢ب ــى ٫الٟغي ــُت الغثِؿ ــُت ال٣اثم ــت ٖل ــى وظ ــىص ج ــإزحر طو صالل ــت
بخهاثُت لخسُُِ الى٣ل إلبغاػ نىعة مضًىت باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي.
ازخباع الٟغيُاث الجؼثُت:
مــً ؤظــل ازخبــاع الٟغيــُاث الجؼثُــت ٣ٞــض جــم اٖخمــاص ازخبــاع  ،Tالزخبــاع مٗىىٍــت ٧ــل مٗلمــت مــً مٗلمــاث
الىمىطط ٖلى خضي ،وطلٖ ٪ىض مؿخىي مٗىىٍت  ،α=5%والجضو ٫ؤصهاٍ ًىضر طل٧ ٪الحي:
الجضو ٫ع٢م( :)8ازخباع مٗىىٍت مٗامالث الاهدضاع و٣ٞا إلخهاثُت _ _T

 الٟغيُت الٟغُٖت ألاولى:
ًىض ـ ـ ــر الج ـ ـ ــضو )8( ٫ب ـ ـ ــإن ُ٢م ـ ـ ــت مٗام ـ ـ ــل الاهد ـ ـ ــضاع باليؿ ـ ـ ــبت إلاخٛح ـ ـ ــر ؤَ ـ ـ ــضا ٝجسُ ـ ـ ــُِ الى ٣ـ ـ ــل بل ٛـ ـ ــذ
()0.37وُ٢مـ ــت Tاإلا٣ابلـ ــت لهـ ــظٍ ألازحـ ــرة ( )1.47وهـ ــي ٚحـ ــر مٗىىٍـ ــت بخهـ ــاثُا ،خُـ ــض بلٛـ ــذ ُ٢مـ ــت مؿـ ــخىي
اإلاٗىىٍ ــت اإلادؿ ــىب ( )SIGالُ٣م ــت ( ،)0.14وبالخ ــالي ه ــغ ٌٞالٟغي ــُت ال٣اثم ــت ٖل ــى وظ ــىص ج ــإزحر طو صالل ــت
بخهاثُت ألَضا ٝجسُُِ الى٣ل إلبغاػ نىعة مضًىت باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي.
 الٟغيُت الٟغُٖت الشاهُت:
مـً زـال ٫الجـضوً )8( ٫دبـحن ؤن ُ٢مـت مٗامـل الاهدـضاع باليؿـبت إلا٩ىهـاث الٗـغى ؤلا٢لُمـي بلٛـذ ()-0.27
وُ٢مــت  Tاإلا٣ابلــت لهــا ( )-1.06وهــي ٚحــر مٗىىٍــت بخهــاثُا ،خُــض بلٛــذ ُ٢مــت مؿــخىي اإلاٗىىٍــت اإلادؿــىب
( )SIGالُ٣مــت ( .)0.29وَــظا ٌٗجــي عٞــٌ الٟغيــُت ال٣اثمــت ٖلــى وظــىص ٖال٢ــت جــإزحر طاث صاللــت بخهــاثُت
مٗىىٍت بحن م٩ىهاث الٗغى ؤلا٢لُمي وببغاػ مضًىت باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي.
 الٟغيُت الٟغُٖت الشالشت:
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ًىضر الجضو )8( ٫بإن ُ٢مت مٗامـل الاهدـضاع باليؿـبت للمـؼٍج الدؿـىٍ٣ي ؤلا٢لُمـي بلٛـذ ( )0.65وُ٢مـتT
اإلا٣ابلـت لهــظٍ ألازحـرة ( )3.21وهــي مٗىىٍـت بخهــاثُا ،خُــض بلٛـذ ُ٢مــت مؿـخىي اإلاٗىىٍــت اإلادؿــىب ()SIG
الُ٣مــت ( ،)0.003وبالخــالي ه٣بــل الٟغيــُت ال٣اثمــت ٖلــى وظــىص ٖال٢ــت جــإزحر طاث صاللــت بخهــاثُت مٗىىٍــت
بحن اإلاؼٍج الدؿىٍ٣ي ؤلا٢لُمي وببغاػ نىعة باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي.
 .2.3الٟغيُت الغثِؿُت الشاهُت:
ظضو ٫ع٢م ( :)9جدلُل الخباًً ألاخاصي إلاخٛحر جُبُ ٤الدؿىٍ ٤ؤلا٢لُمي و٣ٞا للمخٛحراث

مـً زـال ٫الجـضوً )9( ٫خطـر ؤن ٢ـُم  Fإلاخٛحـراث الٗمـغ ،الىـىٕ  ،الخبـرةٚ ،حـر مٗىىٍـت بخهـاثُا ،وَـى مـا
ًٟؿ ــغ ٖل ــى ؤه ــه ال جىظ ــض  ٞــغو ١طاث صالل ــت بخه ــاثُت حٗ ــؼي بل ــى اإلاخٛح ـراث الضًمٛغا ُٞــت (الٗم ــغ ،الى ــىٕ،
الخب ــرة ،اإلاىه ــب) .ومى ــه ً ــخم ع ٞــٌ الٟغي ــُت الشاهُ ــت ٧لُ ــا ،ؤي ٖ ــضم وظ ــىص  ٞــغو ١طاث صالل ــت بخه ــاثُت
الججاَ ــاث اإلاؿ ــخجىبحن خ ــى ٫جسُ ــُِ الى ٣ــل وصوعٍ ف ــي بب ــغاػ مضًى ــت باجى ــت  ُ٣٦ــب ا٢خه ــاصي حٗ ــؼي بل ــى
اإلاخٛحراث(الٗمغ ،الىىٕ ،الخبرة ،اإلاىهب).
الـ ـ ـ ـ ــىخاة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج :خاولى ــا ف ــي َ ــظٍ الضعاؾ ــت عب ــِ جسُ ــُِ الى ٣ــل بدؿ ــىٍ ٤اإلاضًى ــت ٦م ــضزل للخٗ ــغٖ ٝل ــى
ٞــغم الجــظب الا٢خهــاصًت ومــضي مؿــاَمت جسُــُِ الى٣ــل فــي طلــ ،٪ومــضي وظــىص ٞغو٢ــاث طاث صالالث
بخهـاثُت لخسُـُِ الى٣ـل بمسخلـٖ ٠ىانـغٍ ومـضي جـإزحرٍ ٖلـى ٞـغم الجـظب الا٢خهـاصًت ،و٢ـض زلهــذ
الضعاؾت بلى آلاحي:
 مخىؾ ــُاث خؿ ــابُت مخ٣اعب ــت َ ــظا ٌٗج ــي ؤن الخ ُ٣ــُم  ٧ــان بًجابُ ــا باليؿ ــبت لٗىان ــغ الاؾ ــخبُان لترج ــبؤَــضا ٝجسُــُِ الى٣ــل ألاولــى مــً خُــض اإلاخىؾــِ ألا٦بــر زــم م٩ىهــاث الٗــغى ؤلا٢لُمــي واإلاــؼٍج الدؿــىٍ٣ي
ؤلا٢لُمي.
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 ؤٚلبُــت مــىْٟي اإلاضًغٍــت وزانــت الُٗىــت اإلاؿــخجىبت ًــغي بــإن لخسُــُِ الى٣ــل صوع ؤؾاســخي فــي جــضُٖمٞغم الجظب الا٢خهاصًت.
 جم ٢بى ٫الٟغيُت الغثِؿُت ال٣اثمت ٖلى وظىص جإزحر طو صاللت بخهاثُت لخسُـُِ الى٣ـل إلبـغاػ نـىعةمضًىت باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي.
 جـم عٞــٌ الٟغيــُت ال٣اثمــت ٖلــى وظــىص جــإزحر طو صاللــت بخهــاثُت ألَــضا ٝجسُــُِ الى٣ــل إلبـغاػ نــىعةمضًىت باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي.
 جم ع ٌٞالٟغيُت ال٣اثمت ٖلـى وظـىص ٖال٢ـت جـإزحر طاث صاللـت بخهـاثُت مٗىىٍـت بـحن م٩ىهـاث الٗـغىؤلا٢لُمي وببغاػ مضًىت باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي.
 جم ٢بى ٫الٟغيـُت ال٣اثمـت ٖلـى وظـىص ٖال٢ـت جـإزحر طاث صاللـت بخهـاثُت مٗىىٍـت بـحن اإلاـؼٍج الدؿـىٍ٣يؤلا٢لُمي وببغاػ نىعة باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي.
 جــم عٞــٌ الٟغيــُت الشاهُــت ٧لُــا ،ؤي ٖــضم وظــىص ٞــغو ١طاث صاللــت بخهــاثُت الججاَــاث اإلاؿــخجىبحنخــى ٫جسُــُِ الى٣ــل وصوعٍ فــي بب ـغاػ مضًى ـت باجىــت ُ٣٦ــب ا٢خهــاصي حٗــؼي بلــى اإلاخٛح ـراث (الٗمــغ ،الىــىٕ،
الخبرة ،اإلاىهب).
 ٖال٢ت الاعجباٍ مىظبت ويُٟٗت ال٣ىة بحن ٖىانغ اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل، جا٦ــض الىخــاثج وظ ــىص ٖال٢ــت اعجب ــاٍ مىظبــت وي ــُٟٗت ال٣ــىة وؿــبُا ب ــحن مخٛحــر جسُ ــُِ الى٣ــل وبب ـغاػمضًىت باجىت ُ٣٦ب ا٢خهاصي.
الخىنُاث :بىاء ٖلى هخاثج الضعاؾت ًم ً٨ج٣ضًم الخىنُاث الخالُت:
 مغاٖ ــاة ألاولىٍ ــاث ف ــي ٖملُ ــت جسُ ــُِ الى ٣ــل  ٞــال ًيبػ ــي ٖ ــؼ ٫اإلاى ــاَ ٤اله ــىاُٖت ٖ ــً زُ ــت الى ٣ــلالخًغٍت.
 الٗمل ٖلى ججاوػ مٗى٢اث حؿىٍ ٤اإلاضًىت ؾىاء حٗل ٤ألامـغ بخسهـُو اإلاـىاعص والجىاهـب ال٣اهىهُـت ؤوفي جبجي الخ٨ٟحر الدؿىٍ٣ي للمخٗاملحن في ؤلاصاعاث والهُئاث الٗمىمُت.
 يــغوعة جىخُــض الجهــىص لخدُ٣ــ ٤ؤولىٍــت ظٗــل مضًىــت باجىــت ُ٢ــب ا٢خهــاصي ظــاطب ٗٞــا ٫ومىــخج مــً
زال ٫مغاٖاة صوع زُت الى٣ل في طل.٪
 الخغم ٖلى ججؿُض مسغظاث الٗملُت الخسُُُُت ٖلى ؤعى الىا.٘٢
الؿ ــحر ٖل ــى زُ ــى ال ــضو ٫اإلاخ٣ضم ــت ف ــي ٖملُ ــت الخسُ ــُِ والا ؾىه ــل بل ــى خال ــت اوؿ ــضاص ج ــام ٚح ــر

مؿبى٢ت.
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