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   : الدراسةملخص

 المجلس (المحلين التعرف على دور الفاعلين      إلى الدراسة    هذه هدفت
 يمكـن   حيـث ، في تطبيق سياسة التسويق بهدف تنمية المدينة      ) البلدي زليتن 

 تعتبـر  حيث، )(P. Kotler.2016 نظرية على المدينة وفقا لتسويقتطبيق ال
  .المدينة كمنتج ويمكن ترويجها

 مـا : ""ساؤل التـالي   الت على االجابة الدراسة في    إشكالية صيغت   قد
 استخدم  وقد ؟"" صورة المدينة ومسار تنميتها    عزيزمدى مساهمة التسويق في ت    

 الوصفي التحليلي ومن خـالل اسـتبيان تـم          المنهجالباحث في هذه الدراسة     
موظفاً يعملون بالمجلس البلـدي     ) 25( عددها   بلغتوزيعه على عينة عشوائية     

 البيانات تناول االول   البعد: عاد التالية  االب دراسةتضمن هذا االستبيان     .زليتن
 الثاني فقد اشـتمل     البعداما   ،الشخصية والوظيفية للعاملين في المجلس البلدي     

 علـى   حتوى فقد ا  الثاما البعد الث   . المدينة تسويق وهو المستقل   المتغيرعلى  
 استرجاع االسـتبيان تمـت   وبعد،  التنمية في المدينة مسار وهوالمتغير التابع   

لجة البرامج من خالل استخدام قياس مستوى كل عبارة والمتوسط الحسابي معا
ـ واالنحراف المعياري واستخدم فـي ذلـك مقيـاس ليكـرت الخماس               يــ

)Likert Scale( فقرة من فقرات االسـتبيان  لكل إجاباتيعطي خمسة  الذي 
  .وتحديد مستوى الموافقة عليها

أن المجلـس البلـدي     : ة التي توصلت إليها الدراس    النتائج أهم   ومن
 ويفتقـر ،  وتنميتها ينةزليتن ليس لديه استراتيجية واضحة في تقييم موارد المد        

                                                 

ــر -∗ ــالمحاض ــسم إدارة االعم ــارة  - بق ــصاد والتج ــة االقت ــة– كلي ــمريةالجامع   االس
ammzln2012@gmail.com 
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 المجتمع  لدوركما أن هناك غياباً     ،  مع القطاع الخاص   يةلمشروع شراكة حقيق  
  . عناصر الترويج ألجل تسويق المدينةيستخدم المقابل نجده وفي. المدني

على المعنين بـالقرار فـي      : اأهمه الدراسة إلى توصيات     وخلصت
 تساهم في توحيـد مـسار       وواضحة البلدي وضع استراتيجية محددة      لمجلسا

 ايضا على المسؤولين تبني سياسة االستثمار وتشجيع القطاع         بالمدينة،التنمية  
  . في مشاريع تنمية المدينةخاصال

 مدينـة   ،المجلس البلـدي  ،  التنمية المحلية  المدينة، تسويق   : المفتاحية الكلمات
 .زليتن

 : ةــــالمقدم

صـبح مـن الـضروري      أ التيالبيئة    المدن اليوم بالعديد من متغيرات     تتأثر  
فـي  ، تشخيصها وتحليلها لمعرفة ممارسات التسويق وصوال الي تحقيق تنمية محليـة          

 الحضري وتحرير االسـواق لـذلك اصـبح       التنافسالواقع ان تطور المدن كان سببه       
المدينة التي تعتبر     بين المناطق لتحسين صورة    لمنافسةاسيا في ا   اس نهجتسويق المدينة   

وبهـذه  ،  مدينة خصائص تميزها عن باقي المدن      لحيث نجد ان لك   ، عنصر جذب هام  
 يستطيع تسويق المدينـة     بالتاليو ، تحقيق تنمية محلية بإدارة محلية     نستطيعالمميزات  

 والخـدمات   المنتجـات  لعرض   تواالمكانيا الوسائل التنافسية من خالل     القدرةتعزيز  
 التـسويق فنهج  ،  بين المدن األخرى   قارنة نقاط القوة م   تأكيدو، بطريقة ترويجية فعالة  

  ).الجاذبية/ المنافسة( على اثنان هما يعتمد
 العـروض   احسن قديم خالل صورتها في ت    من تتميز   المدناليوم  ،  الواقع في  

هوية المدن تحدد مـن خـالل    ,Olivier Blaise) 2017(ـ لفقاو، وجودة الخدمات
  .مواردها
 إلـي نتـائج تـرتبط       وصول تسعى لل  البحثية على ما تقدم هذه الدراسة       بناء  

  . ويمكن ترويجهامنتج التسويق على المدينة باعتبارها بتطبيق
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 : الدراسةإشكالية: أوالً
 فـي  المكانيـات التنمية المحلية هي عملية ديناميكية ال تتوقف على وجـود ا            

استنادا علـى   ،  ولكن تستند اساسا على إشراك جميع الفاعلين في مسار التنمية          ،المدينة
هذه المشاركة تبـدأ مـن المـستوى      ، ثقافة شعور هؤالء بالحاجة الي تطوير منطقتهم      

...) المـستثمرين ، المجلـس البلـدي   ، مؤسسات المجتمـع المـدني    ( المكاني المحلي 
د علي استراتيجيات تـسويق المدينـة       واالستعانة بمختلف السياسات الوطنية واالعتما    

 والضعف  وةالتي هي اكثر فعالية في الجوانب الهيكلية التي تساعد على تحليل نقاط الق            
كـأداة لتقيـيم    ) المنافـسين ، الشركات، البنية التحتية ، تحديد هوية المدينة  ، التشخيص(

ـ  الخيرةالموارد المحلية هذه االدوات استخدمت في السنوات ا   ن الـدول   في العديـد م
  .أقاليمها  مثال في تنميةكفرنسا

 في مشروع التنمية المحلية من خالل وضـع         اً هام اً المدينة دور  تسويق يلعب  
مـن هـذه     الهدف،  سياسة عامة وشاملة   فياستراتيجية تسمح بحشد الفاعلين المحليين      

   . التسويق و مسار التنمية في مدينة زليتنياسة سلمعرفة إجراء تشخيص هوالدراسة 
 مدى مساهمة ما:  حول السؤال الرئيسي التاليتتمحور فان مشكلة الدراسة عليه

   تعزيز صورة المدينة ومسار تنميتها؟فيالتسويق 
  : الدراسةأهداف: ثانياً

 :سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية،  على إشكالية الدراسةبناء  
ليتن للموارد االقتصادية  مدى تقييم الفاعلين بالمجلس البلدي زعلى التعرف -1

 .ومسار التنمية
 على مدى اهتمام الفاعلين بالمجلس البلدي زليتن بعملية االتصاالت التعرف -2

 .وترويج المدينة
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 بعض التوصيات التي يمكن أن يستفيد منها الفاعلين فـي المجلـس البلـدي          تقديم -3
   .زليتن
 :  الدراسةأهمية: ثالثاً

 لجـديتنا فـي     ة و الموضـوعي   العلمية،ة في قيمتها     الدراس هذه أهمية   تتمثل  
 كمـا تتجلـى أهميـة هـذه         المحلية، المدينة في التنمية     تسويقتوضيح مدى مساهمة    

 أصحاب القرار و الفاعلين في المجلس البلدي زليتن الـى           انتباه لفتالدراسة في كيفية    
 . قها في مسار التنمية تسويكيفية وتقييم الموارد التي تمتلكها المدينة والتنمية، أهمية

 : الدراسةفرضيات: رابعاً

 المدينـة فـي     تـسويق  المتمثل في مدى مساهمة      الدراسة الهدف من    لتحقيق  
 من فرض رئيسي هو أن نهج التسويق ومـسار التنميـة غيـر              لق ننط محليةالتنمية ال 

  : ويتفرع من هذا الفرض الفرضيات التاليةالمدينة، في تينمتناسق
 . مسار التنميةودعموا الفاعلين حشد كلما المدينة لموارد جيداً قييمالت كان كلما -1
  .في تحقيق التنمية ساهم كلماالترويجي لتسويق المدينة  المزيج استُخدم كلما -2

 :مجتمع و عينة الدراسة: خامساً
 المنتخبين والعـاملين بـالمجلس البلـدي        في تمثل مجتمع الدراسة     : الدراسة مجتمع  

  .زليتن
   : الدراسةعينة

  ). 25 (وعددها من المعنيين بموضوع الدراسة تم اختيار عينة عشوائية  
 :حدود الدراسة: سادساً

 .تركزت الحدود المكانية في المجلس البلدي بمدينة زليتن:  المكانيةالحدود -1
انحصرت الحدود الزمنية في الفترة التي تم فيها إعداد الدراسـة           :  الزمنية الحدود -2

 .2019لسنة 
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اقتصرت على دراسة مدى مساهمة تـسويق المدينـة فـي           :  الموضوعية الحدود -3
  .التنمية المحلية

  : جمع البياناتأداة: سابعاً
 الباحث في جمع البيانات على أداة صحيفة استبيان خاصـة بالعـاملين             اعتمد  

وزعت الدرجات علـى  ، حيث استخدم مقياس ليكرث الخماسي ، بالمجلس البلدي زليتن  
  : كما في الجدول التالي1-5بة العبارات إجا

   ليكرثمقياس) 1( رقم جدول
   موافق بشدةغير   موافقغير  محايد  موافق   بشدةموافق   القياسمستوى

  1  2  3  4  5  الدرجة

 هيكلة االستمارة الى مستويين بحيث كان المستوى االول البيانات تم  
 محورين االول يتعلق بمسار الشخصية ألفراد عينة الدراسة والمستوى الثاني يتضمن

) 4( يتضمن ووالثاني نهج تسويق المدينة ، عبارات) 8(تنمية المدينة ويتضمن 
  .عبارات

  :منهج الدراسة: ثامناً
 يتضمن استخدام االسـلوب     الذي الدراسة اعتمدت على المنهج الوصفي       هذه  

ـ      لبياناتالميداني التحليلي في جمع ا     ثـم التحليـل    ، د األولية من خالل االستبيان المع
اما في الجانب النظري للدراسة فقد تم االعتماد        ، االحصائي الختبار صحة الفرضيات   

  .على المراجع العلمية التي تناولت موضوع الدراسة
  :ثبات االستبيان: تاسعاً

 اختبار ثبات االستبيان وقياس مدى االتساق ألسئلة االستبيان تم لغرض  
وكانت النتائج فوق المستوى ، كرونباخ الفاحساب الموثوقية من خالل معامل 

  .يحول مسار التنمية و نهج التسويق على التوال) 0.82,0.66(المطلوب 
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  قيةيبين اختبار الموثو) 2( رقمجدول
Cronbach's Alpha N of Items 

.668 8 

  نتائج التحليل االحصائي: المصدر

  
   اختبار الموثوقيةيبين) 3( رقم جدول

Cronbach's Alpha N of Items 
.821 4 

  نتائج التحليل االحصائي : لمصدرا

  :الدراسة االحصائية المستخدمة في االساليب
لتطبيق االسـاليب االحـصائية      )spss(االحصائي    الباحث البرنامج  استخدم  

سلوب النسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحـراف       أو) T-Test(اختبار  : التالية
  .المعياري

 : السابقةالدراسات: عاشراً
 مـن االبحـاث     اً خالل االطالع على الدراسات السابقة وجد الباحث عدد        من  

  : يليماالتي تناولت دراسات لها صلة بموضوع الدراسة منها عربية و اجنبية اهمها 
  : العربيةالدراسات

 :حالة عنابة–االتصال االشهاري وتسويق االقليم: بعنوان ،)2010 ،بوشحيط (دراسة - 1
هذه الدراسة ركزت على المدينة من ناحية االدارة و االطراف المشاركة في              

ان الالمركزية و الحوكمـة     : و أظهرت نتائج اهمها   ، اتخاذ القرار من منظور تسويقي    
 المحلية في االدارة و     اتايضا محدودية الجماع  ، المحلية لم تجد طريقة الي الواقع بعد      

 مختزلة وغير واقعية وبالتالي الحـديث عـن         تورافالقرارات فوقية والتص  ، التسيير
 ايضا غيـاب اسـتراتيجية    ، تسويق المدينة بما ينطوي عليه من تعقيد امر غير ممكن         
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وطنية لتسويق المناطق الجزائرية وكذلك غياب قانون لإلشهار ومراسيم تفرض على           
 . في إبراز صورة معينة في االقليماًكل طرف ان يلعب دور

األليـات  :  للمـدن  جاريـة صناعة العالمـة الت   : بعنوان، )2016، قيراط (دراسة -2
 :والتحديات
استعرضت هذه الدراسة األليات المستخدمة لتسويق المـدن والمتمثلـة فـي              

استخدام االتصال التسويقي المتكامل مما يتميز به من نظرة شمولية ومتكاملة لعناصر            
 والتنفيذ لتحقيق األهـداف     يمالتسويق ودمجها في وحدة منسجمة اساسها البحث التقيي       

 للمدن عملية مستمرة ال     يةايضا ان عملية صناعة العالمة التجار     . التسويقية المرغوبة 
تتوقف بل تتطلب فترة زمنية كما انها تعتمد على جهات مختلفة تشارك فـي عمليـة                

ة  لها عالقة في عملي    التيالتصميم والتمويل والتنفيذ الى جانب إشراك الجهات الفاعلة         
 .  التجارية للمدينةةصناعة العالم

االقليم بين المقاربة المؤسـساتية و المقاربـة       : بعنوان، )2014، بوشارب (دراسة -3
 : دراسة ميدانية إلقليم وهران–التسويقية لتحقيق التنمية المحلية 

ـ         لخالصة هذه الدراسة أنه من اج         ة الوصول الـى تنميـة محليـة للمقارب
 باالشتراك مع المقاربة    لإلقليماد دور فعال في الحلقة االقتصادية       المؤسساتية ال من إيج   

التسويقية التي تمثل وسائل تعمل على جذب االستثمار االجنبي و تـشجيع االسـتثمار              
 األهداف المرسومة المحليـة و      إلي في الطرف االخر للوصول      التأثيرحيث  ، المحلي

 االقليمي بمفهومة الجديد وأدواته الفعالة      فالتسويق، بالتالي المشاركة في التنمية القومية    
 ان تنهض اقتصاديا محليا و تتنافس االقاليم االخرى سواء فـي الدولـة              للمدينةيمكن  

الواحدة كما تم المنافسة بين اقليم وهران واقليم مستغانم من اجل اسـتقطاب مـشروع            
 بهـا   قوم التي ت   التسويقية نشطةاالورونو او بين الدول المختلفة و ذلك حسب االدارة          

    . االقليمممثلة وصفهاالجماعات المحلية ب
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  :الدراسات االجنبية
 االقليمي و التنمية السياحية دراسة التسويق: بعنوان، )ALSDAI،2017 (دراسة -1

 :وهران الجزائر مقارنة بين مدينة طرابلس ليبيا و مدينة
 فـي   يـة  و التراث  أظهرت نتائج هذه الدراسة ان التنوع في الموارد الطبيعية          

،  فرصة لتطوير العديد مـن االنـشطة الـسياحية         يعتبرالمنطقتين طرابلس و وهران     
وهران اكثر تقدما    ونتيجة المقارنة بين المنطقتين وجد ان العرض السياحي في منطقة         

ايضا من خالل دراسة السياسات السياحية التي نفذت من قبـل الدولـة             . من طرابلس 
 تمنح صالحيات للسلطات المحلية مما ادى الي تأخير قطـاع           الليبية هي مركزية ولم   

  .السياحة في جميع مناطق ليبيا بما فيها العاصمة طرابلس
 :التسويق االقليمي في خدمة جاذبية المناطق): Vincent, 2013( دراسة -2

 لتزام ويجب اال  إقليميا المنافسة تغير هيكليا و    قواعد هذه الدراسة إلي ان      هدفت  
وهـذا  ، وكذلك خصائص عرض المنـاطق    ،  و المحتملين  اليينت العمالء الح  باحتياجا

يعني الجمع بين نظرية الطلب والعرض ألجل تحديد المواقع في االسواق المـستهدفة             
  .شركات دولية، رجال اعمال، مستثمرين، لتبقي جذابة للجمهور المتنوع من سياح

 مجموعـة مـن      التـسويق االقليمـي يجلـب      ان إليتوصلت هذه الدراسة    و  
التـي تـسهل تطـوير      ) الجيـدة الممارسـات   ، االدوات، التقنيات، االساليب(المعايير

حيث فوائد هذا النهج تمكن ايضا من قدرتها        ،  لتقييم جاذبية االقليم   ةاستراتيجية مشترك 
  . على تجميع الجهات المختلفة وايضا المنتخبين وصناع القرار

 بمتغيرات تـسويق المدينـة والتنميـة        ةالمتعلق،  على الدراسات السابقة   بناء  
  :تيآلالمحلية تبين ا
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 أوائـل  من هيو، بية الدراسات السابقة طبقت على مناطق واقاليم عربية واجن    غلب أ -
 ليبيا وستساعد هذه الدراسة المجلس البلدي زليتن بدور التـسويق فـي             في دراساتال

 .مسار التنمية
 التي تناولت تـسويق المدينـة والتنميـة          العلمية العربية  لبحوث المراجع و ا   غياب -

 .المحلية
الخدمـة  / تطبق على السلعة  ) P4( هذه الدراسة أن عناصر المزيج التسويقي        فكرة -

   . البيئة العربية اليوم يمكن أن تطبق على المدينة ايضافي
   للدراسةالنظري اإلطار: أوالً

   : المدينةتسويق مفهوم
 التنافسية بهدف التـأثير     سواقتكيف المدينة مع اال    المدينة هو جهد جماعي ل     تسويق -
 . سلوك االفراد عن طريق تقديم عرض مميزىعل
 مكونة من تقنيات لجمع مختلف عوامل التنميـة         وسائلهو مجموعة     المدينة تسويق -

 . التسويقيةلاالقتصادية والسياحية بهدف تحسين جاذبية المدينة باستخدام الوسائ
 نتيجة عامل واحد وانما هـي مجموعـة مـن           ائمايست د  جاذبية المدينة ل   نإ  

العوامل من بينها تسويق المدينة الذي يحمل مجموعة من التقنيات التي تسمح بجمـع              
وبالتالي تسويق المدينـة  .  القرار الجماعي وبناء خطة االعمال   اتخاذالعوامل و تسهيل    

  :يتوقف على اربعة عناصر رئيسية هي
 .يز جاذبية المدينة عن طريق القيام بنشاط ملموس شاملة تسمح بتعزمنهجية -
 ت على التحليل االستراتيجي لمعرفة االنشطة المناسبة الخاصة بالمدينة وليس         القدرة -

 . المقتبسة من المدن المجاورة

 . و وسائل اداءتقنيات -
 .حسن وأسوأ التطبيقات التي اجريت في المدينةأ مراجعة -
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من حيث الجاذبية فأن الخطـوات الناجحـة لتـسويق           على افضل النتائج     للحصول و
 الخطة ثـم تنفيـذ      اعداد ترتكز على منهجية قوية تبدأ بالتشخيص ثم         انالمدينة يجب   

ـ        . الخطة ذات الصلة باألهداف الموضوعة      وهذا النهج المطبق في تسويق المدينـة ه
 : التاليةالساسية االمراحلمستمد من تسويق المنظمة و يتضمن 

   المدينةتسويق نهج): 1 ( رقمالشكل

  
  2006فيليب كوتر :  المصدر       

هو جمع مختلف عناصر التحليـل حـول طبيعـة المدينـة            :  والتحليل لتشخيص ا -
 . لمعرفة الفرص المتاحة والممكنةةاالقتصادية و السياحي

ـ :  االختيارات االستراتيجية  وضع -  بتحديـد األهـداف التـسويقية و االسـواق          دأتب
 .عملية الرقابة، خطة العمل، تحديد الموقع، ةالمستهدف

 .يتم ذلك عن طريق المزيج التسويقي:  خطة العملتنفيذ -
  : المدينةتسويق  تطبيقنهج

 Vincent(وضـع  ،  المدينة عن طريق نهج تسويق المدينـة جاذبية لتعزيز  

Gollain (وهي عشر خطوات:  
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  :عملية التشخيص:  االولىالمرحلة
للحصول على استراتيجية فعالة يجب الحصول      : في قلب العملية   المعلومات   وضع -1

 .على معلومات المناسبة ومن ثم معالجتها وتحليلها لتحقيق االهداف بكفاءة
 ومتطلبـات   رغبـات  يتم التركيز على ثالثة اسس هي تلبية         وهنا:  األسواق تحليل -2

، يدة في الـسوق   استغالل فرص عمل جد   ، الجمهور بطريقة اكثر فعالية من المنافسين     
 .تركيز الجهود ومواجهة المنافسين

، تحليل مختلف مجاالت السوق ودراسـة البيئـة الـسياسية   :  البيئة السوقية  دراسة -3
 .حتى يتم اختيار السوق االمثل والمناسب لسياسة المدينة...التكنولوجية، االقتصادية

 .روض االخرى للمدينةبمعنى المقارنة بالع:  الوضع التنافسي لعرض المدينةتقييم -4
أي الطريقة المتبعة لوضع عرض المدينة فى السوق        :  الطريقة ذات العالقة   تحليل -5

 .المستهدف
بمعنى توافق العرض مـع الطلـب و تـصحيح          :  عرض المدينة مع الطلب    تقييم -6

 .االنحرافات ان وجدت
  :االختيارات االستراتيجية:  الثانيةالمرحلة

يد االستراتيجية و طبيعة العمل بمعنى ما هو القطاع الذي          بعد تحد :  األهداف وضع -1
حـسب  ...) الـصناعة ، الخدمات، السياحة، الزراعة(يجب ان يركز عليه في المدينة       

الموارد وقدرة المدينة يأتي وضع األهداف المستقبلية التي سوف تكون عليها المدينـة             
 .في السنوات المقبلة

 . تنافسية فيهةكان السوق المستهدف و خلق ماختيار -2
  :وضع خطة العمل:  الثالثةالمرحلة

لتنفيذ خطة العمل يتطلب سياسـات تـسويقية مترابطـة          :  المزيج التسويقي  وضع -1
 .وفعالة لتحقيق االهداف ونجاح االستراتيجية التسويقية
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 لمتابعـة ال يجب الوقوف عند تطبيق خطة العمل بل ا        :  من اجل التحسين   التخطيط -2
لمستمر لكل الخطوات التسويقية ألجل مواجهة المنافسة وتحقيـق ميـزة           و التحسين ا  

  .تنافسية
  نموذج إدارة المدينة من أجل تنمية محلية) 2( رقم الشكل

  
François Parvex, « Marketing territorial, quand le territoire devient 

produit », journée d’étude, 2009 
  :بناء المدينة عملية،  المحليةالتنمية نهج

 نهج استباقي   هيالتنمية المحلية   ،  فشل نماذج التنمية التي تبدأ من اعلى       نتيجة  
مع التركيز على المـوارد المحليـة       ، الذي يبدأ من أسفل و تتمركز على مدينة معينة        

  ...).،الصناعة، الزراعة، السياحة(
ادية التي اخـذت     المرجعية السياسية واالقتص   ه التنمية المحلية اليوم لدي    مفهوم  

انطالقتها مع الدوافع االولى للسياسات الالمركزية و ظهرت فـي نفـس الظـروف              
،  مـن أعلـى    هةالالزمة من النظام االقتصادي العالمي بعد فشل النماذج التنمية الموج         

 تطبيقات واستراتيجيات جديدة في إدارة االعمال للتكيف بـشكل أفـضل            ظهرت وقد
  .ت الموجودة بين المناطقألجل الفروقات واالختالفاو
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 تعتبر مفهوم قانوني وثقافي واجتماعي وتعتبـر الجغرافيـا كفـضاء          المنطقة  
 يفيد الشعور باالنتمـاء     فهذاذا كانت المنطقة في خالف الفضاء       إاجتماعي في البناء و   

)Leveyet et Lussauit 2003.(  
، ل السياح  فقط من خال   ليس هي وجهة سياحية مالئمة      ال السياحية مث  المنطقة  

وبالتالي ملكيـة  ). Cazeset Knafou 1995(ولكن ايضا من خالل السكان المحليين 
 في  اًالتعايش الفعال مع هذه الشرائح المختلفة للفاعلين في نفس الفضاء يشكل إذا شرط            

هذا النهج من حيث القرب و التمازج بين المناهج الـصناعية          . وجود المنطقة السياحية  
  .د وتسويق المدينةوالمكانية لالقتصا

 عولمة االقتصاد في المدينة ادركت فوائد العالمة القوية والـدمج فـي             اليوم  
حيث لعبت العالمة دورا في المدينة وبالتـالي العالمـة ال       ، استراتيجية التنمية المحلية  

يجب ان تكون الهدف ولكن يجب ان تعكس االستراتيجية العامة للجاذبية بهدف التمييز             
  . الفاعلين المحليينوتعبئةؤية وإعالن الر

 االمم المتحدة التنمية المحلية بانها العمليات التي يمكـن بهـا توحيـد              عرفت  
 واالجتماعية والثقافيـة فـي      يةجهود المواطنين والحكومة لتحسين االوضاع االقتصاد     

المجتمع المحلي والمساعدة في االندماج في حياة االمة المساهمة في تقدمها بأقـصى             
  . ممكنقدر

  : التفكير في التنمية المحلية لحل مشاكل المنطقةإعادة
 لحـل    الى واقع ازمة و يمكن ان تكون بـديالً         استجابة المحلية تعتبر    التنمية  

  :العديد من المشاكل باعتبارها وسيلة لتحقيق البناء ومن اهم هذه المشاكل ما يلي
داية الدخول في ازمـة     نموذج فور ديسم للسياحة يوضح ب     ) S4 (1980 سنوات   في -

 فهـي ،  المؤثرة في المجتمـع    لتغيرات السياحة ليست في مأمن من ا      لواقعفي ا ، التشبع
 هـذا النمـوذج     فيتخضع دائما الى التغيرات في سلوك المستهلكين حيث ان السياح           
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وصلوا الى مرحلة التشبع في نظام االستهالك السياحي باإلضافة الى االزمة الماليـة             
خـصوصا التركيـز علـى      ،  بهـا  اً المحلية فقد اصبحت مرحب    التنمية ماوأ، العالمية

 .الشركات الصغرى والمتوسطة وعدم التركيز علي الشركات الكبرى وسياسات الدولة
 التنمية المحلية   ستراتيجيات اتفاق بشكل كبير حول الحاجة إلعادة التفكير في ا         هناك -

يث زيادة الفوارق بـين المـدن        إن العولمة اصبحت اكثر تعقيدا وخطورة من ح        حيث
 أن  يجـب لذا يجب ان تكون مرافقة للسياسات المحلية و بالتالي          ، والسياسات الوطنية 

وخـصوصيات   مع الثقة في موارد   ،  على جميع المستويات في التضامن     فراديفكر األ 
 .مدنيهم وتثبيت عولمة السياسة الوطنية في وضع استراتيجيات التنمية المحلية

 حـل   عأكد من انه ال دور للمركزية والشركات الكبرى التـي لـم تـستط              أن ت  بعد -
 امام البحث عن ايجاد وظيفة      هوجد الفرد نفس  ، لتضخم وا البطالةاالزمات االقتصادية و  

 الشركات الصغرى والمتوسـطة خلقـت وظـائف        ن ا ضحفات،  من كسب عيشه   مكنهت
 االكثر فعالية هـو     مطنة والن لطبيعة العمل و التكيف مع البيئة في استخدام موارد المدي         

 هذه المؤسسات من شأنه ان يخلق       دعم فإنوبالتالي  ، تحريك االيدي العاملة وتشجيعها   
 .فرص العمل من خالل ديناميكية التنمية المحلية تعتمد على الطاقات المحلية

   العملي للدراسةإلطارا: ثانياً

  :لشخصية االحصائي الوصفي للبيانات االتحليل: أوالً
  : المئوية حسب المؤهل العلميلنسبةيبين التوزيع التكراري وا) 4( رقم لجدولا  

   توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمييبين) 4( رقم جدول
   %النسبة  العدد   العلميالمؤهل

  8  2  ثانوي
  4  1   متوسطدبلوم

  68  17  جامعي
  20  5   عليادراسات

  100  25  المجموع
  SPSSمخرجات : المصدر
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يحملون مؤهـل جـامعي      يتضح أن غالبية أفراد العينة    ) 4(لجدول رقم    ا من  
و بنـسبة  ) 5(ثم الذين يحملون مؤهل دراسات عليا بعدد       % 68وبنسبة  ) 17(وعددهم  

  .من إجمالي العينة% 20
  . المئوية حسب الفئة العمريةلنسبةيبين التوزيع التكراري وا) 5( رقم الجدول  

  ينة حسب العمرتوزيع افراد الع )5( رقم جدول
   %النسبة  العدد  العمر

  4  1   فأقل25 من
  80  20  35-26 من
  16  4  45-36 من
  0  0  55-46 من
  0  0   فأكثر56 من

  100  25  المجموع

  SPSS مخرجات: المصدر  
-26 أعمارهم مـن     كانت أن غالبية أفراد العينة      يتضح) 5( الجدول رقم    من  

% 16بنسبة  ) 4( بعدد   45-36هم من   ثم الذين أعمار  % 80بنسبة  ) 20( وعددهم   35
 أفراد العينة من يزيد     منوال يوجد   % 4بنسبة  ) 1( بعدد   25 من   أقلثم الذين أعمارهم    

  .فأكثر من إجمالي عينة الدراسة) 46(عمره عن 
يبين التوزيع التكراري و النسبة المئوية حسب سنوات ) 6( رقم الجدول  

  .الخبرة
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  ةة حسب الخبرتوزيع افراد العين )6( رقم جدول

   %النسبة  العدد   الخبرةسنوات

  44  11   سنوات5 من أقل
  48  12   سنوات10 أقل من -5 من
  0  0   سنة15 أقل من -10 من

  8  2   فأكثر15 من
  100  25  المجموع

  SPSS مخرجات: المصدر
  

 -5اكثر مـن     لديهم خبرة  يتضح أن غالبية أفراد العينة    ) 6( الجدول رقم    من
 سنوات عـددهم    5ثم الذين لديهم خبرة أقل من       % 48وبنسبة  ) 12(سنوات بعدد    10

  .من إجمالي عينة الدراسة% 44وبنسبة ) 11(
  : االحصائي الوصفي المتعلق بموضوع الدراسةالتحليل: ثانياً

  . مسار التنمية في مدينة زليتنحولالوصفي   االحصائيالتحليل  
   االحصائي الوصفيالتحليل) 7 (م رقجدول

  المتوسط  %النسبة  التكرار  جابةاال  البيان
 االنحراف
  المعياري

 استراتيجية ادارية هناك
وتسويقية فعالة قائمة على 

 الموارد قييمحصر و ت
  نةاالقتصادية بالمدي

   بشدةموافق
  موافق
  محايد

   اوفقال
   اوفق بشدةال

3  
8  
6  
5  
3  

12  
32  
24  
20  
12  

3.12  1.23  

 موارد طبيعية جاذبة توجد
ي تنمية  ان تساهم فيمكن

  المدينة

   بشدةموافق
  موافق
  محايد

   اوفقال
   اوفق بشدةال

10  
12  
1  
2  
0  

40  
48  
4  
8  
0  

4.20  866.  
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  المتوسط  %النسبة  التكرار  جابةاال  البيان
 االنحراف
  المعياري

 دعم مادي و معنوي يوجد

من قبل الحكومة لتعزيز 

  مشاريع التنمية بالمدينة

   بشدةموافق

  موافق

  محايد

   اوفقال

   اوفق بشدةال

0  

5  

3  

12  

5  

0  

20  

12  

48  

20  

2.32  1.02  

ن القطاع  تعاون بيهناك

العام و الخاص فيما يتعلق 

ببرامج التنمية و تطوير 

  المدينة

   بشدةموافق

  موافق

  محايد

   اوفقال

   اوفق بشدةال

4  

5  

7  

6  

3  

16  

20  

28  

24  

12  

3.04  1.27  

 فعال اتصال و تعاون يوجد
بين مختلف االدارات 

 مشروع التنمية انيخدم
  بالمدينة

   بشدةموافق
  موافق
  محايد

   اوفقال
   بشدة اوفقال

2  
11  
4  
7  
1  

8  
44  
16  
28  
4  

  
  
3.24  

  
  
1.09  

 الحكومة المركزية قرارات
 اسةال تتعارض مع السي

  المحلية فيما يتعلق بالتنمية

   بشدةموافق
  موافق
  محايد

   اوفقال
   اوفق بشدةال

3  
3  
8  
8  
3  

12  
12  
32  
32  
12  

2.80  1.19  

 خطط واضحة هناك
 التنمية بالمجلس يعلمشار

  البلدي

   بشدةموافق
  وافقم

  محايد
   اوفقال

   اوفق بشدةال

7  
9  
3  
5  
1  

28  
36  
12  
20  
4  

3.64  1.22  
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  المتوسط  %النسبة  التكرار  جابةاال  البيان
 االنحراف
  المعياري

 مشاركة وتضامن مع هناك
المجتمع المدني ومؤسساته 

  حول تنمية المدينة

   بشدةموافق
  موافق
  محايد

   اوفقال
   اوفق بشدةال

2  
11  
4  
5  
3  

8  
44  
16  
20  
12  

  
  
3.16  

  
  
1.21  

  SPSS مخرجات: المصدر   

  :يتضح ما يلي) 7(سابق رقم  خالل الجدول المن  
 الموارد االقتصادية   وتقييم استراتيجية ادارية وتسويقية فعالة قائمة على حصر         هناك -

 بينما كانـت نـسبة      ،%32إلى وتصل   ة هي الموافق  ألعلى ا النسبةنالحظ أن   : نةبالمدي
 النحـراف وا) 3.12( االجابات في هـذه الفقـرة كـان          توسطكما أن م  % 24الحياد  

 إلـى أن هنـاك   يشير قد هذا ).3(وهو أكبر من المتوسط الفرضي  ) 1.23 (المعياري
  .استراتيجية لحصر و تقييم الموارد

 أن الموافقـة و     نالحظ:  ان تساهم في تنمية المدينة     يمكن ة موارد طبيعية جاذب   توجد -
 المتوسـط الحـسابي     إن التوالي حيـث     على% 40,48الموافقة بشدة هي أعلى نسبة      

 نحو الموافقة علـى أن المدينـة        مؤشروهذا  .). 866 (المعياري حرافواالن) 4.20(
 .اذبة اقتصادية جواردلديها م

 النسبة:  دعم مادي و معنوي من قبل الحكومة لتعزيز مشاريع التنمية بالمدينة           يوجد -
غير موافقة بشدة و متوسط االجابات فـي        % 20غير موافقة ثم    % 48االعلى كانت   

 اقل من المتوسط الفرضي     وهو) 1.02(المعياري النحرافوا) 2.32( المتغير كان    هذا
  .حيث االتجاه العام نحو عدم الموافقة). 3(
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:  تعاون بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق ببرامج التنمية وتطوير المدينـة            هناك -
كانـت ال  % 12كانت غير موافقـة و % 24كانت محايدة يليها  % 28نالحظ أن نسبة    
الموافقة بـشدة و متوسـط      % 16و% 20 المقابل كانت نسبة الموافقة      توافق بشدة في  

 االتجاه العام نحو الحياديـة وعـدم        وكان).1.27(وانحراف معياري ) 3.04 (الجاباتا
 .الموافقة

:  مشروع التنمية بالمدينـة    ان فعال بين مختلف االدارات يخدم     واتصال تعاون   يوجد -
محايـدة و متوسـط     % 16ر موافقة ثم    غي% 28موافقة يليها   % 44أعلى نسبة كانت    

 .حيث االتجاه العام نحو الموافقة). 1.09 (المعياري النحرافوا) 3.24(االجابات 
:  قرارات الحكومة المركزية ال تتعارض مع السياسة المحلية فيما يتعلـق بالتنميـة             -

 المتوسطغير موافقة بشدة و   % 12كانت محايدة وغير موافقة و    % 32نالحظ أن نسبة    
حيث االتجاه العام كان نحو الحيادية      ). 1.19 (المعياري النحرافوا) 2.80 (حسابيال

 .وعدم الموافقة
% 36النسبة االعلـى كانـت    :  التنمية بالمجلس البلدي   يعهناك خطط واضحة لمشار    -

 المعيـاري  النحـراف وا) 3.64(موافقة بشدة ومتوسـط االجابـات       % 28موافقة ثم   
 .نحو الموافقةوكان االتجاه العام ). 1.22(
نالحـظ  :  مشاركة وتضامن مع المجتمع المدني ومؤسساته حول تنمية المدينة         هناك -

 النحرافوا) 3.16(موافقة بشدة وكان متوسط االجابات      % 8موافقة و % 44أن نسبة   
  . الموافقةنوهذا يعبر ع). 1.21 (المعياري
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  :تسويق مدينة زليتن الوصفي حول نهج  االحصائيالتحليل
   المرجح و االنحراف المعياريوسطيبين المت) 8 (رقم لالجدو

  المتوسط  %النسبة  التكرار  االجابة  البيان
 االنحراف
  المعياري

 اهتمام برعاية االنشطة الثقافية هناك
  رياضية من قبل الفاعلين بالمدينةوال

   بشدةموافق
  موافق
  محايد

   اوفقال
   اوفق بشدةال

3  
9  
7  
5  
1  

12  
36  
28  
20  
4  

  
  
  
3.32  
  

  
  
  
1.06  

 من مدينة المجلس البلدي لترويج اليسعى
العالم لجذب الزوار خالل وسائل ا

  والمستثمرين

   بشدةموافق
  موافق
  محايد

   اوفقال
   اوفق بشدةال

5  
11  
5  
1  
3  

20  
44  
20  
4  
12  

  
  
3.56  

  
.  

1.22  

 المجلس البلدي برعاية المؤتمرات يقوم
  دوات العلمية بهدف تطوير المدينةوالن

   بشدةموافق
  موافق
  محايد

   اوفقال
   اوفق بشدةال

4  
14  
3  
2  
2  

16  
56  
12  
8  
8  

  
  
3.64  

  
  
1.11  

 المجلس البلدي لتحسين صورة المدينة يسعى
من خالل مواقع  لجذب السياح والتجار

  التواصل االجتماعي

   بشدةموافق
  موافق
  محايد

   اوفقال
   اوفق بشدةال

8  
9  
3  
4  
1  

32  
36  
12  
16  
4  

  
  
3.76  

  
  
1.20  

  SPSSخرجات م: المصدر
  :يلييتضح ما ) 8( خالل الجدول رقم من  
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 أعلـى :  والرياضية من قبل الفاعلين بالمدينـة      الثقافية اهتمام برعاية االنشطة     هناك -
) 1.06 (المعيـاري  النحـراف وا) 3.32(موافقة بمتوسط إجابـات     % 36 كانت   نسبة

 .وكان االتجاه العام نحو الموافقة
المدينة من خالل وسائل االعـالم لجـذب الـزوار           المجلس البلدي لترويج     يسعى -

 واالنحـراف ) 3.56(موافقة بمتوسط إجابـات     % 44 كانت   نسبة أعلى: والمستثمرين
   .حيث االتجاه العام نحو الموافقة) 1.22 (المعياري

:  المجلس البلدي برعاية المؤتمرات والندوات العلمية بهدف تطـوير المدينـة           يقوم -
) 1.11 (المعياري النحرافوا) 3.56(موافقة بمتوسط إجابات    % 56 نسبة كانت    أعلى

  .حيث االتجاه العام نحو الموافقة
من خـالل مواقـع       المجلس البلدي لتحسين صورة المدينة لجذب السياح والتجار        يسعى - 

علـى التـوالي موافقـة بمتوسـط        % 32و% 36 نسبة كانت    علىأ: التواصل االجتماعي 
 . الموافقةنحوحيث االتجاه العام ) 1.20 (معياريال النحرافوا) 3.76(إجابات 
 : الدراسةفرضيات اختبار

 إلى قرار قبول أو رفض      صول استخدام البيانات التي تم تجميعها بهدف الو       تم  
 مـسار  تغيـر م(، لمتغيرات الدراسـة T.TEST قام الباحث باختبار    حيث، الفرضيات

ـ   ، )التنمية و متغير نهج تسويق المدينة       ضـوع ذه المتغيـرات علـى مو     إليجاد أثر ه
  :الدراسة وكانت النتائج كما يلي

  )One-Sample Test( لمتغيرات الدراسة اختبار) 9 (رقم جدول
Test Value = 3 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference  
 T 

   تاختبار

Df 

 درجة
  الحرية

Sig. (2-tailed)  
   المعنويةمستوى

Mean 

Difference 

Lower Upper 

 4498.  0698.- 19000. 144. 24 1.510 التنمية
 9544. 1856. 57000. 005. 24 3.060 التسويق

  SPSSمخرجات :  المصدر     
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  : االولىالفرضية اختبار
 . الفاعلين ويدعم مسار التنمية المحليةحشد االقتصادية يموارد الجيد للالتقييم  
 االجابـات ال    سـطات لي أن متو  إ) 9 (رقمتشير النتائج المعروضة بالجدول       

فـإن قيمـة مـستوى      ، أعـاله  بالجـدول    موضح هو المتوسط الفرضي كما     يساوي
أي أن  ،  رفـض الفرضـية    يعنـي  ما   هو، )0.05( أكبر من    وهي) 0.144(المعنوية
 تين ومـشترك  تين البلدي زليتن ليس لديهم رؤية واستراتيجية واضح       بالمجلسالعاملين  

  .ميتهافي تقييم موارد المدينة وتن
  :  الفرضية الثانيةاختبار

 المزيج الترويجي لتسويق المدينة قد يـساهم فـي تحقيـق التنميـة              استخدام  
  .المحلية

 االجابات تـساوي    ط متوس أنإلي  ) 9 (رقم النتائج المعروضة بالجدول     تشير  
، )0.05(المتوسط الفرضي كما موضح بالجدول اعاله فإن قيمة مـستوى المعنويـة             

أي أن الفاعلين بالمجلس البلدي زليتن يستخدمون عناصـر         ،  الفرضية لو يعني قب  وهو
  .الترويج ألجل تسويق المدينة مما يساهم في تحقيق تنمية المدينة

  : المتعلقة بأسئلة الدراسة الخاصة بمتغير مسار التنميةالنتائج
   لعينة واحدةراختبا) 10( رقم جدول

 

Test Value = 3  / One-Sample Test 

95% Confidence Interval 

of the Difference 
 

T df Sig. (2-

tailed) 
Mean Difference 

Lower Upper 

 6300. 3900.- 12000. 632. 24 486. االستراتيجية

 1.5575 8425. 1.20000 000. 24 6.928 الموارد

 2550.- 1.1050- 68000.- 003. 24 3.302- الحكومة

 5659. 4859.- 04000. 877. 24 157. التعاون
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Test Value = 3  / One-Sample Test 

95% Confidence Interval 

of the Difference 
 

T df Sig. (2-

tailed) 
Mean Difference 

Lower Upper 

 6903. 2103.- 24000. 282. 24 1.100 االتصال

 2913. 6913.- 20000.- 409. 24 840.- القرارات

 1.1439 1361. 64000. 015. 24 2.622 الخطط

 المجتمع
 المدني

.659 24 .516 .16000 -.3410 .6610 

  SPSSمخرجات : المصدر     
  :نالحظ) 10( خالل الجدول رقم من  

 sig=0.63 بوجود استراتيجية للعمل حيث مستوى المعنوية        قة العبارة المتعل  جاءت -
 . أي ال توجد استراتيجية0.05وهي أكبر من مستوى الداللة القياسي 

 العبارة المتعلقة بوجود تعاون بين القطاع العام والخـاص حيـث مـستوى              جاءت -
 .تعاون ال يوجد أي 0.05سي  وهي أكبر من مستوى الداللة القيا=0.87sigالمعنوية 

 حيـث مـستوى     إلدارات بوجود نظام اتصال فعـال بـين ا        قة العبارة المتعل  جاءت -
 أي ال يوجد نظـام      0.05 وهي أكبر من مستوى الداللة القياسي        sig=0.28المعنوية  

 .اتصال
حيـث  ،  من حيث التعـارض    لمحلية العبارة المتعلقة بالقرارات المركزية وا     جاءت -

 . أي هناك تعارض0.05 داللة وهي أكبر من مستوى الsig=0.40عنوية  المىمستو
حيـث  ،  العبارة المتعلقة بأشراك المجتمع المدني في مشروع تنمية المدينـة          جاءت -

 أي غيـاب    0.05 الداللة القياسي    ى وهي أكبر من مستو    sig=0.51مستوى المعنوية   
  .دور المجتمع المدني
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  ةحداختبار لعينة وا) 11( رقم جدول
 

Test Value = 3/ One-Sample Test 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 
T df 

Sig. 

(2-tailed) 
Mean Difference 

Lower Upper 

 7614. 1214.- 32000. 148. 24 1.496 االنشطة

 1.0667 0533. 56000. 032. 24 2.281 الترويج

 1.0997 1803. 64000. 008. 24 2.874 التطوير

 1.2553 2647. 76000. 004. 24 3.167 الصورة

  SPSSمخرجات : المصدر
  :نالحظ) 11( خالل الجدول رقم من  

 مـستوى  حيـث ،  العبارة المتعلقة بترويج المدينة من خالل وسائل االعـالم        جاءت -
ـ        sig=0.03المعنوية    أي أن هنـاك     0.05 ي وهي أصغر من مستوى الداللـة القياس
 .صر الترويجاهتمام بعن

حيـث  ،  العبارة المتعلقة برعاية المؤتمرات والندوات العلمية لهدف التطوير        جاءت -
 أنـه  أي 0.05 مستوى الداللة القياسـي  من أصغر   وهي sig=0.00مستوى المعنوية   

 .توجد انشطة علمية لغرض تطوير المدينة
، ين صورة المدينة   المتعلقة باستخدام مواقع التواصل االجتماعي لتحس      رة العبا جاءت -

 أي 0.05 لقياسـي  وهي أصغر من مستوى الداللة اsig=0.00حيث مستوى المعنوية   
 .التواصل االجتماعي هناك إشهار للمدينة وتاريخها عن طريق مواقع
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  :النتائج
أن المجلس البلدي زليتن يستخدم عناصر الترويج ألجل        ،  النتائج بشكل عام   أظهرت -

  . المدينةتسويق
 تقيـيم مـوارد     في البلدي زليتن ليس لديه استراتيجية واضحة        المجلس،  عام بشكل -

 .المدينة وتنميتها
 . االعتماد عليها في تنميتها ذاتيان يمكبة تنعم بموارد طبيعية جاذالمدينة النتائج أن أظهرت - 

اع الخـاص   مع القطية لمشروع شراكة حقيق   يفتقرالمجلس البلدي زليتن    ،  عام بشكل -
 . وغياب دور المجتمع المدني

 . بالمجلس البلدي زليتناإلدارية ت قصور في نظام االتصاالجود تشير النتائج إلي و-
ولكن هنـاك   ،  دعم مادي ومعنوي من قبل الحكومة للتنمية       وجود إلي   النتائج تشير -

 .تعارض في القرارات المتعلقة بالتنمية بين الحكومة و المجلس البلدي
  :وصياتالت
 على دور الترويج الصادق لجذب العمالء الحاليين و المرتقبين واالخذ فـي             نؤكد -1

 .االعتبار دورهم في التنمية
 . بوضع استراتيجية محددة و واضحة تساهم في توحيد مسار التنميةنوصي -2
 سياسة االستثمار وتشجيع القطاع الخاص فـي مـشاريع          بتبني المسؤولين   نوصي -3

 .ينةتنمية المد
 االتـصاالت سـواء     ظـام  التأكيد على مواكبة التطور التكنولوجي في ن       ضرورة -4

 .االدارية او التسويقية بالمجلس
 . في سياسات التنميةلمدني المجتمع اإشراك -5
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